
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 30/2021 

 

EMENDA 2 

 

Incluir um artigo ao Projeto, que será o art. 13, com a redação abaixo indicada, 

renumerando-se o atual art. 13 para art. 14: 

 

“Art. 13. Excepcionalmente, para o exercício de 2022, serão atualizados pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acumulado no período de 

dezembro/2020 a outubro/2021: 

 

I - o valor do metro quadrado da edificação classificado por tipo, uso e padrão 

construtivo conforme Tabelas 1, 2 e 3 do Anexo II, bem como os constantes da Tabela 

do Anexo III - Valor do Metro Quadrado de Terreno por Face de Quadra que 

compõem a fórmula para o cálculo dos valores venais territorial e predial dos imóveis 

lançados no Cadastro Imobiliário do Município de Marília, todos da Lei 

Complementar nº 889, de 20 de dezembro de 2019 (Código Tributário do Município 

de Marília); 

 

II - os valores dos redutores das Tabelas I e II constantes dos artigos 291 e 293, todos 

da Lei Complementar nº 889, de 20 de dezembro de 2019 (Código Tributário do 

Município de Marília).” 

 

JUSTIFICATIVA - Por meio da Lei Complementar nº 906, de 11 de janeiro de 2021, a 

atualização dos referidos valores foi feita com base no IPCA acumulado no período de 

dezembro/2019 a novembro/2020. Pela Emenda acima, propomos que, excepcionalmente 

para o exercício de 2022, seja utilizado o IPCA acumulado no período de dezembro/2020 a 

outubro/2021, a fim de que haja tempo para o processamento e confecção dos carnês de 

2022. Para os exercícios de 2023 e seguintes, o período a ser considerado de apuração do 

IPCA será o previsto no § 6º do art. 289 da Lei Complementar nº 889/2019, com a redação 

proposta na Emenda encaminhada pelo Ofício GP nº 1594/2021, ou seja, de novembro do 

penúltimo exercício a outubro do último exercício. Ressaltamos que a Emenda não implica 

em qualquer acréscimo aos contribuintes e nem renúncia de receita, uma vez que se refere 

apenas à adequação do período a ser considerado para fins de atualização quanto ao 

exercício de 2022. 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 10 de novembro de 2021. 

 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

 


