
LEI COMPLEMENTAR N° 64, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003

Estabelece  normas  de  avaliação  de  imóveis  situados  na
zona  urbana  da  sede  do  Município  e  dos  Distritos,  para
efeitos tributários, e dá outras providências.

MARIA CARLOTA NIERO  ROCHA,  Prefeita  Municipal  de  Jaboticabal,  Estado  de  São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, Faz saber, que a Câmara Municipal de Jaboticabal, em sua sessão
de 19 de dezembro de 2003, decretou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:

Art.  1º   A apuração do valor  venal  dos  imóveis  situados  na zona urbana da sede do
Município e dos Distritos, para efeito tributário, será feita de acordo com os métodos e critérios fixados nesta
Lei.

Art. 2º  O valor venal dos imóveis resulta da soma do valor venal de terrenos com o valor
venal das construções neles existentes, mediante aplicação dos fatores de correção que couberem.

CAPÍTULO I

Seção I

Dos Valores Venais dos Terrenos

Art. 3º  Obter-se-á o valor venal dos terrenos, mediante a multiplicação do valor unitário do
metro quadrado, constante da Planta Genérica de Valores, que é parte integrante da presente Lei (Anexo I),
pela respectiva área do terreno e, pelos fatores de correção que sobre os mesmos possam incidir.

Art. 4º  Os fatores de correção de que trata o artigo 3º são:

a) Fator Gleba, tamanho do terreno, conforme os índices previstos na Tabela I;

b)  Fator  Profundidade,  distância  da  frente  ao  fundo  do  terreno,  conforme  os  índices
previstos nas Tabelas II - Distrito da Sede e Tabela III - Córrego Rico e Lusitânia;

c) Fator Situação - Tabela IV;

d) Fator Topografia - Tabela V;

e) Fator Pedologia - Tabela VI.

Art.  5º   A  área  do  terreno  ao  ser  multiplicada  pelos  fatores  de  correção  passa  a
denominar-se "área corrigida", que deverá constar das fichas de lançamento e cadastro.

Art.  6º   Os fatores previstos na Tabela I  serão aplicáveis,  somente,  nas avaliações de
glebas brutas desprovidas de melhoramentos, com área superior a 3.000 m² (três mil metros quadrados) e
cujo aproveitamento dependa da realização de obras.

Art. 7º  No cálculo de terrenos internos, com acesso para via ou logradouro público por
meio de corredores particulares de serventia comum, próprios de edificações denominadas de Habitação
Coletiva, será concedido o desconto de 30% (trinta por cento), do valor unitário correspondente à via ou
logradouro público de acesso.



Art.  8º   Nos  casos  singulares,  de  lotes  particularmente  desvalorizados  em virtude  de
formas extravagantes, decorrentes de conformações topográficas muito desfavoráveis ou de defeitos físicos
acentuados,  ou pela passagem de córregos, ou ainda,  sujeitos a inundações periódicas,  bem como nos
casos omissos, onde a aplicação das Tabelas IV, V e VI, estatuídas nesta lei, possam conduzir, a juízo da
Prefeitura  Municipal,  à  tributação  manifestamente  injusta  ou  inadequada,  será  adotado  o  processo  de
avaliação  mais  recomendável,  adotando-se  critérios  especiais  sujeitos  à  aprovação  do  órgão  técnico
competente da Prefeitura Municipal.

Art.  9º   Se,  por  ventura,  houver  via  ou logradouro  público  que  não conste  da  Planta
Genérica de Valores, os seus valores unitários serão calculados na mesma base daqueles existentes nas
imediações ou zonas equivalentes.

Art. 10.  Os fatores de correção nos terrenos não edificados, constantes das Tabelas II e
III, serão aplicados nas zonas beneficiadas por projetos de urbanização aprovados por entidades vinculadas
ao Sistema Financeiro de Habitação de Interesse Social.

