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Institui procedimentos para atualiza~ao de creditos da
Fazenda Publica Municipal e da outras providencias.

o PREFEITO

DO MUNICiPIO DE AREAL:
FAc;O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE AREAL DECRETA E EU SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

Art. fO - Em 1° de janeiro de 2001, todos os valores constantes da legislayao tributaria
do Municipio, expressos em Unidade Fiscal de Referencia (UFIR) ou, em Unidade Fiscal do Municipio
(UFA-UFNIPTU), que tenham sido objeto da conversao a que se ref ere 0 artigo 2°, do Decreto n°
14.502, de 29 de dezembro de 1995, bem como os creditos da Fazenda Publica Municipal, tributirios ou
nao, constituidos ou nao, e inscritos ou nao na divida ativa, serao atualizados pela variayao do Jndice de
Prey os ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), apurado pela Fundayao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE), acumulada no exercicio de 2000, ap6s, se for 0 caso, sua conversao em
reais, mediante a sua multiplicayao pelo valor da UFIR vigente em lOde janeiro de 2000.

Art.

r -Em

1° de janeiro de cada exercicio posterior a 2001, os valores que tenham
sido convertidos pela regra do artigo 1° desta Lei, assim como os demais creditos da Fazenda Publica
Municipal, tributarios ou nao, constituidos ou nao, e inscritos ou nao na divida ativa, serao atualizados
pela variayao do Jndice de Preyos ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), apurado pela Fundayao
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), acumulada no exercicio anterior.

Art. 3° - Caso 0 indice previsto nos artigos 1° e 2°, desta Lei seja extinto, ou de alguma
forma nao possa ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda,
dando-se preferencia para 0 Jndice de Preyos ao Consumidor - RJ. (IPC-RJ), calculado pela Fundayao
GetUlio Vargas.
Art. 4° - as procedimentos de que trata esta Lei serao adotados sem prejuizo para a
incidencia de multas e juros morat6rios previstos na legislayao fiscal do Municipio, em vigor.
Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicayao, revogando-se
disposiyoes em contrario.
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