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Jardinópolis, 05 de outubro de 2018. 

OFICTO N.0  229/18 
PROJETO DE LET COMPLEMENTARN° 03/18 
Mensagem no 03/18 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de encaminhar a elevada deliberaçao dessa Nobre 
Câmara Municipal, 0 incluso Projeto de Lei que "DISPOE SOBRE AS REGRAS 
GERAIS F ESPEC1FICAS PARA 0 PARCELAMENTO, EDIF!CAcOES OU UTJLIZAcAO 
COMPULSORIA DE IMOVEIS URBANOS, REM COMO APROVA A PLANTA GENERICA F 
FIXA VAL ORES, DO M2  DE TERRENOS E DAS cONSTRuçOE.s NO MUNICIPIO DE 
JARDINOPOLIS, ESTADO DE SAO PAULO, E DA OUTRAS PRO VIDENCIAS" 

Referida materia cuida da revisão da Planta Genérica de Valores do 
Municipio de Jardinópolis, além da atualizaçao da legislaçao que cuida do IPTU, 
açOes indispensáveis a boa gestao das finanças municipais e conforme comprova a 
nofrficaçao expedida polo Tribunal do Contas do Estado de São Paulo, TC-
1984/026/13, na pg. 18, item B.1.5, "a", documento anexo, o valor venal dos imOveis

ço  está aguém do pre çjraticado no mercado imobiliário da cidade, a gue implica em 
renuncia de receita. 

Fuse-se, todavia, que a atual Planta Genérica de Valores, instrumento 
quo define as diferentes zonas de valores das propriedades particulares do 
Municiplo teve a sua ültima rovisão em 2004, por meio da Lei Complementar no 
01/2004, fixando quatro (4) zonas de valorização, com seus respectivos valores do 
metro quadrado dos terrenos e estabelece valores para as construçoes, 
classificadas em trés (3) categorias. 

No presente Projeto de Lei ha contemplação de novas areas do 
zoneamento da Planta Generica e, vale registrar quo a revisao pretendida ainda não 
alcança seu valor real do mercado. Destacando, alias, que de 2004 ate hoje, a IPTU 
sofreu apenas atualizaçao monetária diante inflação apurada. 

Segundo artigo 33 do Código Tributário Nacional "a base de calculo do 
IPTU é o valor venal do imOve!, aS se considerando o valor dos bens mOveis 
mantidos, em caráter permanento ou temporário, no imôvel, para efeito de sua 
utilizaçao, exploragao, aformoseamento ou comodidade" 

Portanto, o valor venal do um imOvel é o preco de venda, levando-se 
em consideração o terreno acrescido de suas edificaçOes, estimado por critérios 
técnicos prescritos em lei municipal. Nesse sentido, oportuno lembrar a ensinamento 
de Bernardo Ribeiro Moraes: 

"Assim o COdigo Tributário Nacional veio reforçar a concentraçao do 
imposto como tributo sobre o 'patrimônio Imobiliário'. 0 imposto passou a sermedido 
pelo prOprio patrimOnio tributado, isto e, polo valor. Reallzou-se a perfelta adoquaçao 
a base do célculo ao fato gerador do imposto. Valor venal, afirma Aliomar Raleeiro, 
'e aquele que o imOvel alcançara pam cornpra e venda a vista, segundo as 
condiçaes usuais do mercado de imOveis'. E a valor do irnOvel pelo qual so pode 
vender. E evidente que na expressâo valor venal encontra-se um valor em 
condiçöes normais de mercado, deixando-se de lado o valor de especulação ou 
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encontrado pam casos singulares." -MORAES, Bernardo Ribeiro. Sisterna tributário 
da Constituiçao de 1969. São Paulo: Revista dos Tribunals, 1979. v. 1, p.  417. 

Caros Edis, ainda que estoja aquern da realidade jurIdica frente a 
valorizaçao das propriedados no Municipio, salientamos, por mais urna voz, a 
importância do presente Projeto de Lei do forma a definir urn processo de 
atualizaçao da Planta Gonérica do Valores de nosso Municipio e assirn propiciar 
urna adequaçao das roceitas próprias do MunicIpio. Está modida é imprescindivel a 
boa gestAo pdblica, que devo ser feita corn transparéncia e seriedade. 

0 rnunicipio do Jardinopolis vom, ao longo das Ultirnas décadas 
experimontando urn crescirnento sern precedontes fazondo corn quo a população 
passasse de 25.685 para 41.228 habitantes ern 20 anos, o que resulta num 
percentual de 60,5% no porlodo. 

Esse crescirnento intenso obviarnente causou a expansao dornografica 
urbana, corn a criaçao de novos bairros, conjuntos habitacionais e lotearnentos. 

Junto a esse crescirnento aurnentarn tambérn as dernandas por 
creches, escolas, transportes, saUde, assistencia social, cultura, lazer, entre outras 
que devern ser atendidas pelo poder pUblico. 

Entre as serviços dornandados temos ainda a limpoza urbana, Iirnpeza 
de logradouros, praças e jardins, poda de árvores, capina, recoihimento do lixo 
residencial, cornercial, industrial e sua destinaçao final, transporte de alunos da rode 
publica de ensino, transporte de alunos univorsitários, fornecimento de rnerenda 
escolar, aquisiçao de materials escolares, capacitação de professores, aquisicao de 
materials esportivos, rnanutençao e conservação de instalaçOes escolares e seus 
equipamentos e rnobiliários, apoio ao produtor rural, concessao de firianciarnentos 
pelo Banco do Povo, realizaçao de campeonatos o tornelos, convênios para 
execução do práticas esportivas, atendimento a famIlias carentes, atendirnento a 
jovens infratores, manutençao das operaçOes da Casa Abrigo, rnanutençäo do 
Conselho Tutelar, parcerias corn entidades da sociedade civil para atondirnento de 
pessoas, corn pagarnento das subvençoes pelo rnunicIpio, rnanutençao de cursos e 
programas de geraçao de renda a pessoas carentes, rnanutençao da frota municipal, 
aquisiçao de cornbustiveis, distribuiçao do rnedicarnentos e materials hospitalares, 
serviços de odontologia, exarnes, atendimento medico, transporto de paciontes, 
serviços do recapearnento, rnanutenção das praças e jardins, ilurninação de praças 
e jardins, rnanutençao das vias, rnanutenção das galerias de águas pluviais, defesa 
jurIdica do rnunicIpio, entre rnuitas outras atividades. 

E cediço que corn o passar dos anos as exigéncias tern aurnentado 
tanto em funçao do aumonto da populacão quanta em razão de novas tocnologias 
que são oferocidas e incorporadas no dia a dia do cidadão. 

Tudo isso faz corn que os custos de se morar e viver bern na cidade 
cresçarn de rnaneira sisternática e intensa, todavia, a arrocadaçao do IPTU, que 
efetivamonte representa o imposto que as possoas pagarn para rnorar na cidade, 
como so fosse urn condomInio tem seus valores defasados, já ha rnuitos anos o, 
esse descompasso entre arrocadaçao o gasto reduz, obviamente, a capacidado do 
Municipio atender a dernanda, sobretudo prestar serviços corn eficiência e 
qualidade, urna vez quo os recursos disponivois não são suficientes para a 
rnanutençao da máquina p(iblica. 

Oportuno registrar, tédavia, quo a definiçao dos valores da planta 
Gonérica de Valores deste Projeto, foi objeto de estudo e debates corn a Comissão 
de Avaliação e Revisao cornposta par rnernbros integrantes de atividades de classes 
sendo do PODER LEGISLATIVO: José Eduardo Gornes Junior, Vereador; 
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CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-CRECI: Luis Fernando 
Lipolis Fregonesi, Corretor, CRECI n° 130253-F; CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA, AROUITETURA E AGRONOMIA -CREA- José Fernando Saud Reis, 
CRENSP no 060048086606; ORDEM DO ADVOGADOS DO BRASIL-OAB/SP-
Gustavo Constantino Menegueti, OAB/SP no 243.476 e Suplente Anderson Rornao 
Polverel, OAB/SP. n'251.509. 

0 trabalho contou corn informaçOes dos Setores do cadastro irnobiliário 
municipal, Arquivo e Protocolo, prornoçao do consultas e levantamentos dos valores 
declarados polos contribuintes nas transaçOes imobiliarias (ITBI) a partir do advento 
da Lei Municipal n° 4287/2015, inclusive os valores informados nas certidOes e 
docurnentos de doaçOes, nas escrituras pUblicas e contratos dos ültimos 4 (quatro) 
anos arquivados e sob a responsabilidade do Setor de Cadastro e Lançamento e 
outros mais necessários para atendimento do seu objetivo. 

Entendemos, diante da situaçao apresentada que a atualizaçao 
proposta é uma questao de cidadania, de transferencia de renda, daqueles que mais 
tern em favor de quern rnais precisa, favorecendo o equilibrio social e a meihoria do 
padrao de qualidade de vida no Municipio. 

Sabedor de que este tambérn e o objetivo desta Casa de Leis, solicito a 
analise e aprovaçao do Projeto de Lei, dentro dos prazos legais. 

Sem rnais, renovo a Vossa Excelencia e a seus nobres pares rninhas 
manifestaçOes de absoluto respeito e especial consideraçao, aguardando análise e 
aprovaçao da presente propositura. 

A Sua Excelência o Senhor 
JOSÉ EURIPEDES FERREIRA 
Presidente da Camara Municipal 
NESTA 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 03/2018 
=De 05 de outubro de 2018= 

SOBRE AS REGRAS GERAIS E 
ESPECIFICAS PARA 0 PARCELAMENTO, 
EDIFICAçÔES OU uTILIZAçA0 COMPULSORIA 
DE IMÔVEIS URBANOS, BEM COMO APROVA A 
PLANTA GENERICA E FIfl VALORES, DO NI 2  
DE TERRENOS E DAS coNsTRuçOEs NO 
MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS E DA OUTRAS 

o SENHOR JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL OF JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI, 
F A Z S A B E R: que a Camara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou 0 

Projeto de Lei Complementar no 03/18, de autoria do Executivo, e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar: 

TITULO I - DAS DISPOSIçOES PRELIMINARES 

Art. 1 0- Sem prejuizo da atualizaçao monetária prevista na legislaçao municipal, 
ficam majorados os valores venais constantes da Planta Generica de Valores e 
Planta de Categoria de lmOveis Construldos relativos ao Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU-, estabelecendo ainda a presente Lei, 
as condiçOes para as cobranças de Imposto Predial e Territorial Urbano, hem como 
do parcelamento, edificaçao ou utilizaçao compulsorios de imôveis urbanos- PEUC, 
do solo urbano nao-edificado, subutilizado ou nao utilizado, de que tratam os art. 5 0  
e 80  da Lei 10.257 do julho de 2001 -Estatuto das Cidades-, incluindo as condiçOes 
de aplicaçao de lmposto Predial e Territorial Urbano —IPTU- progressivo no tempo, a 
instituiçao do IPTU Verde, o IPTU Reduzido por conservaçao do Patrimônio Histárico 
0 0 IPTU Premiado, bem como da desapropriaçao de imoveis com o pagamento, 
através de tItulos da dIvida püblica municipal, nos termos da Lei Complementar 
Municipal no 01/2006 e suas alteraçOes (PLANO DIRETOR). 

TITULO II 

Imposto Predial 

Seçao I 

lncidència 

Art. 20- Constitui fato gerador do Imposto Predial a propriedade, o dommnio Util ou a 
posse do bem imovel construido, localizado na zona urbana do MunicIpio. 

§ 1°- Considera-se ocorrido o fato gerador do lmposto Predial: 

I - em 1°de janeiro de cada exercicio; 
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II - no primeiro dia do més subsequente ao quo ocorrer 

a) construçäo ou modificaçao de edificaçao que implique aiteraçao do valor venal do 
imóvel, nos termos dos anexos I a III, desta tel. 

b) constituiçao de novo terreno, sobre o qua] haja edificaçao incorporada; 
c) instituiçao de condommnlo ediiicio em pianos horizontais ou em pianos verticals. 

Ill - Considera-se para Os efeitos desta Lei, proprietário, promitente comprador e 
cessionário aqueles definidos na lei civil e arrendatário aquele definido na Lei 
Federal n° 10.188, de 12 de fevereiro de 2001. 

§ 20- Ocorridas as hipóteses previstas no inciso II do § 1 1 : 

I- no desdobro ou relotearnento ou parcelamento de solo no perImetro urbano, 
somente produzirá efeitos internos e terá efetivada a aiteraçao nos 
assentarnentos cadastrais da Municipalidade e registrária no Serviço de Registro 
de Imóveis competente apOs a reguiarizaçao tributaria do imovei, inclusive 
pagamento integral do exercIcio em que se processa o pedido, cuja prova se dará 
mediante certidao negativa de debitos junto a Municipalidade. 

