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PARECER Nº 1638/2019 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 769/2013 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Noemi Nonato, visa conceder 
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. 

A presente propositura, em seu Art. 2º, define que o incentivo fiscal de que trata o 
projeto consiste em dedução de impostos municipais devidos, na proporção de quantia 
efetivamente dispendida 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. 

O projeto lista as regras para que um projeto cultural seja passível de receber os 
mencionados incentivos, determina como serão avaliados e define como se dará a tramitação 
dos processos. 

De acordo com a propositura, a concessão dos incentivos se dará da seguinte forma: 

Uma vez aprovado o projeto cultural, 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. 

O prazo de validade do Certificado de Incentivo Fiscal a Projeto Cultural - CIFPC será 
de 180 dias, a contar de sua emissão, e a captação de recursos só poderá ser realizada 
durante esse prazo. O prazo máximo para a execução do projeto cultural será de 210 dias a 
contar do fim do prazo de validade do Certificado de Incentivo Fiscal a Projeto Cultural - 
CIFPC. 

O proponente do projeto cultural aprovado, na posse de Recibo de Investimento, ficará 
responsável pela sua troca por moeda corrente, junto aos investidores - pessoas físicas ou 
jurídicas domiciliadas no Município de São Paulo há pelo menos três anos, que poderão optar 
por aplicação de parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU ou do Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza - ISS no apoio direto de projetos de natureza cultural aprovados 
nos termos desta propositura. Os Recibos de Investimento serão utilizados pelos investidores 
para abatimento de impostos, em suas respectivas datas de vencimento. 

A proposta também define que: 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 na forma desta Lei é de R$ 10.000 (dez mil 
reais) por projeto e o limite máximo individual para captação dos recursos desta Lei é de R$ 
50.000 (cinquenta mil reais) por projeto. 

Finalmente, a propositura prevê diversas regras para os projetos culturais serem 
aprovados, sanções para o caso de descumprimento de alguns pontos, e que o disposto no 
projeto entre em vigor no exercício em que for considerado na estimativa de receita da lei 
orçamentária, bem como tiver sido compatibilizado com as metas de resultados fiscais 
previstos no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 18/09/2019. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
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Soninha Francine (CIDADANIA23) 

Isac Felix (PL) 

Paulo Frange (PTB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/10/2019, p. 85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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