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PARECER Nº 1298/2020 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 155/2020.

Trata-se  de  Projeto  de  Lei,  de  iniciativa  da  Nobre  Vereadora  Janaina  Lima,  que
"autoriza a concessão emergencial de moratória ou parcelamento de débitos tributários, em
casos de tragédias de impacto coletivo, epidemias ou pandemias."

A  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Legislação  Participativa  manifestou-se  pela
legalidade da propositura.

Nos  termos  do  projeto,  autoriza-se  o  Poder  Executivo  a  conceder  moratória  ou
parcelamento de débitos tributários nos casos de tragédias de impacto coletivo, epidemias ou
pandemias, observado o disposto nos artigos 152 a 155-A e 176 a 179 do Código Tributário
Nacional, como também as regras gerais previstas nesta lei.

Conforme  o  projeto,  poderão  ser  objeto  de  moratória  ou  parcelamento  os  débitos
tributários de qualquer natureza, constituídos ou não, inclusive os inscritos em Dívida Ativa,
ajuizados ou a ajuizar, excluídos apenas os débitos:      i - referentes a infrações à legislação de
trânsito; ii - de natureza contratual; iii - referentes a indenizações devidas ao Município de São
Paulo por dano causado ao seu patrimônio.

A  moratória  ou  parcelamento  poderão  ser  concedidos  em  caráter  geral  ou  para
determinada classe ou categoria de sujeitos passivos, hipótese em que a concessão deverá
justificar a razão da discriminação em relação aos demais contribuintes. Sendo permitida pelo
prazo  máximo  de  120  dias,  prorrogando  esse  prazo,  caso  os  efeitos  provocados  pelas
circunstâncias que ensejaram sua concessão, em caráter geral ou para determinado classe ou
categoria de sujeitos passivos, ainda os justifiquem.

Na hipótese de concessão de parcelamento ou de moratória com base em tragédia,
epidemia ou pandemia adequadamente ou reconhecidas pelo poder público municipal, estadual
ou federal, em lei ou regulamento, dever-se-á existir apenas  a atualização monetária do débito,
vedada a cobrança de multa e juros moratórios devidos após o pedido.

Na propositura ainda consta norma específica cujo objetivo é a concessão de moratória
pelo prazo de 60 dias das parcelas do IPTU referentes aos imóveis dos estabelecimentos que
foram objeto de limitação administrativa promovida pelo poder público para evitar a proliferação
e contágio da pandemia COVID-19.

Ante  o  exposto,  considerando  que  a  análise  de  mérito  do  projeto  trata-se
eminentemente  de  uma  questão  financeira  e  que  regimentalmente  cabe  a  Comissão  de
Finanças e Orçamento da Casa pronunciar-se especificamente sobre isto; naquilo que, por
ventura, coubesse análise a esta Comissão de Administração Pública, não foram encontrados
óbices acerca do projeto, sendo, pois, favorável o parecer.

Sala da Comissão de Administração Pública, em 16 de dezembro de 2020.

Zé Turin(REPUBLICANOS) - Presidente

Fernando Holiday(PATRIOTA) - Relator

Daniel Annenberg(PSDB) - Abstenção

Edir Sales(PSD)

Gilson Barreto(PSDB)



Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/12/2020, p. 111

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