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DECRETO N.º 002/2022 

 
ESTABELECE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS TRIBUTOS 

INSTITUÍDOS PELA LEI MUNICIPAL N. 39, DE 2014, A VIGORAR 

A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito do Município de Visconde do Rio Branco, Luiz Fábio Antonucci 

Filho, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, especialmente das 

que são conferidas pelo arts. 73 e 99 da Lei Orgânica Municipal; 

 
Considerando o disposto no art. 153, § 2º, da Lei Complementar Municipal 

N. 039/2014, segundo o qual “Quando não ocorrer a apuração das bases de 

cálculos dos tributos por meio de avaliações anuais, fica o Poder Executivo 

autorizado a proceder à atualização monetária dos valores cadastrais 

existentes, mediante decreto, através da aplicação do INPC ou do índice 

oficial que o substituir”; 

Considerando que a atualização monetária dos tributos municipais 

constitui não só um direito, mas um dever da administração tributária 

municipal; 

Considerando que a atualização monetária não caracteriza aumento, mas tão 

somente a manutenção do valor, podendo ser feita, portanto, por decreto 

municipal consoante entendimento do Poder Judiciário; 

Considerando a variação oficial, nos últimos 12 (doze) meses, medida pelo 

INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor); 

 
 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Não tendo ocorrido revisão de valores mediante lei específica, 

ficam atualizados monetariamente, em percentual equivalente à variação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ocorrida no período 

compreendido nos meses de dezembro de 2020 e novembro de 2021, os seguintes 

instrumentos da política tributária municipal: 

I - Planta Genérica de Valores de Terrenos Urbanos e Rurais e a Tabela de 

Preços de Metro Quadrado de Construção; 
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II - Tabelas de Taxas Municipais decorrentes do exercício regular do 

poder de polícia e da prestação efetiva ou potencial de serviços públicos; 

III - Valores do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 

devidos por profissionais autônomos e da Contribuição de Iluminação Pública 

incidente sobre imóveis não edificados; 

IV - Tabelas de Preços Públicos. 

Parágrafo único. Considerando que o INPC do mês de dezembro de 2020 

somente será conhecido em meados do mês de janeiro de 2022, a atualização 

monetária dos tributos e preços públicos municipais será de 10,96% (dez 

inteiros e noventa e seis centésimos por cento), referente ao índice acumulado 

no período compreendido nos meses de dezembro de 2020 e novembro de 2021. 

 
Art. 2º. A Planta Genérica de Valores de Terrenos e as Tabelas de Preços 

de Metro Quadrado de Construção de que tratam este Decreto serão 

disponibilizadas no site oficial da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco, para conhecimento e exame dos interessados. 

 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação 

 

 

Visconde do Rio Branco, 06 de janeiro de 2022. 

 

 

                                                         

 

Luiz Fábio Antonucci Filho 

Prefeito Municipal 
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