
Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2.116/2017, de 12 de dezembro de 2017.

Determina correção inflacionária da base de cálculo
do IPTU, de que trata o Art. 2º da Lei 1.612 de 31 de
dezembro de 2009.

JOCELVIO  GONÇALVES  CARDOSO,  Prefeito  Municipal  de  Formigueiro,  faz
saber  em  cumprimento  ao  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.  1º  Ficam corrigidos os valores das bases de cálculo do Imposto Predial  e
Territorial Urbana – IPTU determinadas pelo Art. 2º da Lei nº 1.612 de 31 de dezembro
de 2009.

  Art. 2º A correção dos valores de que trata a legislação descrita no artigo primeiro,
no  percentual  de  9,4%  (nove  vírgula  quatro  por  cento),  corresponde  a  correção
inflacionária do exercício de 2016 e a projeção para 2017.
          § 1º Para correção dos valores de que trata a presente lei, utilizou-se o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, no percentual de 6,2% para o exercício de 2016 e
a projeção do Banco Central do Brasil no valor de 3,2% para o exercício de 2017.
          § 2º  O percentual  de que trata o caput do artigo, além da incidência sobre o
previsto no artigo primeiro, incidirá sobre os valores de todas as taxas municipais.

Art. 2º A correção dos valores de que trata a legislação descrita no artigo primeiro,
no  percentual  de  9,4%  (nove  vírgula  quatro  por  cento),  corresponde  a  correção
inflacionária do exercício de 2016 e a projeção para 2017.
Parágrafo Único:  Para correção dos valores de que trata a presente lei, utilizou-se o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, no percentual de 6,2% para o exercício
de 2016 e a projeção do Banco Central do Brasil no valor de 3,2% para o exercício de
2017. (artigo alterado pela Lei nº º 2.127/2018, de 13 de março de 2018)

         Art. 3º Para a presente legislação, não é aplicável o disposto na Lei 1683 de 28 de
dezembro de 2010, no que diz respeito ao índice do tributo de que trata a presente Lei.
(Art. suprimido pela Lei nº º 2.127/2018, de 13 de março de 2018)

Art. 4º  O Poder Executivo publicará Decreto determinando tabelas com valores
em Reais (R$) para o cumprimento e aplicabilidade da presente legislação.
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         Art. 5º A presente Lei, entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro
Em 12 de dezembro de 2017.

Jocelvio Gonçalves Cardoso
                                   Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário Municipal da Administração
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