
 
 

 

PROJETO DE LEI Nº 043/2021 
 
 
  

“ALTERA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR FORÇA 
DA PANDEMIA COVID-19, O ÍNDÍCE DE ATUALIZAÇÃO 
DO VALOR DE REFERÊNCIA MUNICIPAL (VRM) PARA 
O EXERCÍCIO DE 2022.” 

 
 
 

CASSIANO DE ZORZI CAON, Prefeito Municipal de 

Ipê/RS, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

encaminho à Câmara de Vereadores, para apreciação e posterior votação o seguinte 

Projeto de Lei:  

 

Art. 1º. Fica alterado, excepcionalmente para o ano de 2022, por força dos efeitos 

oriundos da pandemia do Coronavírus (COVID-19), o índice de atualização do 

Valor de Referência Municipal (VRM), previsto na Lei Municipal nº 847, de 24 de 

dezembro de 2020 – Código Tributário Municipal. 

Parágrafo único. O índice a ser considerado para a atualização da VRM, com 

vigência no ano de 2022, será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

– IPCA, mantendo-se inalteradas as demais disposições no Código Tributário 

Municipal. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até 31 de 

dezembro de 2022. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 09 de 
setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 

CASSIANO DE ZORZI CAON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
PROJETO DE LEI Nº 043/2021 – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
 
 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores: 
 

 
 

Com o presente estamos submetendo à apreciação desta 

Egrégia Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei nº 043/2021 que “Altera, em caráter 

excepcional, por força dos efeitos da Pandemia Coronavírus (COVID-19), o índice de 

atualização do valor de referência municipal (VRM) para o exercício de 2022”. 

 

 
Com o presente Projeto de Lei a Administração Municipal 

busca a alteração do índice de correção aplicado aos tributos municipais, mormente 

em relação ao IPTU, o que possibilitará a redução de aproximadamente 20 pontos 

percentuais no reajuste. 

 

A Legislação Municipal determina que anualmente seja 

aplicada uma correção monetária no cálculo dos tributos, a qual é apurada pela 

variação do IGP-M/FGV dos últimos 12 meses, que até o presente momento soma o 

percentual de 31,12% (agosto), sendo que neste ano o IGP-M alcançou percentuais 

de até 37,04%, vejamos tabela exemplificativa: 

 
 

MÊS IGP-M (FGV) 

JANEIRO 25,71% 

FEVEREIRO 28,94% 

MARÇO 31,10% 

ABRIL 32,02% 

MAIO 37,04% 



 
 

 

JUNHO 35,75% 

JULHO 33,83% 

AGOSTO 31,12% 

 
 

A solução para evitar esse aumento é a substituição 

temporária do índice de correção para o IPCA/IBGE, o que permite a desoneração, 

estabelecendo um reajuste de aproximadamente 10 a 12% para o ano de 2022. 

 

A medida é uma ação da Administração Municipal para 

amenizar os impactos inflacionários no contribuinte, oriundos do período pandêmico 

que ainda assola o Brasil. 

Por fim, em respeito a anterioridade nonagesimal, 

encaminha-se o presente Projeto de Lei. 

Nos termos do artigo 225, I, do Regimento Interno 

desta Casa Legislativa, estamos atribuindo ao presente Projeto de Lei, caráter 

de Urgência. 

 

Ante o exposto, ao apresentar este Projeto de Lei à 

apreciação desta Egrégia Casa Legislativa, renovamos nossos votos de protesto e 

elevada consideração e apreço. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 09 de 
setembro de 2021. 

 
 
 

CASSIANO DE ZORZI CAON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
VALTER LUIZ PARIZOTTO 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipê/RS. 
 


