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JUSTIFICATIVA - PL 0587/2019 

A letra "b" do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal, o artigo 18 da Lei nº 
6989, de 29 de dezembro de 1966 e art. 7º da Lei nº 13250, de 27 de dezembro de 2001 
concedem imunidade ou isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU aos imóveis em 
que se estabelecem templos de qualquer culto e a manutenção automática para exercícios 
posteriores. Essa foi uma grande conquista para templos de qualquer culto, pois a isenção do 
IPTU proporciona uma economia e justiça social significativa para os mesmos que dedicam 
pela sua natureza a atividades abnegadas e de cunho religioso, além de atender ao designado 
pela Lei maior, a Magna Carta. 

Porém, atualmente, para conseguir a continuidade do benefício, templos de qualquer 
culto precisam requerer a continuidade em processo administrativo de Isenção do IPTU com 
anexos conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM Nº 3/2008. A aprovação só ocorre 
após o vencimento do IPTU, fazendo com que templos de qualquer culto tenham que efetuar o 
pagamento do imposto e após aprovação da isenção tenham que solicitar a restituição dos 
valores pagos (tendo em vista que ter o direito à isenção não desobriga os beneficiários 
deixarem de pagar o IPTU até o deferimento da continuidade do Benefício). 

Para que o benefício seja realmente eficaz, propomos que os templos de qualquer culto 
e possam apresentar a documentação comprobatória do direito a isenção do IPTU antes da 
emissão dos carnes de pagamento do exercício futuro diferente do que ocorre hoje. 

A emissão da notificação com a devida imunidade ou isenção e a prova de 
continuidade durante o exercício reduzirá uma serie de gastos e procedimentos em 
retrabalhos, que hoje oneram o sistema de arrecadação justamente com entidades imunes ou 
isentas do pagamento do IPTU fazendo justiça e permitindo que o benefício alcance os efeitos 
propostos pela legislação. 

Em um cenário de crise e desalento é preciso agregar atividades compatíveis com as 
necessidades da maioria da população da cidade, há necessidade de criar um circulo virtuoso 
e sustentável. 

O Município de São Paulo, sempre esta vanguarda nas práticas de gestão publica com 
qualidade dentro da legalidade, transparência, eficiência e a devida publicidade, esta sempre 
esta pronto a fazer ajustes para favorecer a produtividade e diminuição de custos operacionais 
e manter-se como referência dentro do cenário do Brasil e do mundo. 

Por tais motivos, peço a aprovação do projeto aos nobres pares. 
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