Ii- vedada a aprovaçao pela Secretaria de Obras de projeto de construçao ou 
edificaçao quo situar sobre duas ou mais matriculas imobiiiarias, sem antes 
passar pelo devido processo de fusao junto a Prefeitura, e devidamente registrado 
no CartOrio de Registro de Imoveis local, inclusive o pagamento integral dos 
tributos incidentes sobre os imóveis, notadamente do exerciclo em que se 
processa o pedido, cuja prova se dará mediante certidao negativa de débitos junto 
a Municipalidade. 

Ill- nao desobriga o interessado nas demais providencias e cumprimento das 
exigéncias previstas em Iegislação propria. 

Art. 30- Para os efeitos deste imposto, considera-se zona urbana toda a area em que 
existam meihoramentos executados ou mantidos pelo Poder Püblico, indicados em 
pelo menos dois dos incisos seguintes: 
I - meio-fio ou calçamento, corn canalizaçao de águas piuviais; 

II - abastecimento de água; 

Ill - sistema de esgotos sanitários; 

IV- rede do iluminaçao pUblica, corn ou sem postearnento para distribuiçao 
domiciliar; 

V - escola prirnária ou posto de saUde, a uma distancia máxirna de trés quiiOmetros 
do imóvel considerado para areas residenciais e do dez quilôrnetros para areas 
comercials e industrials. 

Parágrafo ünico - 0 Poder executivo fixará, periodicamente, a deiirnitaçao da zona 
urbana do municipio, que vigoraré, para efeitos deste irnposto, a partir do exercicio 
seguinte ao da fixaçao. 
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Art. 40- Tambem são consideradas zona urbana as areas urbanizaveis, ou de 
expansao urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgaos competentes, 
destinados a habitaçao, comércio ou a indUstria e sItios de recreio, mesmo que 
localizados fora das zonas definidas nos termos do art. 3 0 . 

Art. 50- Para efeitos deste imposto, considera-se terreno, cabivel a incidencia do 
Imposto Predial Urbano, o solo corn benfeitoria ou edificaçao e o terreno que 
contenha, conforme estabelecido no art.3 0 : 

I- Construçao provisOria que possa ser removida sem destruiçao ou alteraço; 

II - construçao em andamento ou paralisada; 

Ill - Construçao em ruinas, em demoliçao, condenada ou interditada; e 

IV - construçao que a autoridade competente considere inadequada, quanta a area 
ocupada, para destinação ou utilizaçao pretendida. 

Ar. 60- Para os efeitos deste imposto, considera-se construIdo todo imóvel no qual 
exista edificaçao que possa servir para habitaçao ou quaisquer intervençOes que 
perrnitam uso especifico e que cumpra funçao social, para o exercIclo de quaisquer 
atividades legalrnente aceitas pela municipalidade, ernpresariais ou sociais podendo 
tais atividades serern regulamentadas por decreto. 

Art. 70- A incidencia, sern prejuIzo das cominaçoes cabiveis, independe do 
cumprirnento de quaisquer exigéncias legais, regularnentares ou administrativas; 

Art. 80- 0 Imposto Predial Urbano não incide: 

- nas hipóteses de imunidade previstas na Constituiçao Federal, observado, sendo 
o caso, a disposto em lei complernentar; 

II - sobre as imOveis, ou parte destes, considerados como não construldos 

Secão II 

Sujeito Passivo 

Art. 90- Contribuinte do imposto e a proprietário do imOvel, o titular do seu dornmnio 
Util ou o seu possuidor a qualquer tItulo. 

Art. 10- 0 imposto e devido, a critérlo da repartiçao competente: 

- por quern exerça a posse direta do imOvel, sem prejuizo da responsabilidade 
solidéria dos possuidores indiretos; 

II - por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuIzo da responsabilidade 
solidâria dos demais e do possuidor direto. 
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Parãgrafo Unico. 0 disposto neste artigo aplica-se ao espOlio das pessoas nob 
referidas. 

Seção Ill 

Câlculo do Imposto 

Art. 11-0 imposto calcula-se a razão de 1,0% sobre a valor venal do imovel predial 

Parágrafo ánico - Para os efeitos de incidéncia do Imposto e enquadramento na 
aliquota estabelocida no "caput" deste artigo, bern como nas faixas do desconto ou 
acréscirno de aliquotas previstas na presente lei, considera-se do uso residencial a 
vaga do garagem nao pertencente a estacionarnento comercial, localizada em prédio 
utilizado exclusiva ou predorninantemente corno residência. 

Art. 12- Ao valor do imposto, apurados na forma do artigo 11 adiciona-se o 
desconto ou a acréscimo, calculados sobre a porçao do valor venal do imOvel 
compreendida em cada urna das faixas do valor venal da tabela do anexo I, sendo a 
total do acréscimo determinado pela soma dos valores apurados na conforrnidade 
deste artigo. 

Seção IV 

Do Lançamento 

Art. 13- 0 imposto será lançado anualmente, observando-se a estado do imOvel em 
10 de janeiro do ano a que corresponder a lançamento. 

Art. 14- 0 imposto será lançado em nome do contribuinte quo constar da inscriçäo 
no Cadastro Fiscal lrnobiliário. 

§ 1°- No caso de imOvel objeto de compromisso do cornpra e venda, o lançamento 
serâ mantido ern nome do prornitente vendedor ate a inscriçâo no Cadastro Fiscal 
lrnobiliario do cornpromissário comprador. 

§ 20- Tratando-se do imovel quo seja objeto do enfiteuse, usufruto ou fideicomisso, o 
lançamento será feito em name do enfiteuta, do usufrutuario ou do fiduciário. 

Art.15- Nos casos do condorninio, a imposto será lançado em name de urn, de 
alguns ou de todos as coproprietários, nos dois primeiros casos, sem prejuizo da 
responsabilidade sobidária dos dernais polo pagamento do tributo. 

Art.16- 0 lançamento do imposto será distinto, um para cada unidade autônoma, 
ainda quo contIguas ou vizinhas e do propriedade do mesmo contribuinte, 
independente do imóvel possuir um Unico registro imobiliário. 

Parágrafo Unico- Podorá a fiscalizaçao determinar unidades autonomas polo uso 
em urn mesmo imóvel e fixando valores venais distintos pelos critérios estabelecidos 
par esta lei, born coma a deterrninaçao em diferentes alIquotas polo usa, 
determinando neste caso a fraçao do utilizaçao do mesmo. 
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Art. 17- Fica o Poder Executivo obrigado a fazer constar dos respectivos carnés de 
pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU, os débitos anteriores 
referentes a este mesmo imposto. 

§ 1 1- Os debitos deverao constar em foiha anexa ao came, sempre citando o ano e o 
valor do debito em moeda corrente. 

§ 20- Se o contribuinte estiver em dia cam o pagamento do imposto citado, deverá 
estar escrito na folha anexa a frase "Em dia cam a IPTU". 

§ 30- Se a contribuinte estiver parcelando as dividas do IPTU, deverá estar escrito a 
frase "Parcelando a(s) divida(s) do(s) no(s) de  

Art. 18- Em hipotese alguma ficará a contribuinte impedido de pagar o imposto do 
ano, par estar com débitos anteriores. 

Art. 19- Enquanto não prescrito o direito da Fazenda Municipal a lançamento podera 
ser revisto de ofIcio aplicando-se, para a revisäo, as normas previstas neste 
dispositivo e em suas tabelas anexadas, e procedimentos estabelecidos por decreto. 

§ 1 0- 0 pagamento da obrigaçao tributaria objeto de lançamento anterior será 
considerado coma pagamento parcial do total devido pelo contribuinte, em 
consequência de revisao de que trata este artigo. 

§ 20- 0 lançamento complementar resultante da revisão nao invalida o lançamento 
anterior. 

Art. 20- 0 imposto será lançado, independentemente da regularidade jurIdica dos 
titulos de propriedade, dominlo ütil ou posse do imóvel, ou da satisfaçao de 
quaisquer exigências administrativas para a utilização do imovel, nao se prestando a 
fins nao tributarios. 

Art. 21- Considera-se e presume-se regularmente notificado a lançamento ao sujeito 
passivo cam a entrega do aviso, no local a que este se referir ou endereço, ao 
contribuinte ou ao responsavel ou ainda a seus prepastos ou empregados. 

§ 1 0- Considerar-se-a, tambem, a contribuinte natificado do lançamento através da 
publicaçao de edital na imprensa oficial do MunicIpio, bem coma através de via 
postal, sendo que a falta de entrega desta não prejudicará as efeitos da publicaçao. 

§ 20- Par ser de obrigaçao anual e sucessiva, leva a presunção de ciência do 
devedor acerca da existéncia do débito. 

Seçao V 

lsençoes 

Art. 22 - São isentos do imposto 

- os conventos e os seminários, quando de propriedade de entidades religiosas de 
qualquer culto, ou par ela utilizados; 

11 - os imOveis construldas pertencentes ao patrimOnio: 
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a) de governos estrangeiros, utilizàdos para sede de seus consulados, desde que 
haja reciprocidade de tratamento declarada pelo Ministério das RelaçOes 
Exteriores; 

b) de entidades culturais, observado o disposto em lei federal complementar quanto 
As instituiçOes de educaçao Cu de assistencia social; 

c) de particulares, quando cedidos em comodato ao Municipio, ao Estado Cu a Uniao 
para fins educacionais, durante o prazo do comodato; 

d) de casas paroquiais e pastorais; 

e) das agremiaçOes desportivas, efetiva e habitualmente utilizados no exerciclo de 
suas atividades, desde que não efetuem venda de "poules" ou taloes de apestas 

f) das Sociedades e Associaçoes que prestem relevantes services sociais de 
interesse pUblico definidas na Lei Federal n° 13.019/2014 (Marco RegulatOrio do 
Terceiro Setor), ou entidade definidas como de utilidade pUblica localmente 
reconhecida ou instrumento analogo. 

Ill - os imôveis utilizados come temple de qualquer culto, desde que: 

a) comprovada a atividade religiosa no imOvel na data do fato gerador, conforme 
regulamento; 

b) apresentado contrato de locaçao ou instrumento de cessão, comodato ou 
equivalente, enquanto perdurar a efetiva realizaçao da atividade religiosa; 

IV - os imóveis cedidos em comodato, por escritura püblica Cu documento particular 
devidamente registrado, a entidades culturais sem fins lucrativos, a Uniao, aos 
Estados, aos Muniolpios, a autarquias e fundaçOes pUblicas, desde que sejam 
utilizados efetiva e comprovaclamente na consecuçao de atividades culturais, 
durante a prazo de comodato, subordinando-se a isenção ao atendimento dos 
seguintes requisitos pela entidade que ocupar a imável: 

a) näo distribuir qualquer parcela de seu patrimonio ou de suas rendas, a qualquer 
titulo; 

b) aplicar integralmente, no Pals, seus recursos na manutençao dos seus objetivos 
institucionais; 

c) manter escrituraçäo de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar sua exatidäo. 

§ 1 0- A isençao referida no inciso III aplica-se unicamente as areas diretamente 
relacionadas a prática de cultos religiosos e as areas acessórias aos rituais, nao 
beneficiando as areas cedidas ou utilizadas per terceiros e nas quals se 
desenvolvarn atividades de natureza empresarial 

§ 20- No case do incise Ill do presente artigo, a isençâo aos imôveis serã concedida 
atendido o requisito das almneas a e b, porém, podera ser cassada per simples 
despacho da autoridade competente, se não forem observadas as exigéncias nele 
estabelecidas ou se deixarem de formalizar o requerimento anual do interessado, 
instruido corn a dacumentaçao comprobatôria do cumprimento das exigencias 
contidas na alInea anterior, protocolado na Unidade competente da Secretaria 
Municipal de Finanças, ate o dia 28 de fevereiro de cada exercicio. 
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§ 3°- Na falta do cumprirnento do disposto nas alineas do inciso iv, a autoridade 
competente poderé suspender a aplicaçao do beneficlo. 

Do IPTU Social - condiçao social e doenças graves 

Art. 23- Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a isençao ou desconto do 
Imposto Predial Urbano aos contribuintes aposentados ou pensionistas, bern como 
aquele que so encontre em situaçao de doença grave, deficléncia ou miserabilidade 
e que devera ser renovado anualmente. 

Parégrafo ünico - Seri obrigatOrlo ao contribuinte que assim requerer a isençäo, 
todos os requisitos, sendo ole aposentado ou pensionista: 
I - ser proprietário, promitente comprador, cessionário ou arrendatário residencial de 
urn Unico imOvel localizado no territOrio Nacional; 

II - para efeitos desta lei, considera-se situaçao de doença grave ou deficléncia 
aquela em que o contribuinte ou familiar que corn ele resida e seja dependente 
econôrnico demonstre ser portador de uma das seguintes doenças ou deficiencias, 
conforme propOe a Lei Federal n° 8.213 de 24 do julho de 1991. 