CAPÍTULO II

Seção II

Dos Valores Venais das Construções

Art.  11.   Os  valores  venais  das  construções  serão  resultantes  do  produto  de  suas
respectivas áreas construídas, pelos correspondentes valores unitários, indicados na Tabela VIII desta lei. 

§ 1°  Os valores unitários constantes da Tabela VIII foram estabelecidos obedecendo aos
parâmetros de tipo e padrões. 

§ 2°  As características dos tipos e padrões das construções constam da Tabela IX.

§ 3°  Na determinação do valor venal da construção, a classificação das construções nos
tipos  e  padrões,  dar-se-á,  obrigatoriamente,  em  função  da  combinação  do  imóvel  com  todas  as
características das construções constantes da Tabela IX.

§ 4°  Na determinação do valor venal da construção, a classificação das construções no
tipo e padrões, residencial, dar-se-á, obrigatoriamente, em função da observação de todas as características
das construções constantes da Tabela IX, combinado, com o intervalo de áreas constante da Tabela X.

§ 5º  Na hipótese da não observância de todos os critérios de que dispõem os parágrafos
anteriores, o imóvel será obrigatoriamente, classificado na categoria imediatamente inferior.

Art. 12.  A área construída será encontrada através de medição dos contornos externos
das paredes ou pilares computando-se, também as superfícies denominadas "alpendres", cobertos de cada
pavimento.

Art.  13.   Nos  casos  singulares  de  edificações  especiais  que  não  se  enquadrem  em
qualquer  dos  tipos  previstos  nas  Tabelas  VIII  e  IX,  onde a aplicação  da avaliação ora estatuída  possa
conduzir,  a  juízo  da  Prefeitura  Municipal,  a  tratamento  fiscal  injusto  ou  inadequado,  adotar-se-á  critério
especial, sujeito à aprovação do órgão técnico competente da Prefeitura Municipal.

Seção III

Dos incentivos fiscais



Art. 14.  Os imóveis com área superior a 600 m² (seiscentos metros quadrados) revestidos
de vegetação arbórea dentro da área urbana, declarada de preservação permanente pelo Poder Público, nos
termos do artigo 3°, letra “h” do Código Florestal terão desconto de 100% (cem por cento) no seu Imposto
Territorial Urbano, aplicado à área efetivamente protegida.

Parágrafo Único.  Excetuando-se o disposto neste artigo, nenhuma isenção de IPTU será
concedida a imóveis cujo terreno exceda a 600 m² (seiscentos metros quadrados).

Art. 15.  A concessão de que trata o artigo anterior, fica condicionada a apresentação de
requerimento anual pelo proprietário titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título do imóvel.

Parágrafo Único.  O pedido será instruído com parecer do Órgão Ambiental credenciado
pela Prefeitura Municipal quanto à observância das exigências com a preservação da vegetação de porte
arbóreo e submetido a decreto do Executivo.

Art. 16.  Para efeito desta lei, considera-se como preservação permanente à vegetação de
porte arbóreo, existente ou que venha a existir, no perímetro urbano do município, tanto de domínio público
como de domínio privado.

Art.  17.   Considera-se vegetação de porte  arbóreo aquela  composta  por espécime ou
espécimes vegetais  lenhosos,  com Diâmetro  do Caule a Altura do Peito  -  DAP, superior  a  5 cm (cinco
centímetros).

Parágrafo Único - Diâmetro a Altura do Peito - DAP é o diâmetro do caule da árvore a
altura de 1,30 m (um metro e trinta centímetros) do solo.

Seção IV

Das reclamações

Art.  18.   As  reclamações  só  poderão  ser  feitas  por  requerimentos  protocolados,
obedecendo rigorosamente os prazos estabelecidos nos avisos, com a obrigatoriedade da anexação destes
e da indicação do endereço do contribuinte, para qualquer comunicação.

