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PARECER Nº 1547/2011 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 132/2011.  
O projeto em discussão, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, dispõe sobre 
a discriminação, de forma transparente, dos impostos incidentes sobre Serviços de 
qualquer Natureza – ISS, e dá outras providências.  A propositura prevê que as 
Notas Fiscais, Nota Fiscal-Fatura de Serviços, Cupom Fiscal ou outro documento 
exigido pela Administração, emitidos em todo território do Município de São Paulo 
deverão conter, de forma discriminada, detalhada e visível, a base de cálculo, a 
alíquota, e o valor do Imposto sobre o Serviço de qualquer Natureza – ISS, cuja 
utilização esteja prevista em regulamento ou autorizado por regime especial, a 
sendo que o disposto neste caso, aplica-se a “recibo”, no caso de desobrigação de 
apresentação dos documentos supra mencionados. A propositura também prevê 
que as sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 8.078 de 1990 (Dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.) sejam aplicadas caso 
não haja a referida discriminação. Finalmente, a propositura prevê a sua 
regulamentação por ato do Poder Executivo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
contados de sua publicação, indicando os órgãos e as unidades responsáveis pela 
sua fiscalização e fiel cumprimento. Justifica o ilustre Autor que a iniciativa visa 
atender o clamor da sociedade, sobretudo de comerciantes, empresários e 
consumidores pela clareza na discriminação dos valores do tributo supracitado, 
sendo que o IPTU e o ITBI já possuem discriminações análogas. Segundo o nobre 
Autor, a propositura merece proposterar por estimular a transparência e a 
efetividade em defesa do consumidor e seus mecanismos de controle social, 
deixando claro ao cidadão o valor que é transferido aos cofres públicos. A Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela LEGALIDADE 
da propositura, nos termos do SUBSTITUTIVO apresentado, visando adequar o 
projeto à técnica de elaboração legislativa, bem como suprimir a aplicabilidade da 
norma limitada aos documentos emitidos no território do Município de São Paulo, 
uma vez que inúmeros serviços embora sejam prestados por contribuintes estejam 
sediados em outros municípios - no qual serão emitidos os respectivos documentos 
fiscais – estão sujeitos à tributação pelo ISS em São Paulo, conforme a Lei n° 
13.701/2003. Em face do exposto, considerando que a iniciativa possui relevante 
interesse público, uma vez que busca esclarecer e informar o cidadão,  
discriminando nos referidos documentos mencionados os valores arrecadados pelos 
referidos tributos,  a Comissão de Administração Pública é favorável ao projeto, nos 
termos do SUBSTITUTIVO da Comissão de Constituição Justiça e Legislação 
Participativa. Sala da Comissão de Administração Pública, em 09.11.11  
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