Ill - ter o imOvel com destinaçao exclusiva para residéncia própria e de sua famulia; 

IV - seu titular deve ser aposentado ou pensionista e possuir mais de 65 anos no 
caso de homem e 60 anos no caso de mulher; 

V - possuir renda mensal, inclulda a de seus familiares que residam no rnesrno 
irnôvel, de ate 1,50 salàrios minimos (um e rneio salários minimos nacionais); 

VI - o imOvel objeto de requerimento, näo poderá ter area construlda superior a 
70 M2,  o terreno de sua edificaçao näo pode ser superior a 250 M2  e a edificaçao 
devera ser do tipo baixo ou popular definida na presente lei. 

Art. 24- A isençao prevista nesta Lei Complernentar deverá ser requerida a cada 
exercIclo, cessando quando nao atendidos urn dos requisitos previstos ou corn 0 

Obito do contribuinte ou do seu cônjuge superstite beneficiário da isenção. 

Art. 25- 0 aposentado, pensionista ou portador de doença grave habilitar-se-á ao 
benefIcio desta Lei, mediante requerimento junto ao Protocolo Geral do MunicIpio, 
que será direcionado a Secretaria Municipal de Finanças, dispensado do pagamento 
de taxa de protocolo, devendo ser apresentado a partir do dia 10  (primeiro) de 
setembro ate o ültimo dia Util do rnês de dezembro do exercicio anterior ao da 
isençao, sob pena de perda do beneficlo fiscal no respoctivo ano, devendo juntar os 
seguintes documentos: 

- copias do RG, dC, certidao de casamento ou nascimento; 
II - cOpia do tItulo de propriedade do imOvel, contrato de promessa de cornpra e 
venda, contrato de cessão, contrato de arrendarnento residencial ou documento 
idoneo equiparado a uma das formas contratuais anteriores; 
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Ill - declaraçao do rendimentos próprios e dos familiares quo residarn no mesmo 
imOvel que o aposentado ou pensionista, acompanhados dos respectivos 
comprovantes atuatizados como extrato do beneficio previdenciario e carta de 
concessao expedida pelo ôrgao instituidor do beneficio previdenciário; 

IV - declaraçao do que não possui outro imôvel; 

V - a comprovaçao das doenças mencionadas no artigo 23 so dará pela 
apresentaçao de laudo pericial ernitido par serviço medico oficial da Uniao, Estados, 
Distrito Federal ou MunicIpios, fornecido pelo medico que acompanha o tratamento, 
contendo: 
a) DiagnOstico expressivo da doertça (anatomopatologico): 
b) Estágio clInico atual; 
c) Classificaçao Internacional da Doença (CID); 
ci) Carimbo que identifique o norne e nUmero do registro do medico no Consetho 
Regional de Medicina (CRM). 

Parágrafo Unico- Se a contribuinte näo estiver em condiçoes de apresentar o 
requerimento, poderá ser feito par procurador mediante instrumento particular de 
procuraçâo corn reconhecimento de firma, quo autorize a fazer o pedido do isençao 
de IPTU junto a Prefeitura Municipal do Jardinópolis. 

Art. 26- Recobido o pedido de isençao na Secretaria Municipal do Firianças e 
reconhecida a sua admissibilidade na forma desta Lei, o mesrno será encarninhado 
a Secretaria Municipal de Assisténcia Social, para realizaçao de Cadastro Unico, 
quo nortearã a análise e expediçao do parecer, e, se necessário, poderá ocorrer 
verificaçao in taco para comprovaçao da situaçao declarada polo solicitante. 

Parágrafo Unico- A Secretaria Municipal da Assistência Social encaminharé a 
processo corn todo levantarnento para Procuradoria JurIdica omitir parecer e depois 
submetido a decisao do Prefeito Municipal. 

Art. 27- Pedidos do isençao cuja documentação apresentada for insuficiente ou 
incompteta terao ate 30 de janeiro do exercIcio da isenção para regularizar e 
apresentar os documentos faltantos. 

Parãgrafo Unico- A não apresentaçao dos documentos neste prazo implicara a 
indeferirnento do pedido de isençäo para o exercicio pleiteado. 

CAPITULO It 

Imposto Territorial Urbano 

Seçäo I 

Incidéncia 

Art. 28- Constitui fato gorador do Imposto Territorial Urbana a propriedade, 0 

dorninio Utit ou a posse de bern imovel nao construldo, localizado na zona urbana do 
Municipio, a que se refere o artigo 2 0 . 
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§ 1 0- Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto Territorial Urbano: 

- em 1 0  de janeiro de cada exercIcio; 

II - no primeiro dia do mês subsequente ao quo ocorrer: 

a) constituiçao ou alteraçAo do excesso do area, prevista nesta lei; 

b) dosdobro, englobamento ou remembramento de lote construido quo resulto em 
constituiçao de novo terreno nao construido. 

§ 20- Ocorridas as hipoteses previstas no inciso II do § 1 0 : 

- As alteraçOes quo forern resultado de desdobro, englobamento ou 
remembramonto do bern: 

a- no desdobro ou reloteamento ou parcelamento de solo no perImetro urbano, 
somente produzirá efeitos internos e terá efetivada a alteraçao nos assentamentos 
cadastrais da Municipalidade o registrária no Serviço de Registro de Imóveis 
competente apôs a regularizaçao tributaria do irnóvel, inclusive pagamonto integral 
do exercIcio em que se processa o podido, cuja prova se dará mediante certidao 
negativa do débitos junto a Municipalidade. 
b- vedada a aprovaçao pela Secretaria de Obras de projeto de construçao ou 
edificaçao que situar sobro duas ou mais matriculas imobiliárias, sem antes passar 
polo devido processo de fusao junto a Prefeitura, e devidamento registrado no 
Cartário de Registro do IrnOveis local, inclusive o pagamento integral dos tributos 
incidentes sobre os imOveis, notadamente do exercicio em quo se procossa o 
pedido, cuja prova se dará mediante certidao negativa de débitos junto a 
Municipalidade. 
c- näo desobriga o intoressado nas domais providencias e cumprimento das 
exigencias previstas em legislaçao prOpria. 

Art. 29- Para os efoitos deste imposto, consideram-so não construidos os terrenos: 

- em que não existir edificaçao corno definida no artigo 30; 

II - em que houver obra paralisada ou em andamento, edificaçOes condonadas; 

Ill - em rulnas, ou construçOes de natureza temporária; 

IV - ocupados por construçâo do qualquer espécie, inadoquada a sua situaçao, 
dirnensOes, dostino ou utilidade. 

Art. 30- A incidéncia, sorn prejuizo das cominaçOos cabIveis, indeponde do 
cumprirnento de quaisquer exigencias legais, regulamontares ou administrativas. 

Art. 31- 0 imposto nâo incide nas hipOteses de imunidade previstas na Constituiçao 
Federal, observado, sendo caso, o disposto em lei complementar. 
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Seçao II 

Sujeito Passivo 

Art. 32- Contribuinte do imposto e a proprietário do irnOvel, o titular do seu dornInio 
Util, ou o seu possuidor a qualquer tItulo. 

Art. 33- 0 imposto é devido a criterio da repartiçao competente: 

- por quern exerça a posse direta do irnôvei, sem prejuIzo da responsabilidade 
solidária dos possuidores indiretos; 

Ii - por qualquer dos possuidores indiretos, sern prejuizo da responsabilidade 
solidária dos demais e do possuidor direto. 

Paragrafo ünico- 0 disposto neste artigo aplica-se ao espôlio das pessoas nele 
referidas. 

Seção Ill 

Cáiculo do Imposto 

Art 34- A base do cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Territorial urbana é o 
valor venal do Irnóvel, sendo o imposto calculado a razão do percentual sobre a 
valor venal do imOvel corn alIquota de 3% (trés por cento). 

Secao IV 

Lançamento 

Art. 35- 0 imposto será lançado anualrnente, observando-se a situaçao do terreno 
no Cadastro Fiscal lmobiliário, ern 10  de janeiro do ano a quo corresponder o 
lançamento. 

Parágrafo Unico- Tratando-se de terreno no qua] sejarn concluldas sO obras durante 
a exercicio, a imposto será devido ate o final do ano em que seja expedido a 
"Habite-se" ou "Visto de Conclusao". 

Art. 36- Visando atender a funçao social da propriedade de que trata a art. 182 da 
Constituiçao Federal do 1.988, fica facultado ao Poder Executivo, mediante lei 
especifica e observáncia as normas estabelecidas na Lei Complementar n° 01/2006 
e suas alteraçaes (Piano Diretor), o estabelecimento e regulamentaçao de areas nas 
quais incidirao, sucessivamente, as seguintes instrurnentos juridicos e urbanisticos 
de polItica urbana: 

- parcelamento ou edificaçao compuisOrios; 

11 - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
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Ill - desapropriaçao corn pagamento mediante titulos da divida publica de emissäo 
previarnente aprovada pelo Senado Federal, corn prazo do resgate de ate dez anos, 
em parcelas anuals, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenizaçao e 
Os juros legais. 

Parágrafo Unico- Os instrumentos de que trata o presente artigo serao aplicados 
para que o proprietário do solo urbano nao edificado, subutilizado ou não utilizado 
promovam seu adequado aproveitamento. 

Art. 37- 0 imposto será Iançado em nome do contribuinte que constar da inscriçao 
no Cadastro Fiscal Imobiliãrio. 

§ 1 0- No caso do terreno objeto de compromisso de compra e venda, o Iançamento 
será rnantido em norne do promitente vendedor ate a inscriçäo no Cadastro Fiscal 
lmobiliario do compromissário comprador. 

§ 20- Tratando-se de terreno que seja objeto de enfiteuse, usufruto ou fideicomisso, 
o Iançamento será feito em nome do enfiteuta, do usufrutuãrio ou do fiduciário. 

Art. 38- Fica o Poder Executivo obrigado a fazer constar dos respectivos carnés de 
pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU, os débitos anteriores 
referentes a este mesmo imposto. 

§ 10 Os débitos deverao constar em folha anexa ao came, sempre citando o ano e o 
valor do débito em moeda commente. 

§ 20- Se o contribuinte estiver em dia corn o pagarnento do imposto citado, devera 
estar escrito na folha anexa a frase "Em dia com o IPTU". 

§ 30- Se o contribuinte estiver parcelando as dividas do IPTU, devera estar escrito a 
frase "Parcelando a(s) dIvida(s) do(s) ano(s) de  

Art. 39- Em hipótese alguma ficara o contribu into impedido de pagar o irnposto do 
ano, por estar corn débitos anteriores. 

Parágrafo Unico. 0 lançamento do imposto nao presume a regularidade do imovel e 
nào se presta a fins näo tributarios. 

SeçaoV 

Descontos, lsencoes e Remissöes 

Art. 40- Os irnOveis revestidos de vegetaçao arbOrea, declarada de preservaçao 
perrnanente ou perpetuada nos termos do artigo 6 0  do COdigo Florestal, teräo urn 
desconto de ate 50% (cinquenta por cento) no irnposto, aplicado ern consonáncia 
com o indice de area protegida, pela utilizaçao da seguinte formula: Desconto no 
Irnposto Territorial Urbano (%) = area protegida do imôve! I area total do imOvel x 50. 

§ 1 0 - A concessão do desconto de quo trata este artigo fica condicionada a 
apresentação de requerimento anual pelo proprietário, titular do dominio Util ou 
possuidor do imavel. 

§ 20- 0 pedido será instruldo com parecer técnico do Departamento de Engenharia, 
quanto 6 observancia das exigéncias relacionadas corn a preservacao da vegetaçäo 
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do porte arbOreo, e submetido a despacho decisorio da unidade competente da 
Secretaria Municipal do Finanças e Desenvolvimento EconOmico. 

§ 30- 0 desconto concedido na forma deste artigo poderã ser suspenso por simples 
despacho da autoridade competente, quañdo não observadas as condiçoes legais 
de preservacao das areas beneficiadas. 

Art. 41- São isentos do imposto Os terrenos: 
I - pertencentes ao patrimônio: 

a) de particulares, quando cedidos em comodato ao Municiplo, ao Estado, ou a 
Uniao, para fins educacionais, durante o prazo de comodato; 

II - cedidos em comodato, por escritura pUblica ou documento particular devidamente 
registrado, a entidades culturais sem fins lucrativos, a Uniao, aos Estados, aos 
Municipios, a autarquias e fundaçOes püblicas, desde que sejam utilizados efetiva e 
comprovadamente na consecuçao do atividades culturais, durante o prazo de 
comodato, subordinando-se a isenção ao atendimento dos seguintes requisitos pela 
entidade quo ocupar o imovel; 

a) nao distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer 
titulo; 

b) aplicar integralmente, no Pals, seus recursos na manutençao dos seus objetivos 
institucionais; 

c) manter escrituraçao de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes do assegurar sua exatidao. 