Art. 19.  A reclamação de que trata o artigo anterior só poderá ser feita pelo contribuinte
proprietário de imóvel,  devidamente cadastrado na seção, através de requerimento específico para cada
lançamento de imposto e instruído com o respectivo aviso, sem o que o processo deverá ser imediatamente
arquivado.

Seção V

Da data para pagamento

Art.  20.   Aplica-se ao cálculo do Imposto Predial  e Territorial  Urbano, todas as demais
disposições do Código Tributário Municipal, Lei Complementar n° 7, de 18 de dezembro de 1.992, que não
conflitarem com a presente Lei.

Art. 21.  Faz parte integrante da presente Lei o Anexo I, Planta Genérica de Valores dos
terrenos da Zona Urbana da Sede do Município e dos Distritos de Córrego de Rico e Lusitânia.



Art. 22.  As tabelas, mapas e anexos mencionados, que fazem parte integrante desta lei
serão publicadas e afixadas no saguão da Prefeitura do Município, para conhecimento dos interessados, e
só poderão ser alterados por lei.

Parágrafo Único.  Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as Tabelas VII e VIII, as
quais poderão ser atualizadas anualmente por Decreto do Executivo até o limite de um dos índices oficiais
que reflitam a inflação do ano anterior. (Acrescido pela Lei complementar nº 75 de 2005)

Seção VI

Das Disposições Finais

Art. 23.  A Prefeitura Municipal concluirá no exercício de 2.004, a revisão da classificação
das construções, iniciadas em 2.002, como base cadastral para o lançamento no exercício de 2.005.

§ 1°  Para o exercício de 2.004, prevalecerão as classificações nos tipos e padrões das
construções, os quais originaram os lançamentos para o exercício de 2.003.

§ 2º  A revisão de que trata o presente artigo será efetuada com base na ficha de avaliação
cadastral, na classificação, na área e no registro fotográfico do imóvel.

§  3°   Na hipótese  da  revisão  prevista  no  caput  do  artigo,  os  imóveis  que  obtiverem
classificação inferior à anteriormente estabelecida, não dará ao contribuinte nenhum direito à restituição ou
indenização pelos possíveis valores cobrados a maior. 

Art.  24.   Os  imóveis  urbanos  para  o  exercício  de  2.004,  terão  seus  valores  venais
atualizados em 39,16% (trinta e nove vírgula dezesseis por cento) com base nos valores de 1.999.

Art. 25.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 29 de dezembro de 2003.

MARIA CARLOTA NIERO ROCHA
Prefeita Municipal

WALKIRIA BORSARI BIRAGHI
Secretária de Governo

Registrada e publicada no Setor de Secretaria Geral, aos 29 de dezembro de 2003.

IVANA MARIA MARQUES QUINTINO
Assistente Administrativo

http://sapl.jaboticabal.sp.leg.br/cadastros/norma_juridica/sapl_documentos/norma_juridica/3525_texto_consolidado.pdf


TABELA I – FATOR GLEBA

ÁREA EM M² FATOR INCIDENTE

< 3.000 1,00

3.001 a 15.000 0,75

15.001 a 25.000 0,73

25.001 a 35.000 0,71

35.001 a 45.000 0,69

45.001 a 55.000 0,67

55.001 a 65.000 0,65

65.001 a 75.000 0,63

75.001 a 100.000 0,61

100.001 a 125.000 0,59

125.001 a 150.000 0,57

150.001 a 200.000 0,55

200.001 a 250.000 0,53

250.001 a 300.000 0,51

300.001 a 350.000 0,49

350.001 a 400.000 0,47

400.001 a 500.000 0,46

500.001 a 600.000 0,45

600.001 a 700.000 0,44

700.001 a 800.000 0,43

800.001 a 900.000 0,42

900.001 a 1.000.000 0,41

Mais 1.000.000 0,40

TABELA II – FATOR PROFUNDIDADE PARA O DISTRITO DA SEDE

PROFUNDIDADADE (em metro) FATOR INCIDENTE

ATÉ 30,00 1,00

30,01 a 35,00 0,92

35,01 a 40,00 0,86

40,01 a 45,00 0,81

Acima de 45,01 0,77



TABELA III
FATOR PROFUNDIDADE PARA DISTRITO DE CÓRREGO RICO E LUSITÂNIA

FATOR PROFUNDIDADE

(Distritos 02 e 03)

