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PARECER N° 294/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 769/2013. 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Noemi Nonato, dispõe sobre a 
instituição de incentivos fiscais em favor de pessoas físicas e jurídicas de direito privado para a 
realização de projetos culturais, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente exarou parecer 
favorável. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia exarou parecer favorável. 

O presente projeto dispõe sobre a concessão de 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. Tal 
incentivo fiscal consistiria na dedução de impostos municipais devidos, na proporção do 
montante efetivamente despendido a título de doação ou patrocínio de produção cultural que 
tenha como finalidade a promoção do livre acesso às fontes de cultura, o pleno exercício dos 
direitos culturais, o fomento da produção cultural e a difusão de bens, produtos, ações e 
atividades culturais. 

A Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico se manifestou esclarecendo 
que um mês após a publicação do Projeto de Lei nº 769/13 no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo - DOC (06/11/2013, p.287/288), foi publicada a Lei nº 15.948, de 26 de dezembro de 
2013 (DOC de 27/12/2013, p.3/4), que instituiu o Programa Municipal de Apoio a Projetos 
Culturais - Pro-Mac, também dispondo sobre a destinação de valores de ISS e IPTU a projetos 
culturais (art. 6º, I, da Lei nº 15.948/13). Além disso, a mencionada lei contém, se não o mesmo 
rol previsto no Projeto de Lei nº 769/13, um rol ainda mais amplo de atividades passíveis de 
incentivo. 

A Secretaria Municipal de Cultura reforçou o argumento de que já há legislação 
municipal (Lei n. 15.948/13) acerca do mesmo objeto e sendo assim, para evitar eventual 
conflito pela aplicabilidade de uma das normas, a Secretaria se posiciona pela manutenção da 
lei já aprovada que é bastante similar ao Projeto de Lei ora em análise. 

Importante salientar que em 20 de dezembro de 2017 foi publicado o Decreto nº 58.041 
que regulamentou a Lei nº 15.948/13, tornando a legislação acerca do objeto da propositura em 
questão mais profunda e com o devido detalhamento para a sua aplicabilidade nos casos 
concretos. 

Como manifestado pelas Secretarias Municipais de Cultura e de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico já existem no município legislação que trata da mesma temática, 
inclusive mais abrangente, ampla e efetiva do que o presente projeto. Vale dizer que a 
aprovação da concessão de incentivos fiscais para projetos culturais como expressa a 
propositura pode provocar conflitos de aplicabilidade das normas e leis já em vigor. Por essas 
razões, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, se 
manifesta de forma contrária ao presente projeto de lei, apesar de reconhecer os seus méritos. 
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Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 03/04/2019. 

ELISEU GABRIEL (PSB) - Presidente 

BETO DO SOCIAL (PSDB) 

EDUARDO MATARAZZO SUPLICY (PT) 

JAIR TATTO (PT) 

TONINHO VESPOLI (PSOL) - Relator 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/04/2019, p. 79 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


