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PORTARIA SMR N º 17, de 10 de dezembro de 2009 
 
 
 
 

ATUALIZA O VALOR VENAL TERRITORIAL PARA 
EFEITO DE CONCESSÃO DA ISENÇÃO PREVISTA 
NO INCISO III, DO ARTIGO 225, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 007/97 

 
 
 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA RECEITA, no uso das atribuições 

que lhe confere o artigo 1º, incisos I e XV, da Lei Complementar nº 217, de 15 
de fevereiro de 2006 e 

 
CONSIDERANDO: 
 
a) o valor máximo de R$ 5.912,00 (cinco mil, novecentos e 

doze reais), atribuído ao valor venal territorial para efeito de concessão da 
isenção prevista no inciso III, do artigo 225, da Lei Complementar nº 007, de 
18 de fevereiro de 1997; 

 
b) os artigos 509 a 511 da Lei Complementar nº 007/97, que 

estabelecem a forma de conversão monetária pela Unidade Fiscal de 
Referência – UFIR, no período de 1997 até 2000; 

 
c) o artigo 3º da Lei Complementar nº 97, de 28 de dezembro 

de 2001, que determina a conversão em reais dos valores expressos em UFIR 
e a substituição desta, para efeito de atualização monetária anual, pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Ampliado – IPCA, a partir de janeiro de 
2000; 

 
d) o Decreto nº 3881, de 26 de dezembro de 2005, que 

estabelece o período de dezembro do ano anterior até novembro do ano 
em curso, para efeito de aplicação da atualização monetária anual 
prevista na Lei Complementar nº 97/01; 

 
e) o artigo 3º da Lei Complementar nº 230, de 02 de maio de 

2006; 
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f) os percentuais anuais acumulados correspondentes à 
variação do IPCA nos exercícios de 2000 a 2004; 

 
g) a variação acumulada do IPCA de dezembro de 2008 a 

novembro de 2009; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Fica estabelecido, para o exercício de 2010, o valor 

venal territorial máximo de R$13.183,68 (treze mil, cento e oitenta e três reais 
e sessenta e oito centavos), para efeito da isenção prevista no inciso III, do 
artigo 225, da Lei Complementar nº 007, de 18 de fevereiro de 1997. 

 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

 
Florianópolis, 10 de dezembro de 2009. 

 
 
 
 
 

SANDRO RICARDO FERNANDES 
Secretário Municipal da Receita 
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LEGISLAÇÃO MENCIONADA  
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 7/97(CÓDIGO TRIBUTÁRIO) E SUAS ALTERAÇÕES 
 
Art. 225 - São isentos do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana: 
 
(...) 
III – O imóvel inifamiliar, único de propriedade ou posse a qualquer título do sujeito passivo da 
obrigação tributária, enquanto por ele ocupada como moradia, cuja área construída da unidade 

não ultrapasse a 70m2 (setenta metros quadrados) e o valor territorial, no exercício de 1997, não 

seja superior a R$ 5.912,00 (cinco mil novecentos e doze reais);  (NR7) 
 
 
Art. 509 Os valores de referência expressos em UFM na Legislação Municipal, serão 

convertidos em UFIR, a partir de 1º de janeiro de 1996.  
 

§ 1º - Para conversão prevista no “caput” deste artigo, uma UFM equivalerá a 23,2017 
unidades de UFIR.  

§ 2º - Os valores expressos em UFIR, deverão ter no máximo quatro casas decimais, 
sendo desconsiderados os algarismos a partir da quinta casa decimal.  

  
Art. 510 A Unidade Fiscal Municipal - UFM, será substituída pela Unidade Fiscal de Referência 

- UFIR, a partir de 1º de janeiro de 1996.  
 

Parágrafo Único - Em caso de extinção da Unidade Fiscal de Referência - UFIR, o 
Município adotará outro índice que vier a ser criado pelo 
Governo Federal.  

  
Art. 511 Os créditos da Fazenda Municipal, de qualquer natureza, vencidos ou vincendos, serão 

convertidos em real, a partir de 1º de janeiro de 1996.  
 

Parágrafo Único - Os créditos citados no “caput” deste artigo, expressos em UFM, 
serão convertidos em UFIR com base na equivalência descrita no 
Parágrafo primeiro do art. 509 e, então convertidos em real com 
base no valor da UFIR correspondente a 1º de janeiro de 1996.  

 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 217, de 15 de fevereiro de 2006.  
 
