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PARECER 2134/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 57/2011. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Quito Formiga, que 
"autoriza o poder executivo a conceder isenção do imposto predial territorial urbano - IPTU, aos 
imóveis que especifica e dá outras providências". 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "se no concreto social a 
tendência é igualdade, em matéria tributária, pode-se dizer que há um tratamento desigual 
quanto à cobrança do tributo - IPTU, entre espaços destinados aos cultos de matriz africana, 
muito embora sejam formalmente reconhecidos e praticados no mesmo território urbano, o que 
acaba gerando um fato incompreensível e provocando deliberadamente uma incoerência 
injustificável." 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela Legalidade do projeto. 

Nos termos da propositura, autoriza-se o Executivo a conceder isenção de Imposto 
Predial Territorial Urbano - IPTU incidente sobre imóveis utilizados por centros espíritas e 
religiões de matriz africana e afro brasileira. 

Ademais, a concessão desta isenção não implicará na remissão ou restituição das 
importâncias recolhidas, a título de IPTU, na forma regulamentar, até o presente exercício. 
Para fazer jus a essa renúncia fiscal, a entidade religiosa deverá apresentar todos os 
documentos necessários à comprovação do uso efetivo do imóvel, bem como aqueles relativos 
à sua regularidade fiscal. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 25 de novembro de 2015. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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