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PARECER Nº 673/2002 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 004/2002. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Nabil Bonduki, que tem por 
objetivo instituir o incentivo fiscal para a realização de projetos culturais, criar o Fundo 
Municipal de Cultura e revogar a Lei 10.923, de 30 de dezembro de 1990. 
Em apertada síntese, a propositura determina a instituição de um incentivo fiscal que 
corresponderá ao recebimento, por parte do contribuinte incentivador de projeto cultural, 
de certificados expedidos pelo Poder Público, correspondentes aos recursos financeiros 
transferidos em favor do projeto cultural aprovado pela Comissão de Avaliação e Aprovação 
de Projetos Culturais (CAAPC), certificados esses que poderão ser utilizados para 
pagamento de até 30% ( trinta por cento) do IPTU ou do ISS por ele devidos.  
 
A propositura dispõe ainda sobre a instituição de um Fundo Especial de Promoção de 
Atividades Culturais - FEPAC, junto à Secretaria Municipal de Cultura, com o objetivo de 
captar recursos para aplicação na promoção, organização, patrocínio e execução de 
atividades culturais e de criação artística. 
Ainda revoga expressamente a Lei 10.923/90 que dispõe sobre incentivo fiscal para a 
realização de projetos culturais, no âmbito do Município de São Paulo.  
A Lei Orgânica do Município de São Paulo, em seu artigo 13, I, diz que cabe à Câmara 
legislar sobre interesse local. No seu artigo 191 e seguintes dispõe que o Município 
garantirá a todos o exercício dos direitos culturais, inclusive apoiando e incentivando a 
valorização e a difusão das manifestações culturais. 
A presente propositura trata de incentivo cultural trazendo modificações em lei anterior 
vigente proposta por Vereador desta casa. A plena eficácia da lei 10.923, que originou-se 
de iniciativa de Vereador confirma a legitimidade desta iniciativa.  
Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal, lei complementar no. 101 de 4 de maio de 2.000, 
que diz no seu artigo 14: 
"Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual 
decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa de impacto 
orçamentário - financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes...". 
No caso desta proposição não se aplicam as exigências apresentadas pelo tal artigo, já que 
em nenhum momento o projeto amplia ou cria algum incentivo novo de natureza tributária 
que implique em algum impacto no orçamento. O PL mantém a mesma redação da lei 
anterior, 10.923 de 30 de Dezembro de 1990: 
"A Câmara Municipal de São Paulo fixará, anualmente, o valor que deverá ser utilizado 
como incentivo fiscal, que não poderá ser inferior a 2% nem superior a 5% da receita 
proveniente do ISS e do IPTU".  
O que o projeto modifica é a forma com que os incentivados entram no incentivo, 
aumentando inclusive o limite individual de incentivo. Mas não propõe nenhuma mudança 
ou causa algum impacto orçamentário diverso da legislação vigente, já que mantém 
estritamente os parâmetros da mesma, não criando nem ampliando nenhum incentivo 
tributário - apenas regula de maneira diferente a forma que este incentivo será concedido. 
Assim, não havendo vício de iniciativa na propositura de projetos relativos a serviços 
públicos, o presente projeto reúne condições jurídicas de aprovação. 
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 
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