
 

DECRETO N° 217/2021, DE 07 DE JULHO DE 2021.   

 

DETERMINA A ATUALIZAÇÃO DO VALOR 
DA UFIR-MUNICIPAL, INSTITUÍDA PELO 
ART. 280 DA LEI COMPLEMENTAR 
MUNICIPAL N° 652, DE 2017 (CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL VIGENTE) E 
DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

  A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, 
DESTE ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica Municipal, bem como amparado nas disposições contidas no § 2° do 
Artigo 280 da Lei Complementar Municipal n° 652, de 8 de dezembro de 2017 (que 
trata do novo Código Tributário Municipal). 

  CONSIDERANDO que foi promovida atualização monetária do valor da 
UFIR-Municipal através da lei municipal n° 652/2017 e do decreto 061/2019 de 18 
de setembro de 2019; 

  CONSIDERANDO que são decorridos mais de doze (12) meses, desde 
a vigência da citada Lei Municipal, cujos valores históricos nela estipulados 
continuaram inalterados por todo esse tempo, causando, assim, evasão e 
aviltamento da receita própria do Município; 

  CONDIDERANDO o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 
INPC/IBGE acumulado entre 07 de janeiro de 2021 e 06 de Julho de 2021, segundo 
os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 

  CONSIDERANDO que, segundo a determinação do Art. 11 da Lei 
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 (a Lei de Responsabilidade 
Fiscal - LRF), que estabelece como requisito essencial da responsabilidade na 
gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da 
competência constitucional do ente federativo, vedando a transferência voluntária 
para o ente que não observar tal prescrição legal; 

  CONSIDERANDO também que, no vertente caso, impõe-se ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal, segundo o Art. 12 da mesma LRF a observância das 
normas técnicas e legais, considerando, inclusive, os efeitos das alterações na 
legislação, da variação de índices de preços, do crescimento econômico ou de 
qualquer outro fator relevante, os quais deverão ser acompanhadas de 
demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos; 

 

 

 

 

 



 

  CONSIDERANDO, finalmente, as disposições do referido Art. 280 da 
referida Lei Complementar Municipal n° 652/2017, 

 

  RESOLVE BAIXAR O PRESENTE DECRETO REGULAMENTAR, 
como a finalidade de atualizar a Lei Tributária Municipal em destaque, cujos 
dispositivos, com valores expressos em UFIR-Municipal, passarão a vigorar, a partir 
da respectiva publicação, com a atualização monetária aqui autorizada para o valor 
da referida unidade de referência fiscal, a saber: 

 

   Art. 1º Fica autorizada a atualização monetária da UFIR-Municipal pelo 
PERCENTUAL de 5,9881 % (quatro inteiros e vinte mil e oito por cento), como índice 
oficial de atualização da unidade fiscal de referência do Município, correspondente 
ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acumulado entre 07 de janeiro 
de 2021 e 06 de Julho de 2021, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE. 

 

   Art. 2º Em decorrência, fica atualizado, monetariamente, o Valor da 
UFIR-Municipal instituída pelo Art. 280 da mencionada Lei Complementar Municipal 
n° 652/2017 e atualizado através do decreto nº 061/2019, passando, a partir deste 
Decreto, a ser de R$ 31,29 (trinta e um reais e vinte e nove centavos) e que servirá 
de base para cobrança dos tributos municipais, a partir da publicação deste Decreto, 
ainda não lançados. 

 

   Art. 3º Fica a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
autorizada a atualizar todas as tabelas de valores do Código Tributário Municipal (Lei 
n° 652/2017) e da Legislação Tributária Municipal, tomando como base o novo valor 
da UFIR-Municipal previsto no artigo anterior. 

 

   Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS  
Prefeita constitucional 


