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Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 001/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018

Dispõe sobre a atualização do valor da Unidade
Fiscal do Município - UFM para o exercício de 2018,
e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO, usando das
atribuições que lhe confere o art. 68, IV, da Lei Orgânica do
Município de Piquet Carneiro; e tendo em vista o disposto no art. 351
do Código Tributário Municipal, bem como, art. 4º da Lei municipal
nº 304/2017, de 02 de outubro de 2017;
CONSIDERANDO que a Unidade Fiscal do Município - UFM é a
base de cálculo para o lançamento e a cobrança de impostos, taxas e
contribuições, conforme prevista na Lei municipal nº 043/2002, de 16
de dezembro de 2002;
CONSIDERANDO que a UFM não foi atualizada desde o anocalendário e exercício financeiro de 2013 e que compete ao Chefe do
Poder Executivo proceder anualmente a atualização da UFM,
observada a variação de índices oficiais;
CONSIDERANDO que a falta dessa providência poderá acarretar a
prática de renúncia fiscal não prevista em lei, punível como ato de
improbidade administrativa, e suscetível de controle por parte dos
órgãos e tribunais de contas; e
CONSIDERANDO as variações dos índices da Taxa SELIC, no
período de 2014 a 2017.
DECRETA:
Art. 1º. Fica alterada a Unidade Fiscal do Município - UFM, que
passará a ser o valor de R$ 4,96 (quatro reais e noventa e seis
centavos), para o ano-calendário tributário e exercício financeiro de
2018.
Parágrafo único. Para o efeito do disposto no caput deste artigo, ficam
as autoridades tributárias autorizadas a proceder a atualização dos
sistemas de cadastros e de informações e das tabelas de todos os
impostos, taxas e contribuições de competência do município de
Piquet Carneiro, previstas na Lei Municipal nº 043/2002, de 16 de
dezembro de 2002, cuja alíquota seja a UFM.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os seus efeitos a 1º de janeiro de 2018.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, em 02 de janeiro de
2018.
BISMARCK BARROS BEZERRA
Prefeito
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