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PARECER DA COMISSAO DE JUSTI ~A E REDA( 

Projeto de Lei Complementar n° 001/2020 - EXECUTIVO 

ENTA: "DISPOE SOBRE AS REGRAS GERMS E 
ECIFICAS PARA 0 PARCELAMENTO, EDIFICAtOES 

UTILIZAcAO COMPULSORIA DE IMOVEIS 
3ANOS, BEM COMO APROVA A PLANTA GENERICA 
:IXA,VALORES,;,DO M 2  DE TERRENOS E DAS 
45TRUCQES NO MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS E 

xussao Permanente de Justiça e Redagao,reunid 
I e paragrafo 4° do artigo 77 do Regimento Inter 
de autoria do Chefe do Executive, nrotocola 

294/2020; no dia 27/11/20, as 12h13, atraves t  do oficio n° 2 
pediu a restituicao do projeto para revisao e,`adequapao na n 
13h09' or m'eio doh oficio n° 299/2020 pediu que fosse de 
298/2020, mante do-se a tramitagao regular do projeto. A mt 

0-projetote composto de dots titulos, sendo,o'prim( 
preliminares"con , apenas um unto artigo e o segu'ndo sem 

Irma regimental, com base 
•a apreciar o projeto acima 
Casa Legislativa no dia 
por forga do oficio n° 

0 o Sr. Prefeito Municipal 
e, na mesma data retro as 
lerado.o'teor do oficio n° 

ria,toi envraaa para parecer. 

o denominado de "disposigbes 
nominacao, com tres capitulos, 

Necessario emendas'a respeito da tecn ca legislativa, a saber 

a) Nos`termos da Lei Complementar n° 95, de 26-de fevereiro de 1998, que dispoe 
sobre a elaboragdo, a redapao, a alteracao e consolidagao das leis, entendemos que deva ser 
suprimido os titulos, . e, o texto legal inediante articulado por capitulos, segoes e subsegaes, 
observando-se a numeracao crescente a partir do nnmero um. 

Para tanto, apresentamos desde ja a seguinte emenda ao projeto: 

- suprimir os titulos e agrupar os artigos por capitulos e seus desdobramentos (secao e 
subsecao), com numeragao crescente iniciando-se no numero um. 

b) Emenda Para acrescentar antes do artigo 23 o numero da secao correspondente, 
vejamos: 
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Consta no proj eto: 

§ 30- Na (sits do oumpflmento do disposto nsa ailneas do Inciso IV, a autnddade 

coinpetente pnderá suspender a apbcaçäo do beneflcio. 

Do IPTU Social condiçAe social e doencas graves 

Art. 23- Fica o Podar Exceulivo autorizado a conceder a isenco ou desconto do 

Imposto Predial e Terñtorial Urbaio, inc!uindo.se a Taxa pars Coeta a Remoçao de 

Lixo prevista no art 97 desta Iei, am conbibuirtes aposentados ou pensionistas, 
bern cow aqueta lime asenconire ii sftuaçao de doença grave. defeSa ou 
miseralx!idade e qua deverá ser, renovado anualrnene 

- 
V ccndiçao. social e doenças 

graves 	 )VI" 

dicado apos o artigo 31, pois 

C 

deral observado sendo cow a dieposb em lel wmplementar 

'cáo U 

eelto Passivo 

t. 32- Contdbuirito do Imposto e a proprietbno do imovel, a titular do seu domino 
I 000 ECU possudor a quatquer ttulo 

.. ... 

... ... ..... 

d) Emenda para acrescentar antes do artigo 43 a nümero da seçAo correspondente, pois 
consta 
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beneficianda as Oreas oedida$ ni utilizadas par teiteiros 0 fl3S quota so 
desenvolvam atMdadee do natureza ernpresarlal. 

