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PARECER Nº 1009/2020 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 150/2019

Trata-se de projeto de lei,  de iniciativa dos nobres Vereadores Alessandro Guedes,
Atílio Francisco, Fernando Holiday, Isac Felix, Ota, Paulo Frange, Rodrigo Goulart e Soninha
Francine, que "dispõe sobre o reajuste das faixas de isenção do Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU, introduzindo alteração na Lei nº 11.152, de 30 de dezembro de 1991, que altera
a legislação relativa aos Impostos Predial e Territorial Urbano e às Taxas de Limpeza Pública e
de Conservação de Vias e Logradouros Públicos."

Conforme  a  exposição  de  motivos  que  acompanha  a  iniciativa,  "como  é  do
conhecimento  geral,  a  Secretaria  Municipal  da  Fazenda  atualiza,  anualmente,  os  valores
unitários de metro quadrado de construção e de terreno, em valores não superiores a inflação
do período, conforme autorização do § 2º do art. 5º da Lei nº 11.152, de 30 de dezembro de
1991. Esta correção anual exclui milhares de contribuintes das faixas de isenção total e parcial.
Entre 2015 e 2018, 81 mil contribuintes ultrapassam o limite de isenção parcial, um aumento de
R$ 128,8 milhões no bolso dos contribuintes com menos patrimônio."

No  âmbito  da  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Legislação  Participativa,  foi
elaborado pedido de informações ao Executivo acerca da propositura. Na resposta, o Governo
manifestou-se contrariamente ao projeto, sobretudo, por entender que da maneira que estava
sua  redação  haveria  a  possibilidade  de  reajustamento  das  faixas  de  isenções  sem  o
correspondente equacionamento dos valores unitários de metro quadrado base para o cálculo
do  IPTU.  E  isso,  no  entendimento  firmado  nas  informações  prestadas,  poderia  causar
desequilíbrio nas contas públicas. Com base nestas informações recebidas, a CCJLP propôs
substitutivo objetivando sanar essa questão apontada nas informações.

Nos termos do projeto e já considerando o substitutivo aprovado pela CCJLP, sempre
que  o  Poder  Executivo  fizer  a  atualização  dos  valores  unitários  de  metro  quadrado  de
construção para fins de cálculo de IPTU, deverá também atualizar  também os valores das
faixas de isenção dos incisos I e II dos arts. 6º e 7º da Lei nº 15.889, de 05 de novembro de
2013, pelo mesmo índice.

Ante o exposto e considerando que o substitutivo da CCJLP solucionou o maior entrave
elencado pelo Executivo para uma futura sanção ao projeto e, outrossim, não deixando de levar
em conta uma análise mais detida pela Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, cujas
competência regimentais lhe impelem pronunciar-se especificamente sobre matéria tributária, a
Comissão de Administração Pública é favorável ao projeto nos termos do SUBSTITUTIVO da
CCJLP.

Sala da Comissão de Administração Pública, em 07/10/2020.

Zé Turin (REPUBLICANOS) - Presidente

Edir Sales (PSD) - Relatora
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/10/2020, p. 85

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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