Parãgrafo Unico- Na falta do cumprimento dos dispostos nas aimneas do inciso II, a 
autoridade competente poderá suspender a aplicação do benefIcio. 

Art. 42- Ficam isentos os imóveis utilizados como templo do qualquer culto, desde 
quo: 

I - comprovada a atividade religiosa no imóvel na data do fato gerador, conforme 
regulamento; 

II - apresentado contrato de locaçao ou instrumento de cessão, comodato ou 
equivalente. 

Parágrafo ünico - A isençao aplica-se unicamente as areas diretamente 
relacionadas a prática de cultos religiosos e as areas acessOrias aos rituais, não 
beneficiando as areas cedidas ou utilizadas por terceiros e nas quais se 
desenvolvam atividades do natureza empresarial. 

Do Parcelamento, Da Edificação ou Da Utilizacao Compulsôria 

Art. 43- 0 Municlpio poderá exigir daquele que detém a propriedade, o domInio (nil 
ou a posse de bem imovel por natureza ou acessão fisica, como definido na Lei Civil, 
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localizado na zona urbana do MunicIplo, que promova a adequado aproveitamento 
do solo urbana nâo edificado, subutilizado, ou näo utilizado, sob pena de: 

I - parcelarnento, edificaçao ou utilizaçao compulsOrios; 

H - "IPTU progressivo no tempo"; 

Ill - desapropriaçao corn pagamento mediante tItulos da dIvida pUblica. 
Parágrafo ánico. Considera-se subutilizado, nao utilizado ou nao edificado o irnóvel 
cujo aproveitarnento para atender suas funçoes sociais seja inferior ao mmnirno 
definido no Piano Diretor ou em legislação dole decorrente. 

Art. 44- A transmissao do imOvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior a 
data da notificaçao, transfere as obrigaçOes de parcelamento do solo, edificaçao ou 
utilização, sem interrupçao do quaisquer prazos, a quern de direito. 

CAPITULO Ill 

Disposiçoes Comuns Relativas aos Impostos Predial e Territorial Urbana 

Seçäo I 

Da Incidéncia 

Art. 45- Para fins da incidéncia do Irnposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU): 

I - as edificaçoes presurnem-se concluldas ou modificadas na mais antiga das 
seguintes datas: 
a) aqueia informada pelo profissional responsavei peia execuçao do serviço do 
execuçäo de obras de construção civil, demoiiçao, reparaçäo, canservação e 
reforma de edifIcios, ou pelo sujeito passivo do IPTU, corno sendo a data de 
finalizaçao da obra, na deciaraçao a que so refere ou quando do "visto de 
conclusão"; 
b) aquela informada, pelo sujeito passivo do IPTU, como sendo a data de conclusao 
ou rnodiflcaçao da edificaçao, na declaração de atuaiizaçao de dados do imOvel; 
c) aquela em quo se tornar possivol a sua potencial utilizaçao, para os fins a que se 
destina; 
d) aquela em que se verificar qualquer efetiva utilizaçao, desde que a titulo näo 
precário. 

II - os terrenos presumem-se constituidos na mais antiga das seguintes datas: 
a) aquela da abertura de novas matrIculas, no Cartório de Registro de lmOveis; 
b) aquela reconhecida judicialmente como a do inicio da posse que ensejou a açäo 
referente a sentença de usucapiao que declarou nova area ou novos lirnites de 
confrontaçao do imóvel; 
c) aquela referente a aquisição de posse, com "animus domini', relativa a fraçao de 
area de imOvel. 
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Ill- Os condorninios edilicios presumern-se constituidos na data do registro de sua 
especificaçao no CartOrio de Registro de Imôveis. 

Seçao II 

Planta Genérica de Valores 

Art. 46- Ficam substituldas a Planta Genérica de Valores e a Planta de Categoria de 
Imôveis Construldos, parts integrante da Lei Complementar n° 01, de 02 de julho de 
2004 pelos Anexos I a Ill e Mapa de Valores Venais, que ficam fazendo parts 
integrante desta Lei Complementar. 

§ 1 0  0 valor venal do imOvel e a base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana, serão apurados em conformidade corn o disposto nesta 
lei. 

§ 21- Os valores constantes dos Anexos I a III serao atualizados monetariarnente 
para o exercicio de 2.019, de acordo corn a variaçao anual do IGP-M (calculado pela 
Fundaçao Getülio Vargas), ou outro que venha sucedé-lo, mediante decreto do 
Executivo Municipal. 

Art. 47- A apuraçao do valor venal, para fins de lançarnento dos Impostos Predial e 
Territorial Urbano, será feita conforme as normas e rnetodos fixados nos artigos 
desta Seçao, e as Tabelas dos Anexos I a III. 

Art. 48- Os valores unitários de metro quadrado de construçao e de terreno seräo 
deterrninados em funçao dos seguintes elernentos, tornados em conjunto ou 
separadarnente: 

- preços correntes das transaçoes e das ofertas a venda no mercado irnobiliario; 

II - custos de reproduçao; 

Ill - locaçoes correntes; 

IV - caracteristicas da regiao em que se situa o imôvel; 

V - outros dados inforrnativos tecnicamente reconhecidos. 

Parãgrafo Unico- Os valores unitários, definidos como valores médios para os locals 
o construçOes, serâo atribuldos: 

- a faces de quadras, a quadras ou quarteirOes, a logradouros ou a regiOes 
deterrninadas, relativamente aos terrenos; 

II - a cada um dos padrOes previstos para os tipos de edificaçao indicados na Tabela 
V, relativamento as construçOes. 

Art. 49- Na deterrninaçào do valor venal nâo seräo considerados: 
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I - o valor dos bens mOveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no 
imóvel, para efeito de sua utilização, exploraçao, aformoseamento ou comodidade; 

II - as vinculaçOes restritivas do direito de propriedade e o estado de comunhao. 

Art. 50- 0 valor venal do terreno, definido no inciso I do artigo 49, resultará da 
multiplicaçao de sua area total pelo correspondente valor unitário de metro quadrado 
de terreno, e pelos fatores de correçao das dos Anexos I a III, aplicáveis conforme 
as caracteristicas do imóvel. 

Parágrafo Unico- Quando a area total do terreno for representada por nUmero que 
contenha fraçao de metro quadrado, serâ feito o arredondamento para a unidade 
imediatamente superior. 

Art. 51-0 valor unitario de metro quadrado de terreno correspondera: 
- ao da face de quadra da situaçao do imOvel; 

II - no caso de imOvel não construldo, com duas ou mais esquinas ou de duas ou 
mais frentes, ao do logradouro relativo a frente indicada no tItulo de propriedade ou, 
na falta deste, ao do logradouro de maior valor; 

Ill - no caso de imóvel construldo em terreno com as caracterIsticas do inciso 
anterior, ao do logradouro relativo a sua frente efetiva ou, havendo mais de uma, a 
frente principal; 

IV - no caso de terreno interno, ao do logradouro que ]he dá acesso ou, havendo 
mais de urn logradouro de acesso, ao do logradouro a que haja side atribuido o 
maior valor; 

V - no caso de terreno encravado, ao do logradouro correspondente a servidao de 
passagem. 

Parágrafo ánico- Os logradouros ou trechos de logradouros, que näo constarem da 
Listagem de Valores, terao seus valores unitärios de metro quadrado de terreno 
fixados pelo ôrgäo competente da Secretaria Municipal de Obras. 

Art. 52- Para os efeitos do disposto nesta lei, consideram-se: 

- terreno de esquina, aquele em que os prolongamentos de seus alinhamentos, 
quando retos, ou das respectivas tangentes, quando curvos, deterrninam angulos 
internos inferiores a 135 0  (cento e trinta e cinco graus) e superiores a 45° (quarenta 
e cinco graus); 

II - terreno de duas ou mais frentes, aquele que possui mais de uma testada para 
logradouros publicos, sem estar localizado na sua confluencia; 

Ill - terreno encravado, aquele que nab se comunica com a via pUblica, exceto por 
servidäo de passagem por outro imOvel; 
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IV - terreno do fundo, aquele quo, situado no interior da quadra, so comunica corn a 
via pUblica por urn corredor de acosso corn largura igual ou inferior a 4 (quatro) 
metros; 

V - terrono interno, aquele localizado em vila, passagem, travessa ou local 
assernelhado, acessário da maiha viária do Municiplo ou do propriedade do 
particulares, näo relacionados em Listagern de Valores. 

Art. 53- No cálculo do valor venal do terreno, no qual exista predio em condommnio, 
além dos fatores do correçao aplicáveis, será utilizada, como fator, a fraçao ideal 
correspondente a cada unidade autônoma. 

Art. 54- A construçâo será enquadrada ern um dos tipos e padroes previstos na 
tabela constants do anexo II, e seu valor venal resultará da rnultiplicaçäo da area 
construida bruta pelo valor unitãrio de metro quadrado de construçao associado a 
subdivisao da faixa urbana a quo pertença, constante da Tabela I do anexo I. 

Art. 55- A area construida bruta serã obtida por meio das seguintes mediçOes da 
situaçao fatica do imóvel: 

- nas areas cobertas, pelas rnedidas de seus contornos externos das paredes ou 
pilares; 

II - nas areas pavimentadas descobertas de terraços, sacadas, quadras esportivas, 
helipontos e heliportos, pelas rnedidas do seus contornos externos; 

Ill - nas coberturas de postos de serviços e assernelhados, pelas medidas de sua 
projeçäo vertical sobre o terreno; 

IV - nas piscinas, pelas medidas dos contornos internos de suas paredes. 

Parágrafo ünico- Quando a area construida bruta for representada por nUmero que 
contenha fraçao de metro quadrado, será feito o arredondarnento para a unidade 
irnediatarnente superior. 

Art. 56- No cálculo da area construida bruta das unidades autônornas de prédios ern 
condomInio, serâ acrescentada, a area privativa de cada unidade, a parte 
correspondente nas areas cornuns em funçao de sua quota-parte. 

Art. 57- Para os efeitos desta lei, as obras paralisadas ou ern andarnento, as 
ediflcaçOes condenadas ou ern rulna, as construçOes de natureza ternporária e as 
construçoes, de qualquer espécie, inadequadas a sua situaçao, dimensoes, destino 
ou utilidade, não serão consideradas corno area construlda. 

Art. 58- 0 valor unitário do metro quadrado de construçao serã obtido polo 
enquadramento da construçao num dos tipos do Anexo II, em funçao da sua area 
predorninante, e no padrao do construçao cujas caracterIsticas mais se assemelhern 
As suas. 
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§ 1 0- Nos casos em que a area predominante nao corresponder a destinação 
principal da ediflcaçao, ou conjunto de edificagOes, poderá ser adotado critério 
diverso, a juIzo da Administraçao. 

§ 20- Para fins de enquadramento de unidades autOnomas de prédio em condommnio 
em um dos padroes de construçäo previstos no Anexo II, será considerada a area 
construida correspondente a area bruta da unidade autônoma acrescida da 
respectiva area da garagem, ainda que esta seja objeto de lançamento separado. 

§ 30 A unidade autonorna podera ser enquadrada em padrao diverso daquele 
atribuido ao conjunto a que pertença, desde que apresente benfeitorias que a 
distingam, de forma significativa, das demais unidades autOnomas. 

Art. 59- 0 valor venal de imovel construido seré apurado pela soma do valor do 
terreno corn o valor da construçao, calculados na forma desta lei. 

Art. 60- 0 contribuinte poderâ irnpugnar a base de calculo obtida pela aplicaçao dos 
procedimentos previstos nesta lei. 

Art. 61- Os valores unitários de metro quadrado de terreno e de metro quadrado de 
construçao serâo expressos em moeda corrente e, no processo de càlculo para 
obtençao do valor venal do imovel, o valor do terreno e o da construçäo serao 
arredondados para a unidade rnonetária imediatamente superior. 

Secao Ill 

Das Revisôes do Valor Venal 

Subseçao I 
Do Processo de avaliaqao especial de terrenos 

Art. 62- Em caso de terrenos desvalorizados em função de fatores que os depreciem 
poderá ser adotado processo de avaliaçao especial, nas seguintes hipoteses: 

a) localizaçao; 
b) conforrnaçao topogréfica desfavorável; 
c) ocorrência de areas de preservaçao permanente - APP5; 
d) fenOmenos geológico-geotécnicos adversos; 
e) outras causas semelhantes, que impossibilitern seu pleno aproveitamento. 

ParIgrafo Unico- 0 processo de avaliaçao especial será iniciado mediante 
requerimento fundamentado do contribuinte, a ser protocolado ate o dia 31 de marco 
de cada exercIcio, devidamente instruldo, contendo fotografias e plantas e/ou 
croquis ilustrativos. 

