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AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 32/2019 

 

A Câmara Municipal de Jaboticabal, no 

uso de suas atribuições legais, na 

Sessão Ordinária realizada no dia 02 de 

dezembro de 2019, aprovou e decretou a 

seguinte,  

LEI 

 

Institui o Programa de Incentivo à 

Regularização Fiscal e Cadastral pelo 

período de 60 dias, com o objetivo de 

regularizar os contratos de compra e 

venda de imóveis para fins de 

recolhimento do imposto sobre a 

transmissão de bens imóveis – ITBI, e dá 

outras providências. 

 

Art. 1º Fica instituído no Município de Jaboticabal o Programa de 

Incentivo à Regularização Fiscal e Cadastral, com o objetivo de regularizar os 

contratos de compra e venda de imóveis, para fins de recolhimento do Imposto 

Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. 

Parágrafo único. O programa vigorará pelo período de 60 

(sessenta) dias, contados a partir do dia 01 de janeiro de 2.020. 

 

Art. 2º Durante a vigência desta Lei Complementar, o Imposto 

Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI decorrente da lavratura por 
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instrumento público, da escritura definitiva de compra e venda de imóvel e 

suas cessões, por ato da iniciativa do sujeito passivo do Imposto, será 

calculado: 

I – com alíquota de 1,5 % (um e meio por cento) sobre os recursos 

próprios; 

II – com alíquota de 0,5% (meio por cento) sobre os recursos 

financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação. 

 

§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se: 

I – ao instrumento particular de compra e venda do imóvel em que a 

lei dispensa a lavratura de escritura pública, nos termos do art. 108 do Código 

Civil; 

II – às sentenças judiciais; 

III – ao instrumento de conferência de bens imóveis para 

integralização de capital social; 

IV – à promessa de compra e venda, suas cessões e promessas de 

cessões. 

 

§ 2º O sujeito passivo beneficiado por esta Lei Complementar fica 

responsável pela entrega da cópia da Certidão de Matrícula de registro do 

imóvel junto à Secretaria Municipal de Fazenda – Setor de Tributos 

Imobiliários, para fins de atualização dos dados do Cadastro Imobiliário 

Municipal.  
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§ 3º.O disposto no parágrafo anterior não dispensa os tabeliães, 

escrivães e demais serventuários de ofício de encaminhar à Secretaria 

Municipal de Fazenda - Setor de Tributos Imobiliários, mensalmente, relatório 

dos registros e averbações lavrados por eles ou perante eles em razão de 

ofício, nos termos da legislação municipal. 

 

Art. 3º Em observância ao disposto no art. 14 da Lei Complementar 

nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, o Programa 

de que trata esta Lei Complementar não afetará as metas de resultados fiscais 

do exercício de 2019 e não terá impacto nos exercícios seguintes 

 

Art. 4º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua 

publicação, ficando suspensas durante sua vigência as disposições em 

contrário. 

 

Jaboticabal, 03 de dezembro de 2019. 

 

       

         PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO              EDNEI VALÊNCIO 

       PRESIDENTE                                       1º SECRETÁRIO 
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