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PARECER CONJUNTO Nº 801/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE E DE 

FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 515/2018. 
De autoria dos nobres Vereadores: Ver. Janaína Lima (Novo), Ver. Fernando Holiday 

(DEM), Ver. Atílio Francisco (PRB), Ver. Caio Miranda Carneiro (PSB), Ver. Camilo Cristófaro 
(PSB), Ver. Celso Jatene (PR), Ver. Conte Lopes (PP), Ver. Natalini (PV), Ver. Isac Felix (PR), 
Ver. Ota (PSB), Ver. Patrícia Bezerra (PSDB), Ver. José Police Neto (PSD), Ver. Souza Santos 
(PRB), Ver. Toninho Paiva (PR), o presente projeto de lei "altera a lei 15.889 de 5 de novembro 
de 2013, e dá outras providências. (atualiza os valores unitários de metro quadrado de 
construção e de terreno previstos na lei nº 10.235, de 16 de dezembro de 1986; fixa, para 
efeitos fiscais, novos perímetros para a primeira e a segunda subdivisões da zona urbana do 
Município e dispõe sobre o imposto predial e imposto territorial urbano - IPTU)". 

O autor em sua justificativa aduz que nos últimos anos, por força de sucessivas 
alterações na PLANTA GERAL DE VALORES (PGV) do Município de São Paulo, foram 
geradas graves distorções no cálculo do IPTU para significativo número de imóveis, em 
diversos bairros da Capital, tanto residenciais quanto comerciais, implicando em significativo 
aumento do VALOR VENAL desses imóveis e consequentemente do IPTU, com alguns casos 
chegando a 50% no acumulado dos últimos anos, em proporção inversa à sua real valorização 
comercial, que acumula queda real de 18% nos últimos quatro anos, conforme matéria 
publicada no jornal O Estado de S. Paulo de 5 de setembro de 2018. 

Portanto, as funções cumpridas por estes imóveis vêm sendo prejudicadas de forma 
crescente, colocando em risco a viabilização de atividades comerciais que geram emprego e 
renda. 

Assim sendo, diante desse cenário, é razoável que os limites para o aumento tenham 
uma relação mais direta com os valores de mercado e por esse motivo, estabelecemos o índice 
inflacionário como teto para aumento. Além de possibilitar a utilização de transações 
imobiliárias independentes como comprovação para impugnação. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, na forma de um substitutivo. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, considerando o 
elevado interesse público de que se reveste a iniciativa, consigna voto favorável ao projeto, na 
forma do substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
posicionando-se com parecer favorável à proposição, na forma do substitutivo aprovado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 22/05/2019 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/06/2019, p. 109 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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