
Prefeitura Municipal de Vinhedo
ESTADO DESAOPAULO

GABINETEDO PREFEITO

Decreto n.' 262, de 20 de novembro de 2020

Fixa os valores constantes das Tabelas l e VI da Lei Municipal n' 2.555, de
12 de dezembro de 2000, com posteriores atualizações, para efeito de
lançamento dos Impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana do
Mtmicípio de Vinhedo no exercício de 202 1 .

JAIME CRUZ
suas atribuições legais,

Prefeito Municipal de Vinhedo Estado de São Paulo, usando de

Considerando o disposto no artigo 209 da Lei Municipal n' 1.246, de 28

dezembro de 1984, alterado pelo artigo 4' da Lei Municipal n' 1 .563, de 14 de dezembro de 1989;

de

Considerando o disposto no $ 4' do artigo 240 da Lei Municipal n' 1.246, de 28 de
dezembro de 1 984, alterado pelo artigo 5' da Lei Municipal n' 1 .563, de 14 de dezembro de 1 989;

Considerando o disposto na Lei Mtmicipal n' 2.621, de 1 1 de dezembro de 2001

Considerando o disposto na Lei Complementar n' 32, de 1 1 de dezembro de 2001

Considerando o disposto na Lei Municipal n' 2.870, de 30 de setembro de 2005, e

Considerando que a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
IPCA/IBGE, ocorrida no período de doze meses compreendido entre os meses de outubro de 2019 (3 1-
1 0-2019) e outubro de 2020 (3 1-10-2020), foi de 3,92% (três inteiros e noventa e dois centésimos por
cento)

Decreta

Art. l.' Ficam reajustadas em 3,92% (três inteiros e noventa e dois centésimos por
cento) os valores constantes das Tabelas l e VT da Planta de Valores Imobiliários do Município de
Vinhedo aprovada pela Lei Municipal n' 2.555, de 12 de dezembro de 2000, modificada pelas Leis
Municipais n' 2.621, de 1 1 de dezembro de 2001 e n' 2.870, de 30 de setembro de 2005, e com última
atualização de seus valores monetários, efetuada através do Decreto n' 322, de 21 de novembro de
201 9, para lançamento dos Impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana no exercício de
2021

Art. 2.' A apuração do valor venal dos imóveis para efeito de lançamento dos
Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana far-se-á de conformidade com as normas.e
métodos Hlxados na Lei Municipa] n' 2.555/2000. \

Pa/'ág/'qÁo z2/zfco. Fazem parte integrante deste Decreto as Tabelas l e VI, anexas

Art. 3.' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, surdindo seus efeitos
a partir de I' dejaneiro de 2021.

Art. 4.' Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal
n' 322, de 2 1 de novembro de 201 9.

Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e
vinte
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Tabela l

VALORES DO METRO QUADRADO DE TERRENO NO MUNICÍPIO DE VINHEDO
EXERCICIODE2021

\

t

Código Valor em R$ Código Valor em R$

00] 27,60 14] 168.68

005 35,84 150 172.72

010 44,23 160 177.56

015 49,88 170 [85.63

020 58,11 180 191.77

02] 63,60 190 196.93

030 69,09 200 201.78

031 71,83 210 208.23

040 74,58 220 219.53

04] 77,32 230 232.45

050 80,06 240 243.74

051 82,81 250 255.04

060 85,7] 260 266.34

061 88.46 270 277.64

070 93,95 280 290.56

080 96.85 290 297.01

090 102,34 300 305.08

091 110,57 310 309.93

100 116,06 320 318.00

110 121,55 330 332.53

120 127,04 340 347.05

121 140.92 350 359.97

130 149,15 360 387.41

[40 [57.55 370 414.85
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Tabela VI

VALORES DO N{ETRO QUADRADO DE EDIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VINHEDO
EXERCICIODE2021

TIPOSEPADRÕESDECONSTRUÇÕES

Grupo 00 Edifícios Residenciais

Tipo01 Revestimentos especiais nas fachadas, caixilhos de luxo, pintura interna e extema em
látex ou similar, revestimento de paredes e pisos com materiais de ótima
qualidade, anuários embutidos de ótima qualidade, armários na cozinha de ótima
qualidade.

Valor por lu2. .R$ 1.259,08

Tipo02 Revestimentos especiais em áreas reduzidas da fachada, caixilhos de boa qualidade,
pintura intema e extema em látex ou similar, revestimento de paredes e pisos com
materiais de boa qualidade, amlários na cozinha de boa qualidade.