Profundidade = Área/Testada

Profundidade (M) FC

Até 50,00 1,00

50,01 a 60,00 0,933

60,01 a 70,00 0,886

70,01 a 80,00 0,850

80,01 a 90,00 0,823

Acima de 90,01 0,800

TABELA IV – FATOR SITUAÇÃO

CATEGORIA FC

Meio Quadra 1,00

Esquina 1,00

Encravado 0,60

Interno 0,70

Ribeirinho 1,00

TABELA V – FATOR TOPOGRAFIA

CATEGORIA FC

Plano 1,00

Declive 1,00

Aclive 0,92

TABELA VI – FATOR PEDOLOGIA

CATEGORIA FC

Normal 1,00

Inundável 0,81

Brejoso 0,86

Alagado 0,40

Rochoso 0,65



TABELA VII – TABELA DE ÍNDICES DE VALORES UNITÁRIOS TERRITORIAIS

ZONA R$ / m²

1 52,68

2 35,40

3 17,82

4 8,78

5 2,93

6 1,33

TABELA VIII – TIPOS, PADRÕES E VALORES UNITÁRIOS DAS CONSTRUÇÕES

Tipo Construção Residencial
(Térrea, Sobrado, Edifício) 

Padrões Valor Unitário em R$

Luxuosa 336,43

Fina 242,03

Média 188,45

Popular 107,54

Rústica 40,10

Tipo Construção Comercial
(Térrea, Sobrado, Edifício) 

Padrões Valor Unitário em R$

Fina 336,43

Média 184,97

Popular 121,03

Barracão 40,10

Tipo Construção Industrial
(Térrea, Sobrado, Edifício) 

Padrões Valor Unitário em R$

Bom 161,48

Média 100,79

Popular 80,59

Barracão 40,10



TABELA IX – CARACTERÍSTICAS DOS TIPOS E PADRÕES DAS CONSTRUÇÕES

Tipo: Residencial
Padrão: Luxo

Piso Externo Pedra, cerâmica, esmaltada ou queimada

Piso Interno Assoalho ou tacos de madeira, sintekado, pedra, mármore, cerâmica,
porcelanato, pastilhas ou equivalente

Revestimento Interno Acabamento fino, pintura a base de tinta PVA, com aplicação de massa
PVA, texturizado,  azulejos de cor ou decorados,  mármore ou granito
(até o teto)

Caixilhos Metálicos  de  primeira,  alumínio,  PVC  e  madeira  nobre,  portas
almofadas com prostigo

Equipamentos Armários embutido em madeira

Sanitários Existência  de  três  ou  mais  banheiros  com  aparelhos  sanitários
composto de lavatório com armário e balcão, bacia sanitária de cor, bidê
e banheira de hidromassagem (em pelo menos um dos sanitários)

Forro e Cobertura Forro  interno  em  madeira  de  primeira  envernizado,  cobertura  com
telhas cerâmicas esmaltada ou branca

Vidros Temperado jateado

Equipamentos Sistema de aquecedor de água central, sauna, piscina

Dependências Quarto e banheiro para empregada, área de lazer

Revestimento da Fachada Pedra, litocerâmica, grafiato ou texturizado, concreto aparente

Tipo: Residencial
Padrão: Fino

Piso Externo Pedra, cerâmica, litocerâmica, pastilhas

Piso Interno Assoalho ou tacos de madeira, sintekado, pedra, mármore, cerâmica,
porcelanato, pastilhas ou equivalente

Revestimento Interno Acabamento fino, pintura a base de tinta PVA, com aplicação de massa
PVA, texturizado, azulejos de cor ou decorados, até o teto

