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PARECER Nº 002/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0065/09. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito, que concede 
isenção e remissão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS a 
atividades relacionadas aos desfiles de carnaval realizados no Pólo Cultural e Esportivo 
Grande Otelo (Sambódromo de São Paulo). 
Sob o aspecto jurídico, nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei na 
forma proposta. 
Segundo o disposto no art. 30, I e III da Constituição Federal: 
“Art. 30. Compete aos Municípios: 
I – legislar sobre assuntos de interesse local; 
.........................................................................................................................
........................... 
III – instituir e arrecadar os tributos de sua competência...”. 
Nesse diapasão, a Lei Orgânica Paulistana estabelece: 
“Art. 13. Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado 
no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, especialmente: 
I – legislar sobre assuntos de interesse local; 
.........................................................................................................................
...........................  
III – legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções, anistias fiscais e 
remissão de dívidas; 
.........................................................................................................................
.......................... 
Art. 37. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão permanente da 
Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Lei 
Orgânica”. 
As normas gerais sobre processo legislativo estão dispostas na Constituição Federal e 
devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. No que 
concerne à matéria tributária, verifica-se que não há iniciativa reservada, estando 
todos os legitimados a iniciar o processo legislativo autorizados a exercê-la. 
Assim, sob o aspecto jurídico nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei 
que encontra fundamento nos arts. 13, I e III, e 37, caput, da Lei Orgânica do 
Município. 
Em outro aspecto, restou demonstrado formalmente na exposição de motivos o 
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal), especificamente de seu art. 14, inciso II e seu § 2º, vez 
que a modificação da base de cálculo do ISS incidente sobre serviços cartoriais já está 
implementada para o ano de 2009 e o aumento de arrecadação compensará a renúncia 
de receita para o exercício em que entrar em vigor, competindo à Comissão de 
Finanças e Orçamento a verificação de mérito de seu teor. 
Deverão ser realizadas pelo menos duas audiências públicas durante a tramitação do 
projeto de conformidade com o art. 41, inciso V, da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo. 
Para deliberação, deverá ser observado o quórum de maioria absoluta dos membros da 
Câmara, em conformidade ao art. 40, § 3°, inciso I, da Lei Orgânica do Município de 
São Paulo. 
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 18/02/09 
Ítalo Cardoso – PT – Presidente 
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