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PARECER Nº 485/2020 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0173/20.

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Rodrigo Goulart, que pretende
que não seja considerado para o cálculo do IPTU a área da sala de apoio à amamentação,
destinada à extração e ao armazenamento de leite materno e à amamentação, em edificações
de uso não residencial, com área máxima de 30.000 m² (trinta mil metros quadrados).

Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em
tramitação, eis que apresentada no regular exercício da competência legislativa desta Casa,
conforme restará demonstrado.

Com efeito,  cuida o projeto de norma de predominante interesse local  da Comuna,
estando amparado no artigo 30, I da Constituição Federal e nos artigos 13, I e 37, caput, da Lei
Orgânica do Município, os quais conferem à Câmara competência para legislar sobre assuntos
de interesse local.

Como observa Celso Bastos a respeito do tema:

"Cairá, pois, na competência municipal tudo aquilo que for de seu interesse local. É
evidente que não se trata de um interesse exclusivo, visto que qualquer matéria que afete uma
dada comuna findará de qualquer maneira, mais ou menos direta, por repercutir nos interesses
da comuna nacional. Interesse exclusivamente municipal é inconcebível, inclusive por razões
de ordem lógica: sendo o Município parte de uma coletividade maior, o benefício trazido a uma
parte do todo acresce a este próprio todo. Os interesses locais dos Municípios são os que
entendem imediatamente com as suas necessidades imediatas, e, indiretamente, em maior ou
menor repercussão, com as necessidades gerais" (in "Competências na Constituição de 1988",
Fernanda Dias Menezes de Almeida, Ed. Atlas, 1991, pág. 124, grifamos)

Quanto ao aspecto de fundo, o projeto trata de matéria tributária, sobre a qual compete
ao Município legislar,  nos termos do art.  30,  incisos I  e III,  e art.  156,  inciso I,  ambos da
Constituição Federal, cujo teor insere na competência da comuna legislar sobre assuntos de
interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência, dentre os quais o IPTU.

O artigo 13, inciso III, da Lei Orgânica do Município, por sua vez, reforça a competência
tributária do Município, ao dispor que cabe à Câmara, com a sanção do Prefeito, legislar sobre
tributos municipais, bem como autorizar isenções, anistias fiscais e remissão de dívidas.

Saliente-se que não existe  óbice relativo  à  iniciativa  legislativa,  sendo que tanto  o
Executivo quanto o  Legislativo  podem dar o  impulso  inicial  ao processo  legislativo  de leis
tributárias  e  assim  o  é  porque  a  Constituição  Federal,  fonte  primeira  das  normas  sobre
processo  legislativo,  contemplando  inclusive  normas  de  repetição  obrigatória,  não  contém
qualquer restrição à iniciativa legislativa.

Acerca da constitucionalidade de leis oriundas da iniciativa parlamentar sobre questões
tributárias, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal (ADIn nº 2.464, Relatora Min. Ellen
Gracie. DJ de 25-5-07):

Não ofende o art. 61, § 1º, II, b da Constituição Federal lei oriunda de projeto elaborado
na Assembleia Legislativa estadual que trate sobre matéria tributária, uma vez que a aplicação
deste dispositivo está circunscrita às iniciativas privativas do Chefe do Poder Executivo Federal
na  órbita  exclusiva  dos  territórios  federais.  Precedentes:  ADI  n.  2.724,  Rel.  Min.  Gilmar
Mendes, DJ 2-4-04,  ADI  n.  2.304, Rel.  Min.  Sepúlveda Pertence, DJ 15-12-2000 e ADI n.
2.599-MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 13-12-02 A reserva de iniciativa prevista no art. 165, II
da Carta Magna, por  referir-se a normas concernentes às diretrizes orçamentárias,  não se



aplica a normas que tratam de direito tributário, como são aquelas que concedem benefícios
fiscais. Precedentes: ADI n. 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27-4-01 e ADI n. 2.659, Rel.
Min. Nelson Jobim, DJ de 6-2-04.

Assim, a presente propositura é hígida do ponto de vista constitucional e legal, cabendo
às Comissões de Mérito, em especial à D. Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa,
deliberar a respeito da conveniência e oportunidade da medida prevista.

Ademais,  a  propositura  em  análise,  ao  dispor  também  sobre  o  incentivo  à
amamentação,  em decorrência  da  implantação  de  salas  de  amamentação  em edificações,
versa sobre a proteção da saúde da mulher e da criança, buscando a melhoria na qualidade da
atenção neonatal no Município de São Paulo.

Neste contexto, o Município possui, indubitavelmente, competência para editar normas
protetivas da saúde pública, e da proteção da infância e da juventude, nos termos dos artigos
30, I e II, cc. 24, XII e XV, da Constituição Federal e artigos 13, I e II, da Lei Orgânica do
Município, suplementando a legislação federal e a estadual.

E,  sendo  certo  que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado  (art.  196  da
Constituição Federal), são de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo ao
Poder Público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle (art. 197).

Assim,  de maneira  harmônica,  a Lei  Orgânica do Município  de São Paulo  prevê a
saúde como direito de todos (art. 212), e o dever do Município de garantir este direito, em
dispositivo com o seguinte teor:

Art. 213 - O Município, com participação da comunidade, garantirá o direito à saúde,
mediante:

I  -  políticas  que  visem  ao  bem  estar  físico,  mental  e  social  do  indivíduo  e  da
coletividade,  a  redução  e  a  busca  da  eliminação  do  risco  de  doenças  e  outros  agravos,
abrangendo o ambiente natural, os locais públicos e de trabalho;

II - acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, em todos os níveis de
complexidade;

III  -  atendimento  integral  do  indivíduo,  abrangendo  a  promoção,  preservação  e
recuperação da saúde.

Por  versar  sobre  matéria  tributária,  durante  a  tramitação  do  projeto  deverão  ser
convocadas pelo menos 02 (duas) audiências públicas, conforme determina o art. 41, incisos V,
da Lei Orgânica do Município.

Para a sua aprovação, o projeto dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, incisos I e XVII, do mesmo diploma legal.

Diante de todo o exposto, somos pela LEGALIDADE.

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 08/07/2020.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/07/2020, p. 70

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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