
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, 

CONTROLE E PLANEJAMENTO – FOCP 
 

Projeto de Lei Complementar nº 003/2022 – EXECUTIVO  
 

 
 

 A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Controle e 

Planejamento (FOCP), reunida na forma regimental, com base nos 

artigos 71 e § 4º do artigo 77, protocolado na Casa Legislativa 

no dia 01/12/2022, com pedido de urgência e sessão extraordinária 

e encaminhado para parecer. 

 

  A matéria visa dar nova redação nos artigos 9º e 10 da 

Lei Complementar nº 01/2004, que atualmente assim dispõe: 

 

 A presente matéria visa aumentar a alíquota no artigo 9º, com 

dois grupos distintos, sendo grupo “A” imóveis não residencial, 

sem benfeitorias, com passeio no mínimo com contrapiso, cuja 

alíquota é de 4,00%; e, do grupo “B” imóvel não residencial, sem 

benfeitorias, sem contrapiso alíquota de 5,00%, conforme texto 

abaixo: 
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 No artigo 10 foram criados 05 agrupamentos cuja alíquota parte 

1,00% e pode chegar a 4,00%, dependendo do grupo, vejamos o texto: 

 

 

 A Comissão de Justiça e Redação apresentou as emendas abaixo, 

as quais deixamos consignadas para fins didáticos, uma vez que, 

após uma análise mais detalhada da matéria em confronto com Código 

Tributário Municipal (lei nº 674/1969), a Procuradoria Jurídica da 

Casa em contato com a Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal 

Clicksign 2acb69e7-e136-45f4-b1aa-5e729823b527



 
 

e com a aquiescência do relator da referida comissão e demais 

membros, entenderam necessários alguns ajustes, os quais foram 

apresentados na forma das emendas abaixo: 

 a) Os incisos I, II, III, IV e V do artigo 10 da Lei 

Complementar nº 01/2004, constantes do artigo 1º do projeto de lei 

complementar em análise, devem conter a seguinte redação: 

 

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%;  

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%. 

 b) Emenda para acrescentar um artigo, após o artigo 1º do 

projeto, para revogação expressa dos artigos 14 e 44 do Código 

Tributário, com a renumeração do(s) artigo(s) abaixo, a saber:  

 Art. 2º.  Ficam revogados os artigos 14 e 44 da Lei Municipal 

nº 674, de 31 de dezembro de 1969 (Código Tributário). 

 

 c) corrigir erro de digitação no artigo 1º, pois consta: “ 

... passam a vigor ...” quando o correto é: “ ... passam a vigorar 

...”. 

 A presente propositura busca alterar os artigos 9º e 10 da 

Lei Complementar 01/2004 que tem relação ao IPTU, com base na 

Emenda Constitucional nº 29/00, que modificou o art. 156, § 1º da 

CF/88 permitiu, em seu inciso II, que o IPTU tenha alíquotas 
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diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel, o que 

significa que o referido imposto municipal passa a ser seletivo em 

função do bairro, ou região da cidade, ou da finalidade comercial, 

atendendo à pretensa variação da capacidade contributiva. 

  

 É certo que STF pacificou o entendimento pela 

constitucionalidade da aplicação de alíquotas diferenciadas em 

razão da categoria do imóvel - se residencial, não residencial, 

edificado ou não-edificado. Tema nº 523, conforme consta na 

mensagem. 

 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei complementar 

nº 003/2022, do Executivo, está apto para ser apreciado pelo 

Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado por 

cada Vereador. 

 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 12 de dezembro de 2022. 

 

 
(ASSINATURAS ELETRÔNICAS) 

          Relator:   SAMUEL FARAH 

 

     

Presidente: DALVA SIQUEIRA            Membro:   MATEUS SIGNORINI 
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Assinaturas

Samuel Farah

CPF: 267.343.528-03

Assinou em 14 dez 2022 às 07:59:43

Mateus Signorini

CPF: 175.514.838-02

Assinou em 13 dez 2022 às 10:12:57

Dalva Cristina Siqueira dos Santos

CPF: 288.926.578-10

Assinou em 13 dez 2022 às 20:52:39

Log

13 dez 2022, 10:07:24 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 2acb69e7-e136-45f4-b1aa-

5e729823b527. Data limite para assinatura do documento: 12 de janeiro de 2023 (10:06).

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

13 dez 2022, 10:07:25 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

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

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

Operador para validação do signatário: nome completo Samuel Farah e CPF 267.343.528-03.

13 dez 2022, 10:07:25 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

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

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

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

13 dez 2022, 10:07:26 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

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

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

Operador para validação do signatário: nome completo Dalva Cristina Siqueira dos Santos e CPF

288.926.578-10.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 14 de dezembro de 2022. Versão v1.18.1.
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13 dez 2022, 10:12:58 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

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

177.200.76.170. Componente de assinatura versão 1.420.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

13 dez 2022, 20:52:39 Dalva Cristina Siqueira dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

dalvasiqueira@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 288.926.578-10. IP: 177.106.22.70.

Componente de assinatura versão 1.421.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 dez 2022, 07:59:44 Samuel Farah assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

samuelfarah@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 267.343.528-03. IP:

186.210.176.191. Componente de assinatura versão 1.421.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

14 dez 2022, 07:59:44 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

2acb69e7-e136-45f4-b1aa-5e729823b527.

Documento assinado com validade jurídica.

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

envie este arquivo em PDF.

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 2acb69e7-e136-45f4-b1aa-5e729823b527, com os

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