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PARECER Nº 1436/2015 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 393/2014. 
O presente projeto de projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Coronel 

Telhada, Claudinho de Souza, Paulo Frange, Mário Covas Neto, Andrea Matarazzo, Aurélio 
Nomura, Floriano Pesaro, Gilson Barreto, Patrícia Bezerra, Alessandro Guedes, Salomão 
Pereira, Natalini e Eduardo Tuma, que visa inserir incisos ao § 3º do artigo 3º da Lei nº 14.097, 
de 08 de julho de 2011 que dispõe sobre a Nota Fiscal Paulistana. 

De acordo com a propositura, o crédito não utilizado no prazo de validade de 15 
(quinze) meses, contado da data em que tiver sido disponibilizado para utilização, será 
cancelado em relação ao tomador de serviços e, em ato contínuo, disponibilizado às entidades 
paulistanas de saúde e de assistência social, sem fins lucrativos, durante o período de 15 
(quinze) meses. 

O projeto ainda estabelece como será partilhado o valor do crédito em favor das 
entidades paulistanas determinando que 75% (setenta e cinco por cento) será partilhado entre 
as entidades de saúde e 25 % (vinte e cinco por cento) entre as entidades de assistência 
social, sendo que desses 75% (setenta e cinco por cento), 30% (trinta por cento) serão 
concedidos para custeio e/ou modernização de suas instalações e equipamentos e 70% 
(setenta por cento) serão empregados na prestação de serviços de internação e atendimento 
ambulatorial ao Sistema Único de Saúde não remunerado. 

Depreende-se da justificativa do autor que o presente Projeto de Lei tem por finalidade 
permitir o aproveitamento de créditos tributários pelas entidades paulistanas de saúde e de 
assistência social, sem fins lucrativos, pelo prazo de 15 (quinze) meses, em face da 
importância de sua contribuição para milhões de paulistanos no que tange à preservação de 
sua saúde e efetivação de seus direitos sociais. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa posicionou-se pela 
legalidade da propositura. 

A Comissão de Administração Pública apresentou parecer favorável ao projeto, na 
forma de um SUBSTITUTIVO, em que visa inserir regra para que os recursos transferidos 
mediante este programa não interfiram naqueles destinados à saúde. 

Tendo em vista que a propositura pretende beneficiar as entidades paulistanas de 
saúde e de assistência social sem fins lucrativos, quanto ao mérito, a Comissão de Trânsito, 
Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é FAVORÁVEL à aprovação 
da propositura, nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Administração 
Pública. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 26 de agosto de 2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/08/2015, p. 93 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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