Do Parcolamento, Da Edificaflo ou 03 Utilizacëo Compulsorla 

Art 43-0 Muniolpia poderé exigir daquele quo detém a propriedade. C dorninia Otil 
ou a posse do barn JmóveI par natureza ou acessOo fisica, coma detinido no Lei CMI, 
localizado na zone urbana do Muhicipio, que prornova 0 adequado aproveitamenta 
do solo urbana nOo edificado, subutilizado, ou náo utilizado, sob penis de: 

a indicaçâo 	II es 

L 31 Oimposte nao,indde nisiäi&ses i 

Necessário colocar antes da frase: "Do Parcelamento, Da Edificaçdo ou Da 

Utilizaçdo Compulsória ", o seguinte: "Seçao VI". 
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e)Emenda para acreseentar antes do artigo 94 o nümero da seçAo correspondente, pois 
consta: 

40 - Quondo do superacac dos UnItes estabeleoldos no §10  do presents artigo, 
poderd a autoddade oompetente, iancar a mum de ate 2% do valor venal do tmovel, 
quando amender qua houve am qua Justkflque tat mum, tevando em conslderaçao as 
eteltos e prejulzos so erade pdbflco durante a tempo. 

Dlsposiçoes transttórias 

Art. 94- Pare efeltos do presents let serào concedidos descontos sob as Valores 
totals apurados, a sernm tançadoa da seguinto forma: 

Necessario colocar ames da frase: "DifiposiçOes transitórias ", o seguinte: "Seçiio IX". 
A

l  

f) Ethenda pra corrigir erro de numeraçAo ref'erente a hinnero de seçAo, pois, consta 
ãqTX, antes do artigo 95, quando o correto é: "Seçao X". 

'g) E necesátio dar nova redWao no artigo 46, levando em eonsideraçAo os articulados 
ncionads no Anexo I, a saber: 

N. 	•1 

Art 46- Os bairros e areas no municIpio de Jardinópolis, ficarn class fticados 
da seguinteforma efaixas: 

- Faixa fiscal 1, as seguintes bairros e areas: Condommnio Residencial São 
Francisco, Condomlnio Nova Jerusalem, Condomlnio Residencial Haras 
Counny Village, CondomInio Village Bandeirante L  CondomInio Village 
Bandeirante II, Residencial Mirante do Niagara, Estãncia Beira Rio, 
Condominio residencial San Luigi e Recanto do Rio Pardo, Jardim Niagara I, 
Condorninio e Edzftcio "Jácomo Marincek '. 

II - Faixa fiscal 2, as seguintes bairros e areas: Jardim São Marcos, Centro 
Superior, Jardim Bourbon Jardun dos Oliveiras, Jardirn Niagara II Jardirn 
São Francisco ('OS Burim), Vila dasH Mcingueiras, Recanto do Colibri e 
Recanto do Curio. 

HI - Faixa fiscal 3, 05 seguintes bairros e areas: Residencial de Apartamentos 
Vila São José, Jardim Morumbi, Jardim Santa Rita, Conjunto Habitacional 
Born Jesus, Centro Baixo, Gonjunto Habitacional Elza Princivaili Reis, 
Conjunto Habitacional Mario Fregones4 Conjunto Habitacional Humberto S. 
Pereira Lima, Jardim Alvorada, Jardirn Cesar Capato, Jardim Florida, 
Jardim Jtamaracá, Jardim Maria Regina, Jardim Nove de Julbo, Jardim San 
Domingues, .Jardim Santa Fe, Jardim Santa Julia, Jardim Santa Rita, Jardim 
Santo Antonio, Jardim São Francisco, Jardim São Gabriel, Jardim São Jorge, 
Jardim São Lucas, JardinOpolis/Jurucê, Parque Nova JardinOpolis, 
Residencial Piteira, Vila America, Vila Boldrini, Vila Nossa Senhora 
Aparecida, Vila Olimpica, Vila Oliveira, Vila Paulista, Vila Santa Luzia, Vila 
São Luis e Vila Bonacorst 
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IV - Faixa fiscal 4, os seguintes bairros e areas: Cohab I/ha Grande, 
Conjunto Habitacional Born Jesus, Conjunto Habitacional "Antonio Duarte 
Nogucira", Completo Habitacional Francisco Diogo, Jardirn Santa Emilia e 
Jardirn Bandeirante. 

V - Faixa fiscal 5, os seguintes bairros e areas: Cidade Operário "Gininho 
Marchió ", Jarditn "Mario Antonio Marconi", Con/unto Habitacional 
"Mutirão","Vila Reis" e Conjunto Habitacional-Cecap- "Ahinerindo 
Francisco Mariani 

VI - Faixa fiscal 6: Area Industrial I 

VII - Faixa fiscal 7: Area Industrial II. 