Valor por m: .RS 994,35

Tipo03 Ausência de revestimentos especiais na fachada, caixilhos de razoável qualidade,
pintura intema e extema em látex ou similar, revestimento de paredes e pisos de
razoável qualidade, ausência de armários embutidos, na cozinha apenas gabinete sob a
pla

Valor por m: .RS 677,97

Tipo04 Caixilhos de qualidade inferior, pintura intema e extema em caiação ou similar,
revestimento de paredes e pisos com materiais de qualidade inferior, ausência de
armários embutidos, ausência de armários na cozinha.

Valor por H2. .RS 493,95

Tipo05 Caixilhos de qualidade inferior, pintura intema e extema em caiação ou similar,
revestimento impemleáveis com barra a óleo nos banheiros e cozinha, pisos '\
comentados, ausência de laje de forro. . \

Valor por m2. .R$ 361,58

Grupo 60 Edifícios Industriais

Tipo61 Construção com caracteres industriais deHlnitivos, estrutura para vencer largos vãos,
pisos de concreto, paredes com dependências destinadas a escritórios, com acabamento
esmerado.

Valor por m2. .R$ 1.149,3 1

+ ,+
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Tipo62 Construção industrial com estrutura para vãos médios,
revestidas, pé direito até 5 metros, barra impermeabílizada

piso de concreto, paredes

Valor por m; RS 994,35

Tipo63 Construção com pilares de concreto ou alvenaria, vãos inferiores a 8 metros.
alvenaria com ou sem revestimentos, máximo de 3 paredes de vedação, piso
cimentado ou de concreto, barra impenneabilizada.

Valor por m: R$ 755,45

Tipo64 Oficinas ou barracões industriais, pilares de concreto, alvenaria ou madeira.
com revestimento, acabamento simples, barra impemleabilizada.

pisos

Valor por m: .R$ 568,20

Tipo65 Oficinas ou barracões de pequeno porte, pilares de concreto, alvenaria ou madeira,
pisos sem revestimentos, acabamento simples, ausência de parede de vedação, pé
direito reduzido.

Valor por m: .R$ 414,85

Grupo 70 Edifícios de Apartamentos

Tipo71 Revestimentos externos especiais, serralheria fina, esquadrias de madeira de primeira
qualidade, pintura à têmpera ou à base de gesso, pisos de granito ou mármore,
pastilhas, cerâmica ou especiais, azulqos de primeira qualidade nos sanitários,
elevador.

Valor por m: R$ 1 . 149,3 1

Tipo72 Mestras características do Tipo 7 1 , mas sem elevador

Valor por m: .R$ 994,35

Tipo73 Revestimentos especiais em pequenas áreas da fachada, pisos de ladrilhos hidráulicos
ou cerâmica em pequenas áreas, caiação, azulejos comuns, elevador.

Valor por m2. RS 784,50

Tipo74 Mesmas características do Tipo 73, mas sem elevador

Valor por m: RS 687,65
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Grupo 80 Edifícios de Escritórios

Tipo81 Revestimentos especiais, serralharia fina, esquadrias de madeira de primeira
qualidade, pintura à têmpera ou à base de gesso, pisos de granilito, pastilhas,
cerâmica ou especiais, azulejos de primeira qualidade nos sanitários, elevador.

Valor por m2. .R$ 1. 149,3 1

Tipo82 Idem Tipo 81 , mas sem elevador

Valor por m: .RS 966,91

Tipo83 Revestimentos especiais em pequenas áreas. Pisos de ladrilhos hidráulicos ou
cerâmica em pequenas áreas. Elevador.

Valor por lu2. .R$ 8 10,33

Tipo84 Idem ao Tipo 83, mas sem elevador

Valor por m:. .R$ 731,23

Grupo 90 Edifícios comerciais, lojas ou
armazena

Tipo91 Revestimentos externos: pastilhas, litocerâmica ou equivalentes. Paredes intemas com
emboco ou reboco, pintura à têmpera, instalação sanitária de primeira qualidade.

Valor por m; .RS 1 .042,78

Tipo92 Revestimentos intemos e externos bons, paredes internas em emboco ou reboco
instalação sanitária normal

Valor por m; .R$ 9 12,02

Tipo93 Revestimentos internos e externos simples, caiação, acabamento modesto no geral

Valor por m: .R$ 568,20


