
 

 
 

AUTÓGRAFO N.º 4392/2022 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 03/2022 do Executivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
 

Art. 1º. Os artigos 9º e 10 da Lei Complementar nº 01/2004 passam a 

vigorar com as seguintes redações: 
 

              Art. 9º O Imposto incidente sobre os imóveis urbanos será 
calculado mediante a aplicação, sobre o valor venal atribuído a 

cada um, das alíquotas constantes nos agrupamentos, conforme 
se tratar de prédio residencial ou não residencial, bem como dos 

terrenos não edificados. 
 

             Parágrafo único. A seletividade ou destinação relativa aos valores 

venais de terrenos será fixada através de 02 (dois) 
agrupamentos, a saber: 

 
              I - Grupo A, compreendendo imóvel não residencial e sem 

benfeitorias, cujo passeio possuir, no mínimo, contrapiso de 
concreto/argamassa, alíquota de 4,00%;  

 
              II- Grupo B, compreendendo imóvel não residencial e sem 

benfeitorias, sem atendimento do disposto no inciso I, alíquota 
de 5,00%. 

 
              Art. 10 Para determinação das alíquotas do Imposto incidente 

sobre os prédios ou imóveis edificados, obedecer-se-á à 
seletividade ou destinação dos valores venais que lhe forem 

atribuídos em conformidade com o uso residencial ou com o uso 

não residencial, tendo como indicadores alíquotas diferenciadas, 
fixadas através de 05 (cindo) agrupamentos, a saber: 

 
              I- Grupo A, compreendendo imóvel exclusivamente residencial 

determinado em função da área construída e o do terreno, tipos 
precário, popular, médio e diversos, alíquota de 1%; 
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            II- Grupo B, compreendendo imóvel exclusivamente residencial 
determinado em função da área construída e o do terreno, tipos 

fino e luxo, alíquota de 3%; 
 

           III- Grupo C, compreendendo imóvel exclusivamente comercial ou 
de prestação de serviços determinado em função da área 

construída e o do terreno, alíquota de 3%; 
 

          IV- Grupo D, compreendendo imóvel exclusivamente industrial 
determinado em função da área construída e o do terreno, alíquota 

de 4%; 
 

          V- Grupo E, compreendendo imóveis destinados a casas de festas e 
eventos, salão de festas, playground, lotes urbanos edificados com 

estrutura para lazer e chácaras de Recreio determinado em função 

da área construída e o do terreno, alíquota de 4%. 
 

Art. 2º. Ficam revogados os artigos 14 e 44 da Lei Municipal nº 674, de 
31 de dezembro de 1969 (Código Tributário). 

 
Art. 3º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua 

publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 
2023.  

 

 

 

Jardinópolis, 20 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos vinte dias do mês de dezembro de 2022.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                        

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 
 

     ___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos

CPF: 145.407.528-71

Assinou em 20 dez 2022 às 15:12:09

Mateus Signorini

CPF: 175.514.838-02

Assinou em 20 dez 2022 às 15:12:42

Log

20 dez 2022, 15:07:57 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 7a03d9af-a64b-45eb-af9f-

284062e6b01a. Data limite para assinatura do documento: 19 de janeiro de 2023 (15:07).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

20 dez 2022, 15:07:58 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF

145.407.528-71.

20 dez 2022, 15:07:58 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

20 dez 2022, 15:12:09 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 145.407.528-71. IP:

179.241.8.37. Componente de assinatura versão 1.422.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

20 dez 2022, 15:12:42 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.200.76.142. Componente de assinatura versão 1.422.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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20 dez 2022, 15:12:43 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

7a03d9af-a64b-45eb-af9f-284062e6b01a.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 7a03d9af-a64b-45eb-af9f-284062e6b01a, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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