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PARECER Nº 44/2021 
 

 
Projeto de Lei nº 043/2021 
Proponente: Poder Executivo 
Ementa: “Altera em caráter excepcional, por força da Pandemia COVID – 19, o 
índice de atualização do Valor de Referência Municipal (VRM) para o exercício 
de 2022”. 

 
                                  O Projeto de Lei sob análise objetiva alterar o índice de 
atualização da VRM – Valor de Referência Municipal, de forma excepcional, em 
razão da pandemia do COVID -19, para o exercício de 2022. 

   
  Tratando-se de alteração de dispositivo constante no 

Código Tributário Municipal, o Poder Executivo é o agente competente para 
iniciar o processo legislativo acerca de tal matéria, logo não se verifica qualquer 
vício de iniciativa na proposta apresentada. 
 

Quanto ao mérito do presente Projeto de Lei, trata-se de 
alteração de índice de correção da VRM, aplicada aos tributos municipais,  a 
qual atualmente, pela legislação em vigor é aplicado o índice IGPM- FGV dos 
últimos 12 meses, que nos últimos tempos têm apresentado altos índices, 
representando aumentos expressivos aos contribuintes. 

 
A medida excepcional visa alterar o índice de correção para 

o IPCA que é o índice oficial de inflação do governo federal, objetivando 
amenizar os impactos inflacionários atuais em razão da pandemia do COVID 
19, representando redução expressiva de reajuste, em especial ao IPTU pago 
pelos munícipes. 

                              Ademais, considerando o cenário econômico atual, a 
revisão temporária do índice de reajuste da VRM, aplicada aos tributos 
municipais, apresenta-se como medida oportuna e justa do ponto de justiça 
fiscal, para mitigar os graves efeitos econômicos decorrentes da pandemia 
causada pelo coronavírus. 

 



                                Outrossim, o IPCA,  é índice oficial de inflação do governo 
central, e nos dias atuais tem representado um parâmetro seguro e razoável 
para correção das receitas municipais. 

   Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer vício de 
ordem formal ou material no presente Projeto de Lei nº 043/2021, opinando 
esta Comissão pela sua viabilidade, seguindo para consideração do Plenário. 
  
                       É o parecer. 
 

Sala das Comissões, em 14 de setembro de 2021. 
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