
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

Lei Complementar n2 11, de 04 de dezembro de 2019. 

EMENTA: INSTITUI A UNIDADE DE REFERENCIA 
MUNICIPAL (UFIRM) EDA. OUTRAS PROVIDENCIAS 

Face saber que a Camara Municipal de Porteiras, Estado do 
Ceara, em sessao ordinaria realizada no dia 29 de novembro de 2019, 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

TITULO UNICO 
UNIDADE DE REFERENCIA MUNICIPAL - UFIRM 

CAPITULO UNICO 
DA INSTITUI�AO 

Secao I 
Da Instltuicao 

Art. 1 Q - Fica institufda, no Municfpio de Porteiras, a Unidade de 
Referenda Municipal (UFIRM), para os efeitos previstos na presente Lei. 

Secao II 
Da Incidencia 

Art. 22 - Os tributos e taxas municipais, bem coma os valores 
relativos a penalidades tributarias e administrativas, constitufdos ou nao, 
inscritos em divida ativa ou nao, poderao ser expressos, tarnbem, em 
Unidade de Referenda Municipal (UFIRM). 

Secao III 
Do Valor e da Atualizacao 

Art. 32 - 0 valor da Unidade de Referenda Municipal (UFIRM) 
correspondera a R$ 2,0189 (dais reais, cento e oitenta e nave milesimos de 
reais), sen do atualizado, anualmente, com base no IGPM (f ndice Geral de 
Precos de Mercado) e, no caso de extincao ou descontinuacao desse f ndice, 
por outro que reflita a inflacao, indicado pelo Poder Executivo. 

Paragrafo (mica - A atualizacao da Unidade de Referenda 
Municipal (UFIRM) sera efetivada no primeiro dia do exercfcio financeiro, v por meio de Decreto Municipal. 
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Art. 4Q - Os tributos, multas e outros valores, pagos ap6s a data 
prevista, serao corrigidos monetariamente com base na variacao do indice 
estabelecido no artigo anterior, ocorrida a partir do dia seguinte a data de 
vencimento da obrigacao ate o dia anterior ao seu efetivo pagamento, sem 
prejuizo dos demais acrescimos legais, estabelecidos em lei, cuja sisternatica 
fica inalterada. 

Paragrafo uruco - 0 disposto no caput deste artigo aplica-se, 
tarnbern, aos valores dos creditos tributaries ou nao, vencidos, inscritos ou 
nao em divida ativa, constituidos anteriormente ao inicio do exercicio de 
vigencia desta Lei. 

Art. SQ - Todos os valores fixados em Unidade Fiscal de 
Referencia - UFIR ou qualquer outro indice, na legislacao tributaria do 
Municipio, ficam convertidos para Unidade de Referencia Municipal 
(UFIRM). 

Art. 6Q - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicacao. 

Paco da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, aos 
quatro (04) dias do mes de dezembro de dais mile dezenove (2019). 

c=:IOP� 
Prefeito Municipal 

Rua Mestre /uca. I 6. Centro - CLP 63 270-000 Porteiras - CF 
PABX· (88)3557-1254/1230/1242- FAX. (88) 3557.1253 

f.-mai I: gaprcportciras a'ymai I. com 



CERTIDAO DE PUBLICACAO 

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, no uso 
de suas atribuicoes legais, e nos termos do art. 37, caput, da 
Constituicao Federal, art. 28, inciso X, da Constituicao do Estado do 
Ceara, art. 121, § 1 Q, da Lei Organica do Municipio de Porteiras, em 
cumprimento com as exigencias legais e em conformidade com a 
decisao do Superior Tribunal de [ustica, nos autos do Recurso Especial 
nQ 105.232/96/0053484-5, 

CERTIFICA 

que a Lei Complementa Municipal n? 11, de 04 de dezembro de 2019, 
que INSTITUI A UNIDADE DE REFERENCIA MUNICIPAL (UFIRM) E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS, foi publicada na data de hoje por meio de 
afixacao no flanel6grafo situado no atrio da sede do Poder Executivo 
Municipal e na Camara Municipal de Porteiras. 

Pelo que firmo a presente. 

Porteiras(CE), 04 de dezembro de 2019. 
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