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PARECER Nº 843/2020 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 870/2017

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Rute Costa, que “dispõe
sobre a compensação de credito de do Imposto Sobre serviço de qualquer natureza - ISS, em
tributos  Municipais,  taxas,  multas  e  contribuições  do  Município  de  São  Paulo  da  outras
Providências.”

A  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Legislação  Participativa  manifestou-se  pela
Legalidade do projeto, não obstante na forma de SUBSTITUTIVO com o objetivo de adequar a
redação  do  projeto  à  técnica  legislativa  prevista  na  Lei  Complementar  nº  95/98,  além de
substituir  a  previsão  de obediência  ao  rito  processual  do Decreto-lei  Federal  nº  70.235/72
(aplicável somente aos tributos federais) ao da Lei nº 14.107, de 12 de dezembro de 2005, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal no âmbito deste Município.

Nos termos do projeto e já considerando o substitutivo apresentado pela CCJLP, as
empresas  vinculadas  ao  regime  de  tributação  por  lucro  real  ou  por  lucro  presumido  que
apurarem crédito de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, em quaisquer de
suas  operações  financeiras,  decorrentes  de  retenção  na  fonte  ou  de  pagamento  a  maior,
poderão  compensar  o  referido  crédito  com  débitos  próprios  de  impostos,  taxas,  multa  e
contribuições devidas ao Município de São Paulo, vencidos ou vincendos, administrados pela
Secretaria Municipal de Finanças.

Ante o exposto, quanto ao mérito que cabe análise a esta Comissão análise e não
deixando de considerar um estudo mais detido pela Comissão de Finanças e Orçamento da
Casa, cujas competências lhe impelem pronunciar-se especialmente sobre o tema em questão,
a Comissão de Administração Pública é favorável ao projeto, nos moldes do SUBSTITUTIVO
apresentado pela CCJLP.

Sala da Comissão de Administração Pública, em 02/09/2020. 
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