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Jardinópolis, 30 de novembro de 2022. 
 
 
 
 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 
 
                                  Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência a anexa 
proposta de Projeto de Lei que “ALTERA A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01, DE 02 
DE JULHO DE 2004, QUE INTRODUZIU MODIFICAÇÕES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”. 
 
                                  A presente propositura busca alterar os artigos 9º e 10 da Lei 
Complementar 01/2004 que tem relação ao IPTU, pois entendemos que com a edição da 
Emenda Constitucional nº 29/00, que modificou o art. 156, § 1º da CF/88 permitiu, em seu 
inciso II, que o IPTU tenha alíquotas 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. 
 
                                  Assim é o dispositivo constitucional a que referimos: 
 
                                 Art.156.................................................................................................... 
 
                                § 1º - Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 

182, § 4o, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá: 

 

                        I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e 
 

                       II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o 
uso do imóvel. 

 

                          O inciso I mantém a previsão da incidência da progressividade, 
não inovando em nada, pois a progressividade se refere a aumento de alíquota 

atrelado ao aumento da base de cálculo que, no caso do IPTU, é o valor do imóvel. 
 

Por sua vez, quando o inciso II prevê que a alíquota do imposto 
poderá ser maior ou menor em função da localização e do uso do imóvel, isso 
remete ao entendimento de que a cobrança do IPTU, em alguns casos, poderá ser 

feita levando-se em conta a propriedade de determinados tipos de imóveis. 
 

Por exemplo, pode ser tributado com alíquota diferenciada o 
proprietário de um lote que, mesmo em uma boa localidade, se encontra vago, à 
espera de valorização imobiliária. Muitas vezes, tais imóveis não recebem nem a 

devida manutenção, servindo de guarida para marginais, usuários de drogas ou 
mesmo como moradia de roedores e animais peçonhentos. 

 
Em outro exemplo de imóveis que podem ser tributados com 

alíquota maior é o caso de lotes urbanos onde o proprietário edifica uma estrutura 

que serve apenas para lazer, com piscina, salão de festas, playground, etc., sem 
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cunho residencial. Isso equivale a dizer que a função social do imóvel cedeu lugar 

ao poder econômico, ao luxo e à não essencialidade previstas na constituição 
Federal e no Código Tributário Nacional. 

 

Doravante, frise-se que a matéria constante no Projeto de Lei 
ora submetido, não se trata de alíquota progressiva (aquela que é gradativa 

conforme o valor do imóvel), e sim de alíquota diferenciada/seletiva, ou seja, que 
varia de acordo com a natureza do imóvel (edificado ou não edificado), a 
destinação deste (residencial ou comercial) e localização (zoneamento fiscal). 

 
No caso em questão, o critério utilizado pelo Município é o do 

zoneamento fiscal, ou seja, a definição do percentual cobrado a título de IPTU leva 
em conta a localização do imóvel, sua destinação e não o seu valor venal. 

 

O Supremo Tribunal Federal 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 
(RE nº 666.156/RJ: "São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda 
Constitucional nº 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para 

imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais"). 
 

Neste sentido, insta consignar que a matéria posta à análise 
desta Casa de Leis versa sobre a diferenciação de alíquotas de acordo com o uso e 
a localização do imóvel, cujos parâmetros de diferenciação de alíquotas podem 

variar conforme o uso do imóvel, se residencial, comercial, industrial, edificado ou 
não edificado, ou de acordo com a localização do imóvel. 

 
Diante desse quadro, na certeza que os ilustres membros dessa 

Casa Legislativa haverão de conferir o necessário apoio a este Projeto, solicito à 

Vossa Excelência o emprenho e a valiosa colaboração na tramitação, em REGIME 
DE URGENCIA E SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, na qual fica desde já, pelo 

presente, solicitado, dado o relevante interesse público. 
 

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a 
submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência a anexa proposta de Projeto de 
Lei. 

 
                           Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e 

demais nobres Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estima, 
consideração e apreço. 
 
                          Atenciosamente. 
 
                                          
 

                                  PAULO JOSÉ BRIGLIADORI 

       Prefeito Municipal 
 

 

A Sua Excelência o Senhor 

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS 

Presidente da Câmara Municipal  

NESTA 
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PROJETO   DE  LEI  COMPLEMENTAR  N.º 03/2022  

=De    30     de    novembro    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 
vigor 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, 
tipos precário, popular, médio e diversos, alíquota de 1%; 
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            II- Grupo B, compreendendo imóvel exclusivamente residencial, 

tipos fino e luxo, alíquota de 3%; 
 

           III- Grupo C, compreendendo imóvel exclusivamente comercial ou 
de prestação de serviços, alíquota de 3%; 

 
          IV- Grupo D, compreendendo imóvel exclusivamente industrial, 

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, alíquota de 4%. 

 
Art. 2º. 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, 30 de novembro de 2022. 

 
 
 
 
 

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI 
Prefeito Municipal 
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Boa tarde
 
 
Encaminho o Projeto de Lei Complementar nº 003/2022.
Por gen�leza, acusar o recebimento deste email e anexo.
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