
Câmara Municipal de Jaguariúna
SECjiETARIA

Processo N' t68 Exercício de: '-&)lok

Nome

AUTUACAO

Aos diasdomês de20 .nestacidadedeJaguariúna
na Secretaria da Câmara Municipal, autuo o processo acima referido como adiante se vê.
Do que para constar, faço este termo
Eu, : : ..::l: :l:.: .Secretário,asubscrevi



⑤ Prefeitura do MuniçíoiadeJaauariún a
Alfrcdo Bucho, 1235 - Ccnlro - Caixa I'osta120 - CEP 13910-027 - Tc1. (19) J867-97í)0 - Fax (19) 3867-2856

Jaguariúna- SP

PROJETO DE LEIN' (B$ZOi9

Dispõe sobre desconto nQ
ciuando pagos em parcela Única.

MARCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do Município de Jaguariúna,

Estado de São Paulo etc.,

FAÇO SABER quc a Câmara Municipalaprovou e cu sanciono e promulgo a

Art. I' Os impostos sobre as propriedades territorialurbana e predial, a qualalude

o Código Tributário do Município, refeicntes ao exercício de 2020, terão um desconto de 10%

(dez por cento) sobre os respectivos lllontantes lançados, quando pagos em parcela única

Parágrafo único. O desconto não se aplica sobre a taxa de serviço público e sobre

a contribuição de iluminação, lançadas conjuntamente ao IPTU.

Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, coq efeitos a partir de

I' dejaneiro de 2020.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos ll /e »oveinÉro#ly20.}

MÁÉCi0 GdSTAVÕ BERNAlá)ES REIS
defeito
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUAmÚN
SECRETAI{IA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Rua All'l'edo Bucno, 1235 -- Centro - Jaguaiiúna -- SP -- CEP: 13820-000
Folle: (019) 38679700 Fax: (19) 38672856

ICSTIMATIVA DE IMI'ACTO ORÇAM ENTARIO FINANCElliO

Assunto: Desconto IPTU 2020 para pagamento em cota única

Considerando os Contribuintes do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Tcrritolial -- IPTU que

optajein pelo pagitmcnto em cota única, sugeriillos quc seja concedido um desconto de 10% ( dez

por cento) sobre o valor do imposto lançado

O dcsconto não se aplica a Taxa de Serviço I'úblico e Contribuição de llunlinação, ambas lançadas

cm conjunto cota o IPTU, conforme, respectivamente, Lei Complementar n' 04/91 c Lei
Complementar n' 235/2013 .

COMPATIBILIDADE COM A LEII)E ORÇAMENTO 2020

COMPATIBII,MADE COM O PPA

Lci n". 2.463, de 21 dc dezcml)ro dc 2017

COMPATIBn.IDADE COM A LD0 2020

Lci n". 2.612, de 25(]c junho de 2019

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Arrecadação estimada (2020)   R$ 16.210.985.00
Valor orçamental'io do benéÍlco pj'avisto

%
lt$ 1.621.098.50

1 o%Imnactn m'c\ isto
Total   li$ ]4.589.886.5o



PREFEITUR.A DO MUNICÍPIO DE JAGUAIilU
SECI{ETAI{IA DE ADMINIS'ORAÇÃO E FINANÇAS

li.ua Alfiedo Bueno, 1235 -- Centro - Jaguariúna - SP -- CEP: 13820-000
Folia: (019) 3867970t) Fax: (19) 38672856

VIGÊNCIA - 2020, 2021 E 2022

ICxcrcício 2020
Receita
ltcnuncia dc receita

IMPACTO PREVISTO
prevista en] 2020

estimada
R$ 1 479.786.000.00
R$ 1.621.098 0337 %

Exercício 2021
ltcccita Dicvista eill 2021
ltci)úncia dc receita estimada

INIPACTo PI{EVISTO
R$ 1 518.168.8SO,OO
íi$ 1 0,00 o.oo 'z)

ICxcrcício 2022
receita picvista eill2022
ltcnuncia de tcceita cstimttda

INTPACTO PREVISTO
R$ 1 S59.622.390,40
li$ 1 0,00

['odo cá]cu]o picvisto no quadro acinaa é vagido Dali.l o exercício de 2020, pois havendo a

compensação da receita por alteração dc alíqt-lota ou reajuste de tabelas, continuara

Aclnlinistração tendo capacidade l;inanceira c Orçamentada pala suportar as isenções concedidas

Entendemos não haver óbice legal ou técnico que afete a ordem imperativa da L.C. n' 101/2000 -

L. l{. l

Ao lyTL.

Enl 07 clc novcmt)t'o dc 2019

EI,ISANITA AkIAItECIDÀ OI.: r\IOI{AFS SISSIÚEU:NA ROQUE

Sccict:Iria dc Aditlinistração c l?ínanças l)irctora dc l)opto. l)e Contabilidade e Orçamento



ⓔ Câmara Municipal de Jaguê!.iúlB
Estado de São Paulo

Jaguariúna, 13 de novembro de 2019

Ofício n.o 1011/2019.-PRE

Senhor Presidente

Passamos às mãos de Vossa Excelência para parecer dessa

digna Comissão o Projeto de Lei n' 089/2019, do Executivo Municipal, que dispõe
sobre desconto no IPTU. quando pagos em parcela única), lido em Sessão Ordinária.
realizada em 12 de novembro do corrente, por esta Casa de Leis.

Limitados ao exposto, apresentamos a Vossa Excelência os

nossos reais protestos de elevada estima g,diüj:intíssima consideração.

/' /' "
VEREADOR WAÇTEn Ltli$ç;iÓI

/ / ErósideMe

/
DE CAMARGO

Ao Senhor
Vereador Afonso Lopes da Salva
Presidente da Comissão Permanente de

Constituição, Justiça e Redação
Jaauariúna -- S.P.

Rua Alfredo Bueno, 1189 -- Centro -- Telefones (19) 3847-4336