Caixilhos Metálicos de primeira, alumínio, e de madeira envernizada

Equipamentos Armários embutido em madeira

Sanitários Existência  de  dois  ou  mais  banheiros  com  aparelhos  sanitários
composto de lavatório com armário e balcão, bacia sanitária de cor, bidê
e banheira de hidromassagem (em pelo menos um dos sanitários)

Forro e Cobertura Forro  interno  em  gesso  ou  laje,  cobertura  com  telhas  cerâmicas
vermelha ou colorida

Vidros Temperado jateado ou pontilhado: comum canelado ou martelado

Equipamentos Sistema de aquecedor de água central,  com ou sem piscina,  piscina
azulejada, vinilica ou de fibra, com volume acima de 3.000 litros

Dependências Quarto e banheiro para empregada

Revestimento da Fachada Tijolo aparente polido, pintura com massa PVA ou texturizado.



Tipo: Residencial
Padrão: Médio

Piso Externo Cimentado grafiato ou cerâmica

Piso Interno Tacos  de  madeira  de  segunda  sintekado,  cerâmica,  porcelanato,
ardósia ou equivalente

Revestimento Interno Pintura a base de tinta PVA, com aplicação de massa PVA, azulejos de
cor ou decorados, até o teto

Caixilhos Metálicos 

Sanitários Existência  de  dois  ou  mais  banheiros  com  aparelhos  sanitários
composto de lavatório com armário e balcão, bacia sanitária de cor

Forro e Cobertura Forro  interno  em  gesso  ou  laje,  cobertura  com  telhas  cerâmica
vermelha

Vidros Comum, canelados ou martelados

Revestimento da Fachada Tijolo aparente, pintura com massa PVA ou texturizada

Tipo: Residencial
Padrão: Popular

Piso Externo Cimentado ou cerâmica de segunda

Piso Interno Cerâmica ou equivalente

Revestimento Interno Pintura a base de tinta PVA, sem aplicação de massa PVA, azulejos de
cor ou decorados, até o teto

Caixilhos Metálicos de segunda

Sanitários Banheiro com aparelho sanitário composto de: lavatório com ou sem
armário e balcão, bacia sanitária de cor ou branca

Forro e Cobertura Laje ou forro de madeira; cobertura com telha de cerâmica ou cimento
amianto

Vidros Comum, canelados ou martelados

Revestimento da Fachada Pintura a base de PVA

Tipo: Residencial
Padrão: Rústico

Piso Externo Cimentado 

Piso Interno Cimentado tipo vermelhão ou similar

Revestimento Interno Pintura a base de tinta PVA, sem aplicação de massa PVA, azulejos de
cor ou decorados, até o teto (½ Barra)

Caixilhos Metálicos de segunda

Sanitários Banheiro com aparelho sanitário composto de: lavatório com ou sem
armário e balcão, bacia sanitária de cor ou branca

Forro e Cobertura Telha  cimento  amianto,  podendo  ser  forrada  com forro  de  pinos  de
segunda

Vidros Comum, canelados ou martelados

Revestimento da Fachada Pintura a base de PVA ou caiação



Tipo: Comercial
Padrão: Fino

Construções comerciais ou de serviços com acabamentos considerados de padrão alto (lojas, magazines,
supermercados,  consultórios,  escritórios,  agências  bancarias,  shopping  centeres,  clubes,  associações,
templos religiosos, etc.).

Revestimento Interno Pintura  a  base  de  PVA com  aplicação  de  massa  a  base  de  PVA,
texturizado, grafiato, lambril de madeira, mármore, cerâmica ou similar,
ambientes dividido por divisória naval 

Caixilhos Metálicos de primeira, alumínio, PVC e madeira nobre

Forro Concreto tipo laje, gesso

Vidros Comum, canelados ou martelados

Revestimento da Fachada Pedra, mármore, litocerâmica, grafiato ou texturizado

Banheiros Revestidos com azulejos de cor ou decorados (até o teto)

Dependências Hall nobre, copa

Tipo: Comercial
Padrão: Médio

Construções comerciais ou de serviços com acabamentos considerados de padrão médio (lojas, magazines,
supermercados, bares e mercearias, consultórios, escritórios, postos de gasolina com loja de conveniência,
clubes, associações, templos religiosos, etc.).