Art. 63- A Comissao de Avaliaçao de Bens lrnoveis, observando parâmetros 
técnicos determinados pela Associaçao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
ernitirá parecer fundamentado, sugerindo o deferirnento ou indeferimento da revisão 
do valor venal, aplicável ao caso, para fins de lançamento de IPTU, ate o limite de 
50% (cinquenta por cento). 
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Parágrafo ünico- 0 processo de avaliaçAo especial deverá ser analisado pelo 
responsável pelo Departamento de Arrecadação, e ser submetido a deliberagao do 
Secretário Municipal de Finanças. 

Art. 64- Da decisao do Secretário Municipal de Finanças caberá rocurso ao Prefeito, 
no prazo do 15 dias. 

Art. 65- Ao recurso de trata o Artigo desta Lei, deverá obrigatoriamente ser anexado 
lauda técnico de avaliaçAo do irnovel, nos casos de terrenos corn mais de 1000 m 2  
(urn mil metros quadrados). 

§ 1 0- 0 laudo técnico de avaliaçao do irnOvel deverá conter fotografias e plantas e/ou 
croquis ilustrativos, e ser fundamentado em normas registradas da Associaçao 
Brasileira de Norrnas Técnicas - ABNI e do Instituto Brasileiro de Avaliaçoes e 
Pericias de Engenharia -IBAPE-. 

§ 2°- 0 laudo mencionado no § 1 0  devera estar assinado por profissional habilitado 
ern urn dos seguintes conselhos: 
a- Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronornia do Estado de São 
Paulo -CREA, devendo ser anexada cópia da guia de recolhimento da Anotaçao de 
Responsabilidade Tecnica - A.R.T.; 
b- Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, devendo ser anexada cOpia da guia 
do recolhimento do Registro do Responsabilidade Técnica - R.R.T.; 
c- Conselho Regional dos Corretores de lrnoveis - CRECI, devendo constar o nome 
e o nürnero de registro do corretor responsavel pela avaliação. 

Art. 66- A revisão do valor venal par meio do processo de avaliaçao especial será 
válida apenas para o exerciclo no qual foi salicitada, não gerando qualquer direito 
adquirido, devendo ser renovada anualmente, mediante requerimento do 
contribuinte, no prazo previsto no paragrafo Unico do Artigo 64 desta Lei. 

Art. 67- A critério da Comissão do Avaliaçao de Bens lmOveis, poderão ser feitas 
vistorias, quando necessárias, para avaliar o desmernbramento de unidades 
territoriais urbanas. 

Subseçao II 
Da revisão das edificaçoes 

Art. 68- 0 contribuinte poderá requerer, a qualquer tempo, a revisao cadastral do 
imôvel, quanto a area edificada, sua categoria e padrao construtivo, para fins de 
apuração do valor venal da edificação, mediante preenchirnento de formulário 
especifico. 
§ 1 0- Para efeitos de revisão do lançarnento do IPTU do exercicio em curso, o 
requerimento deverá ser protocolado ate o dia 31 de rnarço de cada exercicio, 
devidamente instruido. 

§ 20- 0 requerimento será analisado pela Comissao de Avaliaçao de Bons lrnoveis, 
que emitirá parecer fundarnentado, sugerindo o deferimento ou indeferimento da 
revisao do valor venal. 
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§ 
30.. A Comissao de Avaliaçao de Bens Jmóveis, no caso de deferimento da revisao 

do valor venal, indicara o percentual de desconto, ate o limite de 50% (cinquenta por 
cento) do valor venal da edificaçao. 

§ 40- 0 processo de avaliaçao especial deverá ser analisado pelo Responsavel do 
Departamento de Arrecadaçao, e submetido a decisao do Secretário Municipal de 
Finanças, cabendo recurso da deliberaçao, nos termos de decreto de 
regularnentaçao. 

§ 50- Ao recurso de que trata o § 40 deste artigo deverá obrigatoriamente ser 
anexado laudo técnico de avaliaçao do irnóvel, nos casos de edificaçoes corn mais 
de 500 m2  (quinhentos metros quadrados), devendo estar assinado por profissional 
habilitado em urn dos seguintes conselhos: 
a- Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo - 
CREA, devendo ser anexada côpia da guia de recolhimento da Anotaçao de 
Responsabilidade Tecnica - A.R.T.; 
b- Conseiho de Arquitetura e Urbanisrno - CAU, devendo ser anexada cOpia da guia 
de recolhimento do Registro de Responsabilidade Tecnica - R.R.T.; 
c- Conselho Regional de Corretores de lrnOveis do Estado de São Paulo - CRECI, 
devendo constar o nome e o nürnero de registro do corretor responsavel pela 
avaliaçao. 

Secao IV 

lnscricao lmobiliária 

Art. 69- Os Impostos Predial e Territorial Urbano seräo lançados corn base nos 
dados do Cadastro lmobiliário Fiscal 

Art. 70- Todos os imóveis, construidos ou não, situados na zona urbana do Municipio, 
inclusive os que gozem de irnunidade ou isenção, devem ser inscritos no Cadastro 
lmobiliario Fiscal. 

§ 1 0- Da inscrição, feita em formulário proprio, além de outros dados que venham a ser 
exigidos, deverão constar: 
I - nome, qualificaçâo e endereço do proprietário, do titular do dominio ütil ou do possuidor a 
qualquer titulo; 

II - dados do titulo de aquisicâo da propriedade ou do domInio Util, ou qualidade em que a 
posse é exercida; 

Ill - localizaçao do imóvel; 

IV - area do terreno; 

V - area construida; 

VI- endereco para entrega de notificaçöes de lançamento, no caso de imOvel nâo 
construldo. 

§ 2°- Ocorrendo modificaçOes de quaisquer dos dados constantes da inscrição, 
deverá ela ser atualizada, ern forrnulário proprio, observadas as dernais condiçOes 
regularnentares. 
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Art. 71- A inscriçao e respectivas atualizaçoes serâo promovidas pelo sujeito passivo, nas 
hipoteses de: 

I - ocorréncia de circunstância que determine a inclusâo do imóvel no Cadastro Imobiliario 
Fiscal, nos termos do artigo anterior, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias; 

II - convocaçâo par edital, no prazo nele fixado; 

III - intimaçáo, em funçâo de ação fiscal, na forma e prazo regulamentares; 

IV - modificacao de quaisquer dos dados constantes desta lei, no prazo de 60 (sessenta) 
dias; 

Parágrafo Unico- A entrega do formulário de inscriçao ou atualizaçao nao faz 
presurnir a aceitaçao, pela Adrninistraçao, dos dados nele declarados. 

Art. 72- Consideram-se sonegados a inscriçâo Os imóveis cuja inscriçâo e respectivas 
atualizaçoes nâo forem promovidas na forma desta lei, e aqueles cujos formulãrios do 
inscriçâo apresentem falsidade, erro ou omissâo quanto a qualquer elemento de declaraçâo 
obrigatOria, ou complementar, quando expressamente exigido 

Parágrafo ünico- Na hipOtese prevista neste artigo, a Iançamento dos tributos 
irnobiliários serâ efetivado corn base nos elernentos do que dispoe a Administraçao. 

Art. 73- Alem da inscriçâo e respectivas alteraçôes, o sujeito passivo dos tributos 
irnobiiiArios fica obrigado a apresentaçâo do quaisquer declaraçöes do dados, inclusive por 
meio magnetico ou eletrOnico, na forma e prazos regulamentares. 

Parágrafo ünico. Aplicarn-se as declaraçoes instituidas pela Administraçao 
Tributária, na forma do "caput" deste artigo, as infraçOes e penalidades 
estabelecidas no art. 93 e seguintes. 

Art. 74- 0 contribuinte omisso seré inscrito, do officio, no Cadastro Fiscal Irnobiliário, 
observado a disposto no art. 93. 

Parãgrafo Unico- Equipara-se ao contribuinte ornisso a que apresentar formulario 
de inscriçâo corn informaçOes falsas, erradas ou ornitidas dolosarnente. 

Art. 75- As concessionárias de serviço pQblico deverâo enviar a Secretaria Municipal do 
Finanças os dados cadastrais dos seus usuArios, localizados no Municipio do Jardinopolis, 
por meio magnético ou eletrénico, nos termos do regulamento. 

Parãgrafo Unico- Para fins do disposto no "caput" deste artigo, as concessionárias 
deverao compatibilizar as dados relativos ao endereço do irnOvel por ela atendido 
corn as do Cadastro lrnobiliario da Secretaria Municipal de Finanças. 

Seção V 

Declaraçao de Atividades Imobiliárias 

Art. 76- As pessoas fIsicas ou jurIdicas arroladas no § 10 deste artigo, mesmo sem se 
constituIrem em contribuintes ou responsáveis pola obrigacâo principal, ficam obrigadas a 
informar 6 Administraçao Tributaria, mediante declaracão, a ocorréncia do atividades 
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imobiliárias, entendidas essas como a venda e Iocaçao de unidades imobiliárias, bern como 
a sua intormediaçao. 

§ 1°- A declaraçao é obrigatOria para: 

I - construtoras ou incorporadoras que comercializarem unidades imobiliârias por conta 
própria; 

II - imobiliarias e administradoras do imOveis quo realizarem intermediaçao do compra e 
vonda e alugueis de imóveis; 

III - Ieiloeiros oficiais no case de arrernataçao do imOveis em hasta pUblica; 

IV - quaisquer outras pessoas fisicas ou juridicas quo venham a realizar atividades 
imobiliarias. 

V- CartOrio do Registro de Im6veis; 

§ 21- Aplicam-se a declarag5o do ativiclades imobiliárias as infragOes e penalidades 
estabelecidas no artigo 93 e seguintes. 

§ 30.. Ficam estabelecidos quo os dados necessários a serom informados a 
Administraçao ,  Nblica são: 

I - name, qualificação o endereco do propriet6rio, do titular do dominio ótil ou do possuiclor a 
qualquer titulo; 

II - dados do titulo do aquisiç5o da propriedade ou do dommnio Util, ou qualidade em quo a 
posse é exercida; 

Ill - Iocalizaçao do imOvel; 

IV - area do terreno; 

V - area construlda; 

VI - valor de transação da oporaçao imobiliária. 

Seçao VI 

A rre ca ci a ç a 

Art. 77- 0 pagamento do imposto poderá ser efetuado do uma so vez ou em ate 10 (dez) 
prestaçöos, iguais, mensais o sucessivas, respeitado o limite minimo, por prestacão, do 20 
(vinte) UFMs, ficarido facultado ao contribuinte a pagamento simultaneo do diversas 
prestaçOes. 

§ 1 0- 0 recolhimonto do imposto não importa em presunção, par parte da Prefeitura, para 
quaisquer fins, do direito do propriedado, do domInio Util ou da posse do imOvel. 

§ 20- Do valor do imposto integral, ou do valor das prestaçoes em qua se decomponha, 
podorão ser desprezadas as fracOes'de moeda. 
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§ 3°.. Seri concedido desconto de ate 5% (sete por cento) sobre a imposto que for pago de 
uma so vez, ate o vencimento normal da primeira prestação. 

§ 40  0 tributo lançado em exercicio posterior ao do fato gerador terá o seu valor 
corrigido monetariamente do més do fato gerador ate o mês da constituiçao do 
crédito tributário. 

Art. 78- Os débitos não pagos nos respectivos vencimentos ficam acrescidos de: 
- multa equivalente a 033% (trinta e trés centésimos par cento), por dia de atraso, sobre o 

valor do imposto devido, ate o limite de 20% (vinte por cento); 

II - juros moratórios do 1% (urn por cento) ao rnés, a partir do mês irnediato ao do 
vencimento, contando-se como mês completo qualquerfraçao dele; 

Ill - atualizaçao monetária do acordo corn a variaçao anual do IGP-M (Indice Gera[ 
de Preços do Mercado) da FGV, ou outro que venha sucedé-lo. 

§ 10.. A multa a que se refere o inciso I serA calculada a partir do prirneiro dia subsequente 
ao do vencimento ate 0 dia em que ocorrer o efetivo recolhimento. 

§ 21- Os juros de mora incidirâo sobre o valor integral do credito tributario, assim 
considerado o imposto devido acrescido de multa, atualizado monetariamente. 

§ 3°- Inscrita ou ajuizada a divida serão devidos custas, honorários e demais despesas, na 
forma regulamentar e da legislaçâo. 

Art. 79- Observado o disposto no artigo 81, decorrido o prazo fixado para pagamento da 
Cjltima prestaçao, o débito será encaminhado para cobrança, corn inscriçâo na DIvida Ativa e 
demais Orgâos de proteçâo do Crédito, sendo o caso, ajuizamento, ainda que no mesmo 
exercicio a quo corresponda o lançamento. 

§ 1°- Ate a data do encaminhamento para cobrança, poderá ser efetuado o pagamento de 
quaisquer parcelas. 