- § 1 67  0 valor venal do irnovel e a 1w de .•thléulo do Irnposto Sobre a 
Projiriedade Fred/al e Territorial Urban Eraoapurados em conformidade 
corn o disposto nesta-lei 

§ 2°- Os valores constantes dos. A as I a III serdo atuahizados 
rnonetariarnente para o exercicto de 2021 c/c acordo corn a varzaçdo anual do 
IGF-M (calculado pela Fundaçao Getuhto Vargas) ou outro que venha 

sucede-lo rnedia#e decreto do Executivo Municipal 
- 	 N 

§ 3°.. Os bairros nâo cadasirados So previsto nesta let e os que pot ventura 
vierern a ser legalizados, serão classijicados de acordo corn as condiçöes dos 
equiparnentos publicos dispon [vets no rnornento bern corno de outrosfatores a 
serern definidos em decreto 

§ 4" Os bairros So cadastrados, nâo previsto nesta let e os que por ventura 
vierern a ser legahizados serão classificados de acordo corn as condzcôes dos 
equiparnentos publicos disponiveis no mornento bern cotno de outrosfatores a 
sererndefinzdos em decreto 

§ 50  - A tabela de coeflciente defaixafiscal d aquela constante do Anax o I 

h) Emenda pan dar nova redaçao no Aliexo I, considerando o disposto na emenda 
acima, a saber: 

ANEXO I 

TABELA DE COEFICIENTE DE FAIXA FISCAL 
REcLAs5IFIcAcA0 DAS AREAS DA PLANTA GENERICA 

DO MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS - art. 46 
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i-auxas 1-iscais 	valor por m 
(terreno) 

I 	 R$ 205,00 

2 	 R$ 180.00 

3 	 R$125,00 

4 	 R$ 90,00 

S 	 R$ 45,00 

6 (industrial I) -. 	R$ 18000 

7 (industrial II) 	- Rt145,00 

i) Elnenda para dar nova redaçAo no artigo 98, a saber: 

Art. 95- 0 Executivo poderé atualizar, anualmente, as faixas de valor venal e multas 
estabelecidas nesta le descie quo essa atualizaçäo näo supere a inflação do 

par meio do de creto perIbclo, 	 municipal. 

j), Emenda para dar nova redaçAo no artigo 98, a saber: 

Ad. 98- Ficam revogados expressamente todos as artigos dos Capitulos / 0 

da TItulo ii qua tratam do Imposto Sabre Propriedade Territorial e Predial 
Urbana -IPTU, artigos 130,431 132, 133 e 134, todos previstos na Lei 
Municipal ifi 674, do 31 do dezembro do 1969 (COdigo Tributario Municipal) e 
suas alteraçäes e Lei Complernentar n° 01, do 02 do ju/ho de 2004, Lei 
Complementar no 03, do 14 de novembra do 2018 e Lei Complementar no 04, 
do 18 do dezembro do 2018, bern coma as dispasiçoes em contrário. 

A matéria trata do imposto predial, sendo que o calculo será a razAo de 1,00% sobre o 
valor venal do imóvel predial (art. 11), trata das isençôes no art. 22; do IPTU social no artigo 

23 e seguintes. Trata do imposto territorial urbano, sendo a base de calculo a 3,00% sobre o 
valor venal (art. 34); o artigo 46 apresenta a reclassificaçao das areas de planta genérica e 
valor fixados no Mexo I. No tocante a arrecadação o pagamento pode ser feito em ate 10 
parcelas (art. 77); trata do imposto progressivo no artigo 89; no artigo 94 esta a forma de 
desconto dos valores totals apurados e no artigo 95, anualmente poderá ser atualizado ate o 
limite da inflaçAo e artigo 96. 
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Lembrarnos que todas as emendas aqui apresentadas foram ern consonância corn os 
servidores da area tecnica da Prefeitura Municipal. 

Assim, a comissão entende que o proleto de tel complementar n  00112020, do 
Executivo, está apto para ser apreciado pelo Plenãrio, devendo a oportunidade e convenieneia 
ser analisado por cada Vereador, observado as emendas acima. 

ESTE E 0 NOSSO PARECE1L 


