
JUSTIFICATIVA 

 

Questões de macroeconomia contingenciadas pela 

pandemia causada pela covid-19, guerra na Europa, elevação do 

petróleo e a flutuação do dólar americano dentre outras questões 

sazonais repercutem diretamente na vida dos brasileiros através do 

anátema da inflação.     Essas consequências verificadas nas altas dos 

preços são medidas por alguns índices oficiais de inflação.  Cito o IGPM, 

IPCA, INPC, IPCI. 

Cada um desses índices possui uma característica própria 

quer quanto a nível sócio econômico dos cidadãos, quer quanto a 

atividade econômica empresarial. 

Te tudo isso, o que se verifica ao longo dos anos é uma 

grande variação entre os índices, conforme demonstramos 

exemplificativamente no gráfico abaixo (acumulado nos meses de 

dezembro): 

 
IPCA INPC IGPM 

Dez/2011 6,5 6,08 5,01 

Dez/2012 5,84 6,02 7,91 

Dez/2013 5,91 5,56 5,53 

Dez/2014 6,41 6,23 3,67 

Dez/2015 10,67 11,28 10,54 

Dez/2016 6,29 6,58 7,19 

Dez/2017 2,95 2,07 -0,53 

Dez/2018 3,75 3,43 7,55 

Dez/2019 4,31 4,48 7,32 

Dez/2020 4,52 5,45 23,14 

 

No ano de 2021 e no início de 2022 tramitaram na Câmara 

de Vereadores alguns projetos versando sobre a metodologia de 

correção monetária da UPM. 

A correção inicialmente prevista pela Lei 4.960/2001,  que 

previa a correção da UPM tão somente pelo IGPM,  foi alterada para 

admitir uma nova metodologia,  de modo que a UPM passou a ser 

corrigida pela média do acumulado dos últimos doze meses do IGPM, 



INPC e IPCA apurados nos mês de outubro – conforme dicção da Lei 

9.342/2021. 

Em 2022 novas iniciativas legislativas aportaram no processo 

legislativo, evidenciando a necessidade de trato do tema,  mas sob um  

outro viés.  É NECESSÁRIO TRATAR O ASSUNDO COM RESPONSABILIDADE 

PERANTE OS BALANCETES do município,  e É NECESSÁRIO OFERECER 

SEGURANÇA JURÍDICA no trato da matéria.   É necessário condições 

mínimas para que o Executivo possa construir as peças orçamentárias 

que em breve estaremos apreciando no legislativo.   Ademais, o 

munícipe deve ter clareza acerca da metodologia de correção da 

UPM, não podendo se admitir a adoção de critérios tisnados de 

instabilidade. 

É pautado por esse senso de respeito ao contribuinte e de 

respeito para com o orçamento municipal é que apresentamos o 

projeto que segue visando trazer estabilidade no trato tributário. 

O projeto apresenta uma modulação ao texto vigente,  de 

modo que se aprovado, a média será apurada com base apenas em 

dois dos três índices previstos, sempre se excluindo o de maior valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISPÕE SOBRE A METODOLOGIA DEATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA DA UNIDADE PADRÃO MONETÁRIA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO - UPM. 

 

Art. 1º - O artigo 1º da Lei nº. 4.960/2001, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 1º - A Unidade Padrão Monetária (UPM), prevista no art. 

194 da Lei Municipal 5.047/2001 (Código Tributário Municipal), 

reger-se-á pelo disposto na presente Lei. 

§1º - A UPM será atualizada anualmente, observada a inflação 

acumulada nos doze meses entre novembro e outubro.  

§2º - A atualização se dará pela média aritmética dos dois 

menores índices, considerando para tanto o INPC – Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA – Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo, e o  IGP-M – Índice Geral de 

Preços de Mercado,  aferidos pela Fundação Getúlio Vargas. 

§3º -  Os tributos municipais, e os valores relativos a penalidades 

tributárias e administrativas, constituídos ou não, inscritos em 

dívida ativa ou não, serão expressos em UPM.” 

 

Art. 2º -  Permanecem em vigor os demais dispositivos não alterados 

pela presente lei. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 

 

Câmara Municipal de São Leopoldo, 24 de maio de 2022. 

Vereadora Iara Cardoso, Vereadora Rafael Souza, Vereador Fabiano 

Haubert, Vereadora Ana Affonso, Vereador Marcel Frison, Vereador 

Nestor Schwerner, Vereador Tarzan Correia, Vereador Vereador Marcelo 

Dentinho.  