§ 20- Para fins de inscriçâo na DIvida Ativa, o débito será considerado integralmente 
vencido a data da primeira prestaçao näo paga. 

Art. 80- A critério do Secretário Municipal do Finanças, a parcela do Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU não paga no prazo fixado podera ser enviada para inscriçâo em 
Divida Ativa e cobrança antes de esgotado o prazo para pagamento da ültima parcela 

Art. 81- 0 Poder Executivo poderá oferecer aos contribuintes do Imposto Predial e Territorial 
Urbano - IPTU opçOes de data de vencirnento do imposto. 

Paragrafo Unico- A opçao de que trata este artigo devera ser efetuada ate o dia 31 
de outubro de cada ano, gerando efeitos para o exercIcio seguinte. 

Seçâo VII 

Instrumentos para o Cumprimento da Funçao Social da Propriedade Urbana 

Subseção I 

Disposicoes Gerais 
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Art. 82- Ficam instituidos no Municipio de JardinOpolis Os instrumentos para que 0 
proprietario do solo urbano nâo edificado, subutihzado ou nao utilizado promova 0 seu 
adequado aproveitamento nos termos estabelecidos no § 4 0  do artigo 182 da Constituiçao 
Federal, nos artigos 50  a 81  da Le! Federal n° 10.257, de 10 de juiho de 2001 (Estatuto da 
Cidade) e na Lei Compiementar 01/2006 e suas alteraçâes (Piano Diretor). 

Parágrafo Unico- 0 Executivo, na forma da lei, poderá exigir do proprietário do solo urbano 
não edificado, subutilizado, ou não utihzado, que promova seu adequado aproveitarnento, 
sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento, edificação ou utilizacao compulsorios; 

II - lmposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo; 

III - desapropriaçao corn pagamento mediante titulos da divida pUbiica 

Subseçao If 

Notificação para Parcelamento, Edificacao ou titiliza(;ao Compuisorios 

Art. 83- Os proprietários dos imôveis tratados nesta lei serão notificados pela 
Prefeitura do Municipio de Jardinópoiis para promover o adequado aproveitamento 
dos imóveis. 

Parágrafo (inico- Passado o periodo de 36 meses da pubiicaçao da presente lei, 
notificara o Poder Piblico o contribuinte, que näo exercer a funçao social da 
propriedade. 

Art. 84- A notificaçao far-se-a: 

- por funcionario do árgâo competente, ao proprietârio do imôvei ou, no caso de este ser 
pessoa juridica, a quem tenha poderes de gerencia geral ou administraçâo e será realizada: 
a) pessoalmente para Os proprietários que residam no Municipio de JardinOpolis; 

b) por carta registrada com aviso de recebimento quando o proprietário for residente ou tiver 
sua sede fora do territOrio do Municipio de JardinOpolis. 

If - por edital, quando frustrada, por 3 (três) vezes, a tentativa de notificaçao na 
forma prevista pelo inciso I deste artigo. 

Art. 85- A notificaçâo referida no artigo 88 deverá ser averbada na matricula do imovel no 
CartOrio de Registro de lmoveis, pela Prefeitura do MunicIpio de JardinOpohs. 

Art. 86- Uma vez promovido, pelo proprietário, o adequado aproveitamento do 
imOvel na conforrnidade do que dispOe esta lei, cabera a Prefeitura do Municipio de 
Jardinópolis efetuar o cancelamento da averbaçao tratada no artigo 88 e seguintes. 

Art. 87- Os proprietários notificados deverâo, no prazo máximo de urn ano a partir do 
recebimento da notificacâo, cornunicar a Prefeitura do Municipio de Jardinopolis uma das 
seguintes providências: 

- inIcio da utilizaçâo do imóvel; 

11 - protocolizacâo de um dos seguintes pedidos 
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a) alvara do aprovaçâo do projeto de parcelarnento do solo; 
b) alvara do aprovaçao e execuçao do edificaçao. 

Art. 88- Os imóveis nao edificados, subutilizados e nao utilizados são sujeitos ao 
parcelarnento, edificaçao e utilizaçao compulsôrios. 

§ 1 0- Os proprietários dos irnOveis nao parcelados, nao edificados ou subutilizados deverão 
ser notificados pela Prefeitura e terão prazo méximo do I (urn) ano a partir do recebirnento 
da notificaçâo para protocolar, junto ao Orgao competente, pedido de aprovação 0 execução 
de projeto de parcelamento ou edificaçao desses imOveis, conforme 0 caso. 

§ 20- Os proprietarios dos irnóveis notificados nos termos do paragrafo anterior deverão 
iniciar a execução do parcelarnento ou edificacão desses imOveis no prazo máxirno do 2 
(dois) anos a contar da expediçao do alvará do execução do projeto, cabendo aos 
proprietários a comunicação a adrninistracao pUblica. 

§ 
30.. Os proprietàrios dos irnOveis não utilizados deverão ser notificados pela Prefeitura e 

terao prazo máximo de 1 (urn) ano, a contar do recebirnento da notificação, para ocupá-los, 
cabendo aos proprietários a cornunicacäo a administraçao pUblica. 

§ 40- Caso o proprietário alegue como impossibilidade juridica a inviabilidade do ocupaçao 
do imOvel nào utilizado em razão de normas edilicias, o Executivo poderá conceder prazo de 
1 (urn) ano, a partir da notificação, exclusivarnente para promover a regularização da 
edificação se possivel, nos termos da legislacão vigente, ou a sua dernoliçao, fluindo a partir 
do entâo prazo igual para apresentação de projeto de nova edificaçao ou documentacâo 
relativa a regularizaçâo do imóvel. 

§ 5°- 0 proprietário terá o prazo de ate 5 (cinco) anos, a partir do inIcio das obras previstas 
no § 20  para comunicar a conclusão do parcelamento do solo, ou da edificaçao do irnóvel, ou 
da prirneira etapa de conclusão de obras no caso do empreendimentos de grande porte. 

§ 60- Os prazos previstos nesto artigo serao contados em dobro quando 0 

proprietário notificado for cooperativa habitacional ou associaçao sem fins lucrativos. 

§ 70  Nas glebas ou lotes corn area superior a 20.000 m2 (vinte mil metros 
quadrados) localizados na Macro area de Redução da Vulnerabilidade Urbana, 
rnencionados no inciso VII do artigo 90 desta lei, a notiflcação deverá se referir 
exciusivamente ao parcelamento cornpulsorio. 

§ 80- A transrnissao do irnOvel, por ato "inter vivos" ou "causa mortis", posterior a 
data da notificaçao prevista nos §§ 1°e 30,  transfero as obrigaçoes do parcelarnento, 
edificaçao ou utilizaçao sern interrupçäo de quaisquer prazos. 

Subsecao Ill 

Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo no Tempo — 
IPTU Progressivo 

Art. 89- Em caso do descurnprirnento das condiçôes e dos prazos estabelecidos para 
parcelarnento, edificaçao ou utilização cornpulsorios, sore aplicado sobre os irnóveis 
notificados o Irnposto sobre a Propriodade Predial e Territorial Urbana Progressivo no 
Tempo - IPTU Progressivo, mediante a majoração anual o consecutiva da aliquota polo 
prazo de 15 (quinze) anos, sendo o valor rnajorado ern 1% ao ano, do forma cumulativa. 
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§ 1 0- A aliquota a ser aplicada a cada ano e fixada da seguinte forma: 

— em so tratando de imóvel edificado residencial: 

a) no prirneiro ano, uma aliquota do 1,0% (um por cento) do valor venal do imOvel; 
b) no segundo ano, urna aliquota de 2,0% (dois por cento) do valor venal do imóvel; 
c) no terceiro ano, uma alIquota de 4,0% (quatro por cento) do valor venal do imOvel; 
d) no quarto ano, uma aliquota de 8,0% (oito por cento) do valor venal do imOvel; 
e) no quinto ano, urna alIquota do 15,0% (quinze por cento) do valor venal do irnôvel; 

II — em so tratando de imOveis edificados nâo residencials: 

a) no primeiro ano, urna alIquota de 1,5% (urn e meio por cento) do valor venal do 
imOvel; 
b) no segundo ano, urna alIquota de 3,O% (tres por cento) do valor venal do irnOvel; 
c) no terceiro ano, uma alIquota de 6,0% (seis por cento) do valor venal do imovel; 
d) no quarto ano, urna aliquota de 12,0% (doze por cento) do valor venal do imóvel; 
e) no quinto ano, uma aliquota de 15,0% (quinze por cento) do valor venal do imóvel; 

Ill — ern se tratando do terrenos não edificados: 
a) do primeiro ao décimo quinto ano, uma aliquota de 1,0% (urn por cento) do valor 
venal do imOvel; 
b) no décirno sexto ano, urna alIquota de 4,0% (quatro por cento) do valor venal do 
imóvel; 
c) no decimo sétimo ano, urna alIquota de 7,0% (sete por cento) do valor venal do 
irnOvel; 
ci) no décimo oltavo ano, uma aliquota de 14,0% (quatorze por cento) do valor venal 
do irnovel; 
e) no decimo nono ano, urna aliquota do 15,0% (quinze por cento) do valor venal do 
imóvel. 

§ 20- Caso a obrigaçao do parcelar, edificar ou de utilizar o irnovel não seja atendida 
ern vinte anos, o MunicIpio manterá a cobrança do IPTU atraves da aliquota maxima 
do 15% (quinze por cento), ate que so cumpra a referida obrigaçao ou seja 
desapropriada a propriedade, garantida a prerrogativa prevista no art. 6 0 . 

§ 30 .. E vedada a concessâo de remissão, isençao, anistia, incentivos ou beneficios 
fiscais relativos ou de qualquer outro beneficio relativo a tributaçAo progressiva do 
que trata este artigo. 

§ 40.. E vedada a concessâo de isençöes, anistias, incentivos ou beneficios fiscais relativos 
ao IPTU Progressivo de que trata esta lei. 

§ 50.. Os instrumentos do promoção do adequado aproveitamento de imOveis, nos termos 
desta lei, aplicam-se, inclusive, aqueles que possuem isenção ou sobre os quais nâo incide 
o IPTU. 

§ 60- Observadas as alIquotas previstas neste artigo, aplica-se ao IPTU Progressivo a 
legislaçao tributária vigente no Municiplo do Jardinopolis. 
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§ 7°- Comprovado o cumprirnento da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar 0 imóvel, 
ocorrerá o lançamento do IPTU sern a aplicaçâo das aliquotas previstas nesta lei no 
exercIcio seguinte. 

§ 8°- Serao suspensas quaisquer isençOes ou descontos do IPTU incidentes em um 
dado imável quando o proprietário for notificado para o parcelarnento, edificaçao ou 
utilizaçao compulsórios 

Subseçao IV 

Desapropriacao corn Pagamento em Titulos 

Art. 90- Decorridos 15 (quinze) anos da cobrança do IPTU Progressivo, sem que o 
proprietário tenha cumprido a obrigacão de parcelamento, edificaçäo ou utilizaçao 
compulsOrios, o MunicIpio poderá proceder a desapropriaçâo do imOvel, corn pagarnento ern 
titulos da divida pciblica. 

§ 1 0- Os titulos da dIvida püblica terâo previa aprovaçao do Senado Federal e seräo 
resgatados no prazo de ate dez anos, ern prestaçöes anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real da indenizaçao e os juros legais, nos terrnos do artigo 8 0  da Lei 
Federal no 10257, de 2001. 

§ 20- Findo o prazo do artigo anterior, a Prefeitura deverá publicar o respectivo decreto de 
desapropriaçao do imóvel ern ate i (urn) ano, salvo ern caso de ausencia de interesse 
pUblico na aquisição, que deverâ ser devidamente justificada. 

§ 30- E vedado ao Executivo proceder a desapropriação do imóvel que se enquadre na 
hipótese do "caput" de forma diversa da prevista neste artigo, contanto que a emissão de 
titulos da dIvida püblica tenha sido previarnente autorizada pelo Senado Federal. 

§ 40- Adjudicada a propriedade do imovel a Prefeitura, esta deverá determinar a destinação 
urbanistica do bern, vinculada a irnplantaçao de açOes estrategicas do Piano Diretor, ou 
iniciar o procedimento para sua alienacao ou concessâo, nos terrnos do artigo 8 0  do Estatuto 
da Cidade. 

§ 51- Caso o valor da dIvida relativa ao IPTU supere o valor do imOvel, a Prefeitura deverá 
proceder a desapropriaçâo do irnovel e, na hipotese de näo ter interesse pUblico para 
utilizaçâo ern prograrnas do Municipio, poderá akena-lo a terceiros. 

§ 60- Ficarn mantidas para o adquirente ou concessionário do imOvel as mesmas 
obrigaçOes de parcelamento, edificaçao ou utilizaçao previstas nesta lei. 