Revestimento Interno Pintura  a  base  de  PVA,  com aplicação  de  massa  a  base  de  PVA,
texturizado, cerâmica ou similar, ambientes dividido por divisória naval

Caixilhos Metálicos de primeira, alumínio

Forro Concreto tipo laje ou PVC

Vidros Jateados ou pontilhados

Revestimento da Fachada Pedra, litocerâmica, grafiato ou texturizado.

Banheiros Revestidos com azulejos de cor ou decorados (até o teto)

Dependências Copa

Tipo: Comercial
Padrão: Médio

Construções  Comerciais  ou  de  serviços  com  acabamentos  considerados  de  padrão  baixo  (lojas,
estacionamento, bares e mercearias, salões comerciais de pequeno porte, etc.).

Revestimento Interno Pintura a base de PVA, sem aplicação de massa a base de PVA

Caixilhos Metálicos de segunda

Forro Concreto tipo laje ou PVC

Vidros Comuns, canelados martelados

Revestimento da Fachada Pintura a base de PVA

Banheiros Revestidos com azulejos: branco ou pintura a óleo (½ Barra)



Tipo Comercial
Padrão: Barracão

Construções para fins  comerciais  e  de serviços,  com acabamentos  de padrão baixo que tenham como
características: barracões/galpões abertos ou fechados total ou parcialmente (posto de gasolina sem loja de
conveniência, oficinas, estacionamentos, depósitos, etc., com cobertura em estrutura metálica ou madeira
com área interna totalmente livre, piso cimentado, sem forro, com ou sem a existência de sanitários).

Tipo: Industriais
Padrão: Bom

Estrutura De concreto armado ou metálica para vencer grandes vãos e pé direito
acima de 5,00 metros

Parede Paredes  perfeitamente  revestidas  e  barras  impermeabilizadas  com
azulejo,  inclusive  as  instalações  sanitárias,  ambientes  dividido  por
divisória naval

Forro Gesso ou PVC

Fachada Com caixilhos e revestimentos especiais, massa simples

Pintura Pintura a meia têmpera óleo ou similar

Tipo: Industriais
Padrão: Médio

Estrutura De concreto armado, metálica, alvenaria com vãos médios e pé direito
inferior a 5,00 metros

Parede Revestida  com  argamassa  de  cal  e  areia,  piso  de  concreto  ou
cimentado.

Fachada Simples com caixilhos de concreto, ferro com vidros simples.

Pintura Pintura látex

Tipo: Industriais
Padrão: Popular

Estrutura Alvenaria, metálica, cobertura de madeira com telhas de fibrocimento ou
telhas de barro, ausência de lajes de concreto

Parede Parcialmente  revestidas  com  argamassa  de  cal  e  areia,  pisos  de
concreto

Fachada Simples, caixilhos sem vidros

Pintura Látex ou caiação

Tipo: Industriais
Padrão: Barracão

Barracão Construções para fins industriais,  com acabamentos de padrão baixo
que  tenham  como  características:  barracões/galpões  abertos  ou
fechados total ou parcialmente, com cobertura em estrutura metálica ou
madeira com área interna totalmente livre, piso cimentado, sem forro,
com ou sem a existência de sanitários,



Tabela X – INTERVALOS DE ÁREAS

Tipo da Construção
Padrões

Residencial 
Intervalos de área em m²

Luxuoso A > 500

Fino 200 < a < 499.99

Médio 100 < a < 199.99

Popular 60 < a < 99.99

Rústico A < 59.99