 
DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA SECRETARI A MUNICIPAL 
DA RECEITA, FIXA PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DE GESTÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS   
 
Art. 1º A Secretaria Municipal da Receita, órgão da Administração Direta, subordinada ao 
Chefe do Poder Executivo, criado pelo artigo 4º, da Lei nº 158, de 18 de fevereiro de 2005, fica 
organizada nos termos da presente lei, com a finalidade de coordenar e gerir as ações relativas 
ao lançamento e arrecadação dos tributos municipais, de receita patrimonial, de todas as 
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transferências recebidas por determinação constitucional, bem como das receitas provenientes 
de serviços municipais prestados, competindo-lhe especificamente:  
 
I - propor e adotar medidas que visem a racionalização de métodos de trabalho na área de sua 
atuação finalística;  
 
(...) 
 
XV - expedir circulares, instruções, portarias, ordens de serviço e demais disposições 
normativas, compatíveis com a legislação tributária que se destinem a complementar;  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 097/01  
 
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 007/97, RELATIVOS AO IPTU E 
A INDEXAÇÃO DOS VALORES FIXADOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. 
 
Art. 1º O artigo 233 da Lei Complementar n° 007/97, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 233 - Para efeito de cálculo do valor venal do terreno, adotar-se-á a Planta 
Genérica de Valores constante do anexo I desta Lei.” 

 
(NR*)Art. 2º O aumento do imposto em decorrência das alterações introduzidas com a 

atualização da planta de valores será aplicado em (3) três parcelas anuais, a contar do 
exercício de 2002, inclusive.  

 
Art. 3° O aumento da carga tributária decorrente da aplicação da Planta Genérica de Valores a 

que se refere o artigo anterior, será aplicado à razão de 1/5 (um quinto) por ano, a 
partir do exercício de 2002. 

 
(NR**) § 1º Os valores a que se refere este artigo, após convertidos em Reais, serão 

atualizados anualmente, desde 1º de janeiro de 2000, com base na variação 
nominal do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA-A), publicado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

(NR**) § 2º Para os efeitos deste artigo, a variação nominal do IPCA – A 
corresponderá aquela verificada nos últimos 12 meses, contados a partir do mês 
de novembro de cada ano, inclusive, para vigorar no ano seguinte. 

 
Art. 4° Os valores expressos em número de Unidades Fiscais de Referência - UFIRs, constantes 

da legislação tributária municipal, serão convertidos em reais, a partir de 1° de janeiro 
de 2001, tornando-se por base o último valor publicado da UFIR. 

 
Parágrafo Único - Os valores a que se refere este artigo, após convertidos em reais, 

serão atualizados anualmente, desde 1° de janeiro de 2000, com 
base na variação nominal do Índice de Preços ao Consumidor 
Ampliado - IPCA, publicado pela Fundação Instituto IBGE. 
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DECRETO Nº 3881/05 
 
REGULAMENTA O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 097, DE 28 DE DEZEMBRO 
DE 2001 E O ART. 277V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 007, DE 06 DE JANEIRO DE 
1997, COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 126, DE 28 DE NOVEMBRO 
DE 2003. 
 
 
Art. 1º - Fica fixada, para efeitos da atualização anual da variação acumulada do IPCA – 

Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, divulgada pelo IBGE, prevista no art. 3º, 
Parágrafo único, da Lei Complementar nº 097, de 28 de dezembro de 2001 e no art. 
227V, da Lei Complementar nº 007, de 06 de janeiro de 1997, com a redação da Lei 
Complementar nº 126, de 28 de novembro de 2003 aquela verificada no período 
compreendido entre o mês de dezembro do ano anterior e o mês de novembro do ano 
em curso, inclusive, para vigorar no exercício seguinte. 

  
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 230/2006 
 
 
ALTERA DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 007 DE 1997, RELATIVAMENTE 
AO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
Art. 3º Os valores constantes da legislação tributária municipal, expressos em reais, serão 

atualizados anualmente com base na variação nominal do Índice de Preços ao 
Consumidor Ampliado (IPCA), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

 
§ 1º A atualização a que se refere este artigo será realizada com base na variação 

nominal do IPCA verificada nos últimos 12 (doze) meses antecedentes ao mês 
de dezembro de cada ano calendário. 

§ 2º Os valores constantes na tabela a que se refere o art. 235 da Lei Complementar nº 
007 de 1997, na redação introduzida por esta Lei Complementar, por 
expressarem valores a preços de 2003, para o ano de 2005, serão atualizados 
segundo os critérios estabelecidos por este artigo. 

§ 3° Os critérios de atualização estabelecidos no § 1º aplicam-se às atualizações 
previstas no art. 277V da Lei Complementar nº 126 de 2003 e no parágrafo 
único do art. 4º da Lei Complementar nº 097 de 2001. 

  
 
 