§ 70- Nos casos de a!ienaçao do imOvel previstas nos §§ 40 e 5°, os recursos 
auferidos deverao ser destinados ao Fundo Soclais a serem destinados pela 
autoridade competente do Municipio. 

Secao Viii 

lnfraçoes e Penalidades 

Art. 91- As infracOes as normas relativas aos Impostos Predial e Territorial Urbano sujeitarn 
o infrator as seguintes penandades. 
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I - infraçöos relativas a apresontaçâo das declaraçoes do inscrição imobiliaria, atualização 
cadastral 0 dernais declaracôes estabolecidas pela Administração Tributaria: 
a) multa de 1.5 UFMs, por declaraçao, aos que a apresentarem bra do prazo previsto na lei 
ou no regulamento; 
b) multa de 3 UFMs, por declaraçâo, aos que deixarem de apresenta-la, 
c) multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do credito tributário quo deixou de 
ser constituldo em funçâo de dados no declarados ou declarados de modo inexato ou 
incompleto, na forma do regulamento, observada a imposição minima de 2 UFM, por 
declaração, sem prejuizo do lançamento de oficio da diferença do imposto devido 

II - infraçôes relativas a ação fiscal: multa do 500 (quinhentas) UFMs, aos que recusarem a 
exibiçâo de documentos necessários a apuraçâo de dados do imOvel, ernbaraçarem a ação 
fiscal ou nâo atendorem as convocaçOes efetuadas pela Administraçao Tributária. 

§ 1°- Na reincidéncia da infraçao a que so refere o inciso II, a penalidade será aplicada em 
dobro e, a cada reincidencia subsequente, será imposta multa correspondente a 
reincidéncia anterior, acrescida de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor. 

§ 21- Entende-se por reincidencia a nova infraçao, violando a mesma norma tributária, 
cometida pelo mesmo infrator, dentro do prazo de 5 (cinco) anos contado da data em que se 
tornar dei9nitiva, administrativamente, a penalidade relativa a infraçao anterior. 

§ 3°- No concurso de infraçôes, as ponalidades serâo aplicadas conjuntamente, uma para 
cada infraçao, ainda que capituladas no mosmo dispositivo legal. 

§ 4°- As importâncias fixas, previstas neste artigo, serâo atualizadas de acordo corn a 
Unidade Fiscal do Municipio (UFM). 

§ 5°- As infraçoes e penalidades constantes deste artigo nao elidem as dernais 
previstas na legislaçao tributária especIfica. 

Art. 92- Constatada a ocorrência das infraçoes previstas no artigo anterior, lavrar-so-à Auto 
de !nfraçâo, na forma regulamentar. 

Art. 93- A prática de ato doloso corn o objetivo do suprirnir ou reduzir o valor do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana —IPTU-, constitui ilIcito 
adrninistrativo tributàrio, tipificado pelas seguintes condutas. 
I - ornitir informação, ou prestar declaração balsa as autoridades tributárias; 

II - fraudar a fiscalizaçao tributária, inserindo elernentos inexatos, ou omitindo operaçoes do 
qualquer naturoza em documento; 

Ill - falsificar ou alterar documento; 

IV - utilizar documento quo saiba ou deva saber falso ou inexato. 

§ 1°- Sem prejuizo de outras cominaçóes legais cabiveis, a prãtica dos atos do que trata 
oste artigo sujeita a agente a multa do: 

- 500,00 (quinhentas) UFMs quando o valor venal do imOvel for de ate 50.000 (cinquenta 
mil) UFMs. 

II - 1000 (mil roals) UFMs, quando o valor venal do imovel for igual ou superior a 50.000 
(cinquenta mil) UFMs ate o limite de100.000 (cern mil) UFMs; 
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III - 2.000 (dois mu) UFMs, quando o valor venal do irnOvel for superior a 100.000 (cern mil) 
UFMs e ate o timite do 200.000 (duzentos mil) UFMs; 

IV - 3.000 (trés mil) UFMs, quando 0 valor venal do imOvet for superior a 200.000 (duzentos 
mil) UFMs ate o limite de 300.000 (trezentos mil) UFMs; 

V - R$ 4.000 (quatro mil) UFMs, quando o valor venal do imOvet for superior a 400.000 
(quatrocentos mu) UFMs, ate a limite de 500.000 (quinhentos mu) IJFMs; 

VI - 5.000 (cinco mu) UFMs, quando o valor venal do imovel for superior a 500.000 
(quinhentos mu) UFMs, ate a limite de 600.000 (seiscentos mu) UFMs. 

§ 20- As penalidades previstas no § 1 0  deste artigo poderao ser excluldas mediante 
denUncia espontânea da infraçao, acompanhada do pagarnento do imposto devido e 
dos acréscirnos rnoratórios, realizado antes do inicio da açao fiscal. 

§ 30- Cabe ao contribuinte informar a Administraçao que o benefIcio so tornou 
indevido, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do mornento em que as 
condiçôes que justificaram a sua concessao deixarem do ser preenchidas. 

§ 41  - Quando da superaçao dos limites estabelecidos no §1 0  do presente artigo, 
poderá a autoridade competente, lançar a multa de ate 2% do valor venal do imOvel, 
quando entender que houve ato que justifique tal mutta, levando em consideraçao as 
efeitos e prejuizos ao erário püblico durante 0 tempo. 

DisposiçOes transitoñas 

Art. 94- Para efeitos da presente lei, serão concedidos descontos sob os valores totais 
apurados, a serem lançados da seguinte forma: 

a) 60 % (sessenta) do desconto para o anode 2019; 
b) 50% (cinquenta) de desconto para a ano de 2020; 
c) 40% (quarenta) do desconto para o anode 2021; 
d) 30% (trinta) de desconto para a ano do 2022 
e) 20% (vinte) de desconto para a ano de 2023; 

Parãgrafo Unico- Não será permitida a concessão de descontos, anistias ou cancelamentos 
a partir do ano de 2024. 

Seção IX 

Disposiçöes Finais 

Art. 95- Fica criada a Unidade Fiscal do Municipio de Jardinopolis/SP.-UFM-, cujo 
valor para o exercIcio do 2019 será de R$ 1,00 (urn real). 

Art. 96- A Unidade Fiscal do MunicIpio (UFM) deveré ser atualizada a cada exercicio 
tributário, por rneio de Decreto do Poder Executivo, devendo ser adotado, para fins 
de atualizaçao monetària da Unidade Fiscal do MunicIpio (UFM) e do todos os 
valores a ela vinculados de acordo corn a variação anual do IGP-M (Indice Geral de 
Preços do Mercado), ou outro que venha sucedé-lo. 
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Art. 97- A Unidade Fiscal do Municiplo (UFM) será utilizada corno medida do valor e 
parametro para cobrança do todos Os impostos, taxas, multas, contribuiçoes, tarifas, 
atualizaçao do dIvidas, enfim, todos os tributos e valores devidos a municipalidade e 
que estejam dentro de sua competéncia tributária prevista na legislaçao em vigor. 

Art. 98- Os débitos existentes corn o municiplo de Jardinôpolis serão convertidos em 
quantitativos de Unidade Fiscal do MunicIpio (UFM) no rnomento da apuraçäo, e, 
posteriormente, em reais, para cálculo do valor devido e para o seu efetivo 
recolhimento. 

Art. 99- 0 Executive poderá atualizar, anualmente, as faixas de valor venal estabelecidas 
nesta lei, desde quo essa atualizaçâo nac supere a inflacao do periodo. 

Art. 100-0 Executive poderá atualizar monetariamente, a cada exerciclo, as montantes das 
multas e dos valores venais de referenda estipulados no § 1° do artigo 93, pelo mesmo 
indice utilizado para a correção da base de càlculo do IPTU. 

Art. 101- Ficam revogados expressamente todos os artigos do Capitulo I, do Titulo II 
quo tratam do Imposto Sobre Propriedade Territorial e Predial Urbana -IPTU-
previstos na Lei Municipal n° 674, do 31 do dezembro do 1969 (COdigo Tributário 
Municipal) e Lei Complernentar no oi, do 02 do julho do 2004, bern como as 
disposiçOes em contrário. 

Art. 102- Esta Lei Complomentar ontra em vigor em 01 dejaneiro do 2019. 

Prefoitura Munk le 2018. 
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ANEXO I 

DA REcLAsslFIcAçAo DAS AREAS DA PI.ANTA GENERICA DO MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 
E DA TABELA DE COEFICIENTE DE FAIXA FISCAL 

Art. 12 - 0 termo "zona" fica revogado pelo presente anexo, passando a vigorar a termo "faixas 

fiscais tributárias", para efeito de cthlculo do valor venal do imOvel, bern coma da incidéncia lrnposto 
Territorial Urbana. 

Parágrafo ünico - Serão classificados Os bairros e areas no municipio de Jardinopolis, conforme o 

dispositiva legal do qual o presente anexo faz parte, sendo consideradas as seguintes faixas: 

§ 19 corno faixa fiscal 1, cs seguintes bairros e areas: CondomInio Nova Jerusalem, Condorninio 

Residencial Haras Country Village, Condominio Village Bandeirante I, Condominlo Village Bandeirante 

II, Residendal Mirante do Niagara, Estância Beira Rio, Condominio residencial San Luigi e Recanto do 
Rio Pardo. 

§ 22 - Coma faixa fiscal 2, as seguintes bairros e areas: Jardim São Marcos, Centro Superior, Jardim 

Bourbon, Jardirn das Oliveiras, Jardim Niagara I, Jardim Niagara II, Jardim São Francisco (C. Burirn), 
Vila das Mangueiras, Condominio Residencial São Francisco Ill, Recanto do Colibri e Recanto do Curio. 

§ 39 - Como faixa fiscal 3, as seguintes bairros e areas: Jardim Morumbi I, Jardim Santa Rita, Vila 

Bom Jesus, Centro Baixo, Conjunto Habitacional Elza Princivalli Reis, Cohab Born Jesus, Cohab lIha 

Grande, Cohab Mario Fregonesi, Conjunto Habitacional Humberto S. Pereira Lima, Jardim Alvorada, 

Jardim Cesar Capato, Jardim Florida, Jardim ltamaracá, Jardim Maria Regina , Jardim Nove de Julho, 

Jardirn Paulista, Jardim San Doniingues, Jardim Santa Fe, Jardim Santa Julia, Jardim Santa Rita, Jardim 

Santo Antonio, Jardim São Francisco, Jardim São Gabriel, Jardirn São Jorge, Jardim São Lucas, 

Jardinópolis/Jurucê, Parque Nova Jardinopolis, Residencial pitelra, Vila America, Vila Boldrini, Vila 

Nossa Senhora Aparecida, Vila OlImpica, Vila oliveira, Vita Paulista, Vita Santa luzia, Vila São Luis. 

§ 49 - Como faixa fiscal 4, as seguintes bairros e areas: CDHU Antonio Duarte Nogueira, Cecap 

Almerindo Francisco Mariani, Completo Habitacional Francisco Diogo, Jardim Santa Emilia e Jardim 
Bandeirante. 
§ 52 - Coma faixa fiscal 5, OS seguintes bairros e areas: Cidade Operário Gininho MarchiO, Jardim 

Mario Antonio Marconi, Vita Marchió e Vila Reis. 

§6 2  Como faixa fiscal 6: Area Industrial I 

§ 79 Como faixa fiscal 7: Area Industrial II. 

§ 8 - Os bairros não cadastrados e os que por ventura vierem a ser legalizados, serão classificados de 

acordo com as condiçoes dos equipamentos püblicos disponiveis no momenta, bern coma de outros 

fatores a serem definidos em decreto. 

