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LEI    COMPLEMENTAR     Nº 03/2022 

=DE     20     DE     DEZEMBRO   DE   2022=  
  

  “ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 

MUNICIPAL Nº 01, DE 02 DE JULHO DE 
2004, QUE INTRODUZIU MODIFICAÇÕES 

DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”::::::::::::::::::: 
 

O SENHOR PAULO JOSE BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE 
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE 
LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
F A Z     S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou 
o Projeto de Lei Complementar nº 03/2022, de autoria do Executivo, e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar: 
 
Art. 1º. Os artigos 9º e 10 da Lei Complementar nº 01/2004 passam a vigorar com 

as seguintes redações: 
 
             “ Art. 9º O Imposto incidente sobre os imóveis urbanos será calculado 

mediante a aplicação, sobre o valor venal atribuído a cada um, das 
alíquotas constantes nos agrupamentos, conforme se tratar de 
prédio residencial ou não residencial, bem como dos terrenos não 
edificados. 

 
            Parágrafo único. A seletividade ou destinação relativa aos valores 

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

 
              I - Grupo A, compreendendo imóvel não residencial e sem benfeitorias, 

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

 
              II- Grupo B, compreendendo imóvel não residencial e sem benfeitorias, 

sem atendimento do disposto no inciso I, alíquota de 5,00%. 
 
              Art. 10 Para determinação das alíquotas do Imposto incidente sobre os 

prédios ou imóveis edificados, obedecer-se-á à seletividade ou 
destinação dos valores venais que lhe forem atribuídos em 
conformidade com o uso residencial ou com o uso não residencial, 
tendo como indicadores alíquotas diferenciadas, fixadas através de 
05 (cindo) agrupamentos, a saber: 

 
              I- Grupo A, compreendendo imóvel exclusivamente residencial 

determinado em função da área construída e o do terreno, tipos 
precário, popular, médio e diversos, alíquota de 1%; 
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            II- Grupo B, compreendendo imóvel exclusivamente residencial 
determinado em função da área construída e o do terreno, tipos fino 
e luxo, alíquota de 3%; 

 
           III- Grupo C, compreendendo imóvel exclusivamente comercial ou de 

prestação de serviços determinado em função da área construída e o 
do terreno, alíquota de 3%; 

 
          IV- Grupo D, compreendendo imóvel exclusivamente industrial 

determinado em função da área construída e o do terreno, alíquota 
de 4%; 

 
          V- Grupo E, compreendendo imóveis destinados a casas de festas e 

eventos, salão de festas, playground, lotes urbanos edificados com 
estrutura para lazer e chácaras de Recreio determinado em função 
da área construída e o do terreno, alíquota de 4%. ” 

 
Art. 2º. Ficam revogados os artigos 14 e 44 da Lei Municipal nº 674, de 31 de 

dezembro de 1969 (Código Tributário). 
 
Art. 3º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, 

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

            Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 20 de dezembro de 2022. 
 
 
 
 
 

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2022.  

 
 
 
 

                                                       MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES 
                                                        Secretária da Prefeitura Municipal 
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