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PARECER Nº 1637/2011 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 420/09  
O presente projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Chico Macena, “concede 
isenção e remissão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS a 
atividades relacionadas a entidades sem fins lucrativos, de serviços de educação e 
assistência social”. Dispõe a iniciativa que fica isenta do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISS a prestação, por entidades sem fins lucrativos, de serviços 
de educação e assistência social que se relacionem a:  
I - educação:  
a) de crianças de 0 a 6 anos em CEIs - Centro de Educação Infantil;  
b) MOVA-SP educação de jovens e adultos;  
II - Assistência e Desenvolvimento Social, serviços sócioassitenciais no âmbito da:  
a) Proteção Social Básica:  
b) Proteção Social Especial de Média Complexidade:  
c) Proteção Social Especial de Alta Complexidade:  
Dispõe ainda, que compõem o elenco de serviços sócioassistencais, aqueles 
relacionados na Portaria nº 07/SMADS/2008 e que consideram-se entidades e 
organizações de educação e assistência social, aquelas sem fins lucrativos, que 
prestam 100% dos atendimentos gratuitos, em complementação às ações do 
governo. Em sua justificativa, destaca o autor sobre a relevância dos serviços de 
educação e de assistência social prestados complementarmente àqueles 
disponibilizados no âmbito da Administração Municipal, bem como, sobre a 
importância de tais serviços para a população, ressaltando que as entidades e 
organizações sociais sem fins lucrativos que se propõem a realizar tais atividades 
devem ser compensadas, ao menos, com a isenção e com a remissão do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, incidente sobre os serviços de 
educação e de assistência social, porquanto trabalham em parceria com a Prefeitura 
na prestação de serviços básicos e essenciais ofertados à população. A Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
constitucionalidade e pela legalidade do projeto. A iniciativa reveste-se de relevante 
interesse público, motivo pelo qual esta Comissão posiciona-se favoravelmente à 
sua aprovação. Sala da Comissão de Administração Pública, em 23.11.2011  
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