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PARECER Nº 1587/2014 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 356/2014 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Marco Aurélio Cunha, visa 
estabelecer suspensão temporária de prazos para apresentação de impugnação a auto de 
infração, notificação de lançamento e recursos. Os prazos para apresentação de impugnação 
de auto de infração, de notificação de lançamento e de recursos, previstos na lei 14.107/2005, 
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal municipal, ficam suspensos entre os dias 20 
(vinte) de dezembro a 10 (dez) de janeiro subsequente, recomeçando a correr pelo que lhes 
sobejar a partir do dia útil seguinte. 

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

Favorável, portanto, é o parecer. Contudo, a fim de corrigir equívoco redacional, 
apresentamos o seguinte substitutivo: 

 

SUBSTITUTIVO Nº             AO PROJETO DE LEI Nº 356/2014 
Altera a Lei Municipal n° 14.107 de 12 de dezembro de 2005 para estabelecer 

suspensão temporária de prazos para apresentação de impugnação a auto de infração, 
notificação de lançamento e recursos. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA: 

Art. 1°- O art. 18 da Lei Municipal n° 14.107, de 12 de dezembro de 2005, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 2°, renumerando-se o parágrafo único para § 1º: 

"Art 18 - ............................................................................. 

§ 1º - .................................................................................. 

§ 2° - Os prazos para apresentação de impugnação de auto de infração, de notificação 
de lançamento e de recursos, previstos nesta lei, ficam suspensos entre os dias 20 (vinte) de 
dezembro a 10 (dez) de janeiro subsequente, recomeçando a correr pelo que lhes sobejar a 
partir do dia útil seguinte." (NR) 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser regulamentada 
por decreto no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 03/12/2014. 

Milton Leite - DEM - Presidente 

Abou Anni - PV 

Adilson Amadeu - PTB - Relator 

Aurélio Nomura - PSDB 

Jair Tatto - PT 

Paulo Fiorilo - PT 

Ricardo Nunes - PMDB 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/12/2014, p. 98 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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