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PARECER Nº 2585/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 601/13  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador George Hato, “altera a Lei 
nº 14.107/2005, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal e cria o 
Conselho Municipal de Tributos”.  
Dispõe a iniciativa, que o artigo 28 da Lei nº 14.107, de 12 de dezembro de 2005, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 28. Considera-se intimado o sujeito passivo:  
I - pessoalmente, mediante entrega de cópia da decisão ao sujeito passivo, a seu 
representante legal, mandatário ou preposto, contra assinatura datada no 
expediente em que foi prolatada a decisão;  
II - com o recebimento via postal, de cópia da decisão, com aviso de recebimento, 
a ser datado, firmado e devolvido pelo destinatário ou pessoa de seu domicílio;  
III - por meio eletrônico, consoante disposto em regulamento;  
IV - com a publicação do extrato da decisão no Diário Oficial da Cidade, quando 
improfícuo qualquer dos meios previstos nos incisos anteriores.  
§ 1º Os meios de intimação previstos nos incisos I, II e III, não estão sujeitos à 
ordem de preferência.”  
Justifica o autor, dentre outros argumentos, que atualmente a administração tem a 
liberalidade de escolher dentre as formas previstas na legislação para intimar os 
Munícipes, podendo utilizar-se diretamente de publicação no Diário Oficial da 
Cidade, antes mesmo de qualquer tentativa via correio, pessoal ou e-mail. 
Objetiva-se, com a presente iniciativa, estabelecer ordem de prioridade nos meios 
utilizados para intimar os contribuintes de decisões proferidas nos autos dos 
processos fiscais administrativos na cidade de São Paulo, colocando o edital como 
forma subsidiária.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura.  
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, 27 de novembro de 2013.  
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