Art. 2 - Para efeitos da presente lei, utilizar-se-a a tabela de coeficiente de faixa fiscal, como 

disposta abaixo: 

Faixas Fiscais Valor por m2  
1 R$ 290,00  

2 R$ 255,00 

3 R$ 190,00 

4 R$ 122,50 

5 R$ 85,00 

6 (industrial I) R$ 200,00 

7 (industrial II) R$ 150,00 

Art. 32 - 0 presente anexo, revoga as demais disposiçoes em contrário. 
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ANEW II 

TABELA DE VALORES RELATIVOS AO PADRAO DE ACABAMENTO DOS IMOVEIS 

Tabela 1— Valores relativos ao padrâo de acabamento de imóveis exciusivamente 

residencials 

Padrão de Valor par m 2  
Construçào  

Redutor Valor do m 2  

Alto  1.347,10 15% R$ 1.145,03 
Médlo R$ 1.125,11 25% R$ 843,83 
Baixo R$ 855,10 50% R$ 427,55 

Tabela 2— Valores relativos ao padräo de acabamenta de imóveis exclusivamente 
camerciais de andares Iivres (CAL) 

Padräo de 

Construção -  CAL  
Valor par m 2  Redutor Valor do m2  

Alto R$ 1.609,30 50% R$804,65 

Normal R$1.520,79 50% R$ 760,39 

Tabela 3— Valores relativos ao padrâo de acabamento de imóveis exclusivamente 

comerciais de salas e lojas (CSL) 

Padrâo de Valor par m 2  
Construçáo-  CSL  

Redutor Valor do m 2  

Alto  R$ 1.321,93 50% R$ 660,96 

Normal R$ 1.219,79 50%  R$609,89 

Tabela 4 —Valares relativos ao padrão de acabamento de galpöes industrials (61) e 

residências populares (RP1Q) 

Padrão de Valor par m2  Redutor Valor do m2  
Construção - 

Normal  

Galpão industrial R$ 320,74 

Resid. Popular R$ 765,50 50% R$ 382,75 
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ANEW Ill 
PADROES DL corsJsTRucAo 

fAIVkfkj INS01100  

Classe Discriminação do insumo 
Ago CA-SO 010mm Ago CA-50 010mm 

Ago CA-GO 05 mm 
Arame galvanizado ng 12 

Arame galvanizado n2 14 

Aramerecozidon218Prego 

ArelaMedia  Areiamedia 

Placa cerâmica (azulejo) de Azulejo branco 15 x 15 cm de dimensao Azulejo colorido 20 x 

dimensâo —30cm X 40 cm 25 cm 

Cer5mica esmaltada 30 x 30 cm 

Pastliha vitrificada 5 x 5 cm 

Rodap6cerâmicoh = 7,5cm 

Bacia sanitária branca com caixa Bacia sanitária com caixa acoplada e acessórios 

acoplada Bacia sifonada 

Caixa de descarga ptástica de sobrepor 12 I 

Cuba de Iouça de embutir oval cotorida 

Lavatório de Iouça pequeno 

Ligaçâo flexivel p1 Iavatorioebacia40cmX1/2' 

Bloco de concreto 19 X 19X 39 Bloco de concreto 19 X 19X 39 cm 

cm 

Britan 2 02   Britan 2 02 

Chapa compensado plastificado Barrote de pinho de 39  8 x 16 cm 

18mm 2,20 X1,10 Caibro de pinho de 39 5 x 7 	c 

Chapa compensado plastificado 18 mm 

Chapa compensado resinado 12 mm 

Chapa compensado resinado 12 mm fenólico 

Guia de pinho de 3?  2,5 x 15 cm 

Madeira de 29 p/telhados 

Pontatete de pin ho de 32  3 x 3° 

Poste de madeira de 6 m 

Sarrafo de pinho de 39  2,5 x 5 	c 

Sarrafo de pinho de 351 2,5 x 7 	c 

Tábua de pinho de 34 lx 12" 

Tábua de pinho de 32  5/8 x 12" 

Tacomadeirac/fixador 

CimentoCP-32 II Alvalade 

Cal hidratada 

Ca u jim 

Cimento bra nec 

Cimento CP-32 II 

Cimento-cofante 

Concreto fck=25Mpa  Concretofck=25Mpa 

Disjuntor tripolar70A Arandelasobreporp/ tempo, lx60W 
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Armaçäo secundária c/ roldana 

Barra chata de aluminio 3/4" X 1/4" X 3,00 m 

Barra de ago galvanizado a fogo 3/8" X 3,00 m 

Bloco autônomo iluminagâo emergência p/  aclaramento 

BJoco autônomo iluminaçâo emergència p/  balizamento 

Bloco telefânico BL-1 lop 
Braçadeira p/cabo BC-3 

Bucha e arruela de aluminjo 0 11/2" 

Bucha € arruela de alumInio 0 11/4" 

Bucha e arruela de aluminlo 0 1" 

Bucha e arruela de alumInio 0 2" 
Bucha e arruela de aluminlo 03" 
Bucha e arruela de aluminio 0 3/4" 
Bucha € arruela de alumInio 04" 

Caixa CP-4 Caixa de madeira 80  60 cm 

Caixa estampada em ferro esmaltado 3 x 3" 

Caixa estampada em ferro esmaltado 4 x 2" 

Caixa estampada em ferro esmaltado 4 x 4" 

Caixa estampada em ferro esmaltado 4 x 4" octog. F. M. 

Caixa p/ derivaçäo pavimentos 34,5 x 21 x 97 cm 

Caixa p/ mediçao, proteçâo eTC 

Caixa p/ medidor e dis,juntor 34,5 x 21 x 46 cm 

Caixa para Iigaçoes equipotenclais 

Caixa proteçâo disj. e barram. 60 x 40 x 100 cm 

Caixa telefônica nQ 1(10 x 10  scm) 

Caixa telefônica nQ 5 (80 x 80  12 cm) 

Caixa telefônica nQ 9(200 x 200 x 20 cm) 

Canaleta para BL-1 

Chave boia 

Cigarra de campainha 

Clip galvanizado 3/8" 

Condulete de alumInio fundido 0 11/2" 

Condulete de alumInio fundido 0 1/2" 

Conector c/ furo vertical Conector cabo/haste p/ cabo flu # 16 

mm  

Conector cabo/haste p/ cabo flu It 6 mm' 

Conectorcabo-cabo p/35 mm' 

Conector cobre ponta x bolsa 0 35 mmxl 1/4" 

Conector cobre ponta x bolsa 0 54 mm x 2" Conector cobre 

ponta x bolsa 0 66 mm x 2 1/2" 

Conector cobre ponta x bolsa 0 79 mm x 3" Conjunto moto-

bomba 10 CV 

Curva 902 em barra chata de aluminio 3/4" X 1/4" Disjuntor 

tripolar 120 A 

Disjuntortripolar 175 A 

Disjuntor tripolar 30 A 

ntor tripolar 300 A 
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Disjuntortripolar 70 A 

Haste terra cantoneira 25 x 25 x 5 x 2400 mm 

Interruptor 1 tecla paralelo p1  caixa 4 x 2" c/ placa 

Interruptor 1 tecla simples + 1 paralelo p1  caixa 4 x 2" c/ placa 

Interruptor 1 tecla simples p1  caixa 4 x 2" c/ placa 

Interruptor 2 teclas simples p1  caixa 4 x 2" c/ placa 

Interruptor 3 teclas simples p1  caixa 4 x 2" c/ placa 

Interruptor automthtica de presença Lampada fluorescente 16 

w 
Lâmpada incandescente standard 60W 

Lâmpada PL c/ reator acoplado 26W tipo plug 

Luminária plafonier de sobrepor, lx LOW 

Luminária plafonier de sobrepor, 2 x 15 W 

Luminária plafonier de sobrepor, 2 x 26W 

Minuteria eletrônica 50/60 Hz no QDC 

Placa 4 x 4" c/ 2 postos para tomada 

Placa c/ furo central p1  caixa 4 x 2" 

Placa c/ furo central p1  caixa 4 x 4" 
Placa cega p1  caixa 4 x 4" 

Pulsador p1  campainha 
Pulsador p1  minuteria 

QDC-Cl (Condominio 1) 

QDC-C2 (Condominio 2) 

QDC-Quadro distribuiçâo circuitos (lojas) 

QDC-Quadro distribuiçâo circuitos (salas) 

OF (Bombas) 

OF-CM (Casa máquinas elevadores) 

Quadra comando iluminaçäo c/ interruptores -01 

Reator partida rápida duplo p1  lâmpada 16W 

Suporte borne fêmea 

Terminal de pressâo 

Terminal para fechamento de eletrocatha 100 mm 

Terminal para fechamento de eletrocalha 150 mm 

Tomada 2P+T p1  caixa 4 x 2" c/ placa 

Tomada telefonica padrão Telebrás 

Tomada universal 213  p1  caixa 4 x 2" c/ placa 

Projetor externo p1  1 lâmpada incandescente 

Emulsâo asfáltica Cera p/  madeira 

impermeabilizante Emulsâo adesiva 

Emulsâo impermeabilizante 

Hidroasfa Ito 

Impermeabilizante pega normal 

Manta impermeabilizante 

Tinta de base betuminosa p1  imperm.  

Wu de poliéster 

Engenheiro Consumo de combustIvel e lubrificante 

Contas de água, luz e telefone 
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Copia de documer,tos-A4eOticio- reprog rética 

COpia de plantas/plotagem 

Dacumentaçâo ligaçOes redes püblicas 

Engenheiro 

Sondagem a percussâo 

Esquarias de correr de alumInio Caixilhos de carrer de aluminia anodizado bronze 
anadizado natural 

Fechadura interna media Dobradiça 3 x 2 1/2" ago ferra cramada 
cromada Fechadura banheiro media cromada 

Fechadura banheiro pesada cramada 

Fechadura externa pesada cromada 

Fechadura interna pesada cramada 

No de abre antichama, Cabo de cobre isalamento 1kv, tipo Sintenax, #240mm 2  
isolamento 750 v, #2,5 mm 2  Cabo de cobre isolamenta 1 kV, tipa Sintenax, # 35 mm 2  

Cabo de cobre isolamenta 1 k\/, tipo Sintenax, #4 mm 2  
Cabo de cobre isolamento 1 kv, tipa Sintenax, # 6 mm 2  
Cabo de cabre isolamento 1 kv, tipo Sintenax, #70mm 2  

Cabo de cobre isalamento 1kv, tipo Sintenax, #95 mm 2  

Cabo de cobre antichama, isolamenta 750 v, #10 mm 2  
Cabo de cabre antichama, isolamento 750 v, #16 mm 2  
Cabo de cobre antichama, isolamenta 750 v, #25 mm2  
Cabo decobrenu#35mm 2 	 - 
Cabo de cobre nu #6mm 2  
Cabo teletônico interno CI-50 SOP 

Cotavelo 902 cabre bolsa x balsa 0 54 mm 

Cotavelo 902 cabre bolsa x balsa 0 66 mm 

Cotavela 902 cobre bolsa x balsa 0 79 mm 

Curva 452  cobre balsa x balsa 054mm 

Fia de cabre antichama, isalamento 750 v, #2,5 mm' 

Fia de cobre antichama, isolamento 750 v, #4mm 2  

Fio de cabre antichama, isolamenta 750 v, # 6 mm 2  

Fia teletonico interno Fl 2P 

Presilha para cabo de cobre 35 mm 2  

Té 902 cobre balsa x balsa x balsa 054mm 

T@ 902  cobre balsa x balsa x balsa 066 mm 

Tê 902 cabre balsa x balsa x balsa 079 mm 

Tuba de cabre classe E 054mm 

Tuba de cabre classe E 066 mm 

Uniâa cob re 054 mm 

Uniâo cabre 0 66 mm 

Janela de carrer de chapa Alçapäa 0,60 x 0,60 m de terra 

dabrada Caixilha terra basculante c/ cantoneira 

Carrimâo de terra Escada-marinheira de terro Grelha de terra 

tundida 30 x 30 cm 

Grelha hemistérica tipa abacaxi 0 100 mm 

Grelha hemistérica tipa abacaxi 0 150 mm 

Par-tao de veiculas de terra 
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Portas corta-fogo 0,90 x 2,10 m 

Rufo de chapa galvanizada nQ 26 de 35 cm de desenv. 

Tampo de ferro fundido p/  caixa enterrada 

Tampâo de ferro fundido p/ caixa enterrada tipo R-3 

Locaço de betoneira 320 I Locaçâo de betoneira 320 I 

Locaçäo de caminhâo basculante 4 m 3  
Locaçâo de retroescavadeira sem pneus 

Vi bra do r 

Pedreiro Ajudante de armador 

Ajudante de eletricista 

Ajudante de encanador 

Armador 

Azulejista 

Botina de segurança 

Capacete de seguranca 

Carpinteiro 

Ceramista 

Eletricista 

Encanador 

Gesseiro 

I m pe rm ea bit izado r 

Luva curta raspa punho 

Mestre-de-obras 

Operador de caminhäo 

Operador de retroescavadeira 

Ped re i ro 

Pintor 

Vigia 

Medicamentos de emergéncia 

Placa de Gesso Gesso em pó 

J uta 

Pino + fincapino  

Porta Interna semi-oca 0,60 X Batente p/ cera 0,60 x 2,10 m 

2,10 m Batente p/ cera 0,80 x 2,10 m 

Guarniçâo 1,5 x 5 c p1  cera 

Porta interna semi-oca p/ cera 0,60 x 2,10 m 

Porta interna semi-oca p/ cera 0,80 x 2,10 m 

Registro de pressâo cromado 0 Chuveiro metálico simples 

1/2" Registro de gaveta bruto 0 11/2" 

Registro de gaveta bruto 0 11/4" 

Registro de gaveta bruto 0 1/2' 
Registro de gaveta bruto 0 2 1/2" 

Registro de gaveta bruto 0 2" 

- Registro de gaveta bruto 0 3" 

Registro de gaveta bruto 0 3/4" 

Registro de gaveta cromado 03/4" 

- 	- Registroglobo angular ø2i/2" 


