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PARECER Nº 2012/2018 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 0769/2013. 
O presente projeto de lei, de autoria da Nobre Vereadora Noemi Nonato, dispõe sobre 

a instituição de incentivos ficais em favor de pessoas físicas e jurídicas de direito privado para 
a realização de projetos culturais, e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, serão concedidos incentivos fiscais para pessoas físicas 
e jurídicas de direito privado, domiciliadas no Município de São Paulo há no mínimo três anos, 
que contribuam com projetos culturais devidamente aprovados pelo Poder Público. 

O incentivo fiscal consiste na dedução de impostos municipais devidos, na proporção 
de quantia efetivamente despendida a título de doação ou patrocínio de produção cultural que 
tenha como finalidade: 

I - promover o livre acesso às fontes de cultura e o pleno exercício dos direitos 
culturais; 

II - fomentar a produção cultural e artística paulistana, com a utilização majoritária de 
recursos humanos locais; 

III - difundir bens, produtos, ações e atividades culturais de valor universal no Município 
de São Paulo. 

Os projetos serão submetidos à apreciação do Poder Público, na forma de edital a ser 
publicado, com prazos de apresentação e critérios de seleção dos projetos. 

Sendo o projeto aprovado, será emitido em nome de seu proponente Certificado de 
Incentivo Fiscal a Projeto Cultural - CIFPC, do qual constará o nome do proponente e sua 
qualificação, o número de protocolo do projeto, valor total autorizado do incentivo e prazo de 
validade para a captação dos recursos, além de outros dados considerados necessários. 

Para cada investidor, o percentual máximo de dedução do Imposto Predial e Territorial 
Urbano - IPTU ou do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS é de até 50 % 
(cinquenta por cento) do valor devido. 

Para financiamento dos incentivos aos projetos culturais, serão utilizados até 1% (um 
por cento) da receita proveniente da arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, para cada 
exercício fiscal. 

O limite máximo individual para investimento de cada investidor é de R$ 10.000 (dez 
mil reais) por projeto. 

O limite máximo individual para captação dos recursos é de R$ 50.000 (cinquenta mil 
reais) por projeto. 

Os valores fixados em reais serão atualizados anualmente pela variação do Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, visando recompor o poder aquisitivo da moeda. 

Depreende-se da justificativa que a presente iniciativa é de interesse público e social, 
promovendo a produção artística e cultural e fomentando o acesso dos cidadãos à cultura. 

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



A Comissão de Política Urbana emitiu parecer favorável ao projeto. 

A Comissão de Administração Pública, reconhecendo o interesse público da iniciativa, 
consignou parecer favorável à sua aprovação. 

Quanto ao mérito, reconhecendo a relevância do projeto em tela, a Comissão de 
Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é FAVORÁVEL à 
aprovação do projeto de lei. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 12/12/2018. 

Senival Moura (PT) - Presidente 

Adilson Amadeu (PTB) Favorável 

George Hato (MDB) - Relator 

Alessandro Guedes (PT) Favorável 

Reginaldo Trípoli (PV) - Favorável 

Ricardo Teixeira (PROS) - Favorável 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/12/2018, p. 110 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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