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PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O

PROJETO DE LEI Nº 54/2021

Apresentado pelos Vereadores Antonio Donato (PT) e Rodrigo Goulart (PSD), o projeto
de lei nº 54/2021 propõe que se altere a Lei nº 15.997, de 27 de maio de 2014, que estabelece
a Política Municipal de Incentivo ao Uso de Carros Elétricos ou movidos a Hidrogênio, para
incluir § 2º ao o seu artigo 3º, renumerando o parágrafo único que passa a figurar como § 1º.

O artigo 3º da referida lei estabelece que o incentivo ao uso dos veículos elétricos ou
movidos a hidrogênio poderá ser conferido pelo Poder Público Municipal mediante devolução
da quota-parte do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, arrecadada
pelo Município em função da tributação incidente nos veículos. A proposição pretende inserir
dispositivo no sentido de permitir ao proprietário ou arrendatário mercantil do veículo à época
do lançamento do IPVA que gerou o crédito utilizá-lo para abatimento do valor do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU a pagar de exercícios subsequentes,
referente a imóvel localizado no território do Município de São Paulo, indicado pelo proprietário
ou arrendatário mercantil do veículo, na conformidade do que dispuser o regulamento.

Na justificativa  apresentada,  os  autores  ponderaram que a  iniciativa  se  reveste  de
interesse público, tendo em vista que o benefício ampliará o atrativo da aquisição de carros
elétricos e movidos a hidrogênio contribuindo para a qualidade ambiental, eis que não poluem o
ar.

A Comissão  de Constituição,  Justiça  e  Legislação  Participativa  emitiu  parecer  pela
legalidade da matéria, na forma do texto substitutivo que apresentou.

Considerando os aspectos pertinentes à análise de sua competência, a Comissão de
Administração  Pública  ressalta  que  o  projeto  é  oportuno  e  meritório,  pois  o  incentivo  à
aquisição de carros menos poluentes constitui-se em medida importante na busca de melhorias
para a qualidade ambiental no Município. Por todo exposto, o parecer é favorável ao projeto.

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor,
uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei  correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Favorável, portanto, é o parecer.

Sala das Comissões Reunidas,

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Arselino Tatto (PT)

Gilson Barreto (PSDB)

Erika Hilton (PSOL)

Edir Sales (PSD)

Milton Ferreira (PODE)

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Atílio Francisco (REPUBLICANOS)

Delegado Palumbo (MDB)

Dr. Sidney Cruz (SOLIDARIEDADE)



Elaine do Quilombo Periférico (PSOL)

Fernando Holiday (Sem partido)

Isac Felix (PL)

Jair Tatto (PT)

Janaína Lima (NOVO)

Marcelo Messias (MDB)

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/05/2021, p. 81

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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