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MENSAGEM N? 044 DE 13 DE SETEMBRO DE 2018

Senhor Presidente e Senhores Vereadores da Câmara Municipal:

Tenho a honra de submeter ao exame dessa Casa o Projeto de Lei Complementar em

anexo, cujo escopo é atualizar e fixar o período de base de cálculo para atualização da Unidade

Fiscal de Floresta do Araguaia - UFFA, instituída pela Lei n^ 026, de 17 de dezembro de 1997,
que não é corrigida desde 8 de abril de 2014, data de sua última atualização, o que vem

gerando prejuízos as receitas locais e afetando a qualidade da prestação dos serviços públicos

a população. Hl
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O valor da UFFA de R$ 39,68 fixado pela Lei Complementar n^ 040, de 8 de abril de l
LU

2014, fica com esta Proposição atualizado para R$ 51,39 pela aplicação da variação mensal
acumulada do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (IBGE), publicado pelo S

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o que corresponde a um índice de
1,295076 apurado no período compreendido entre 8 de abril de 2014 a 13 de setembro de

2018.
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Isto posto, cumpre esclarecer que o Texto Jurídico sub examen tem o total de 4

(quatro) artigos. i
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Finalmente, ao submeter o Projeto anexo à apreciação dessa respeitável Câmara,

estamos certos de que os Senhores Vereadores saberão reconhecer que merece aprovação
Q

rápida. o
m

Eu
Aproveitamos a oportunidade para reiterar as Vossas Excelências os protestos de

i/l

apreço. S
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N9 060 DE 13 DE SETEMBRO DE 2018

Atualiza e fixa o período de base de cálculo para
atualização da Unidade Fiscal de Floresta do Araguaia - UFFA,
instituída pela Lei n9 026, de 17 de dezembro de 1997 (Código
Tributário Municipal) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. l9. A Unidade Fiscal de Floresta do Araguaia - UFFA, instituída pela Lei n9 026, de
17 de dezembro de 1997 (Código Tributário Municipal), será atualizada para o exercício de
2018, com base na variação mensal acumulada do índice Nacional de Preços ao Consumidor -
IPCA (IBGE), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, observado o
período compreendido entre 8 de abril de 2014 a 13 de setembro de 2018. «
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§ l9. De conformidade com o caput é fixado, pelo índice de 1,295076 o valor de R$
51,39 (cinquenta e um reais e trinta e nove centavos) da Unidade Fiscal de Floresta do
Araguaia - UFFA para o exercício de 2018, apurado entre 8 de abril de 2014 a 13 de setembro £
de 2018.

Adélio aos Santos de Sousa
Prefeito

§ 29. Para os exercícios subsequentes, o período a ser considerado para a atualização S
da Unidade Fiscal de Floresta do Araguaia - UFFA será aquele compreendido entre 13 de §
setembro deste ano e 13 de setembro do ano seguinte. "z
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§ 39. No caso de extinção ou interrupção na divulgação desse índice, o mesmo será ^

substituído por outro índice oficial que reflita a inflação, conforme fixado pelo Poder Executivo
Municipal, através de Decreto. o
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Art. 29. O Poder Executivo baixará os atos necessários à execução desta Lei. S
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Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Q.

Art. 49. Ficam revogadas as disposições em contrário.
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