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PARECER Nº 425/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0515/2018 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da Nobre Vereadora Janaína Lima e de outros 
Vereadores desta Casa, com o objetivo de alterar a Lei nº 15.889, de 05 de novembro de 2013, 
a qual dispõe sobre critérios de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. 

As alterações propostas destinam-se a modificar os limites permitidos para o aumento 
nominal do imposto, assim como os critérios para a impugnação do valor base para cálculo, 
previsto na Lei nº 10.235, de 16 de dezembro de 1986. 

De acordo com a justificativa, a alteração proposta se faz necessária, pois as 
sucessivas alterações ocorridas na planta genérica de valores geraram graves distorções no 
cálculo do IPTU de vários imóveis, que tiveram o respectivo imposto aumentado, em 
descompasso com a sua real valorização comercial. 

O projeto reúne condições para seguir em tramitação. 

Sob o aspecto formal, o Município possui competência legislativa em matéria tributária, 
com respaldo no artigo 30, III, da Constituição Federal, que enuncia caber ao Município instituir 
e arrecadar os tributos de sua competência. 

Note-se que o art. 13, III, da Lei Orgânica do Município reforça a competência tributária 
do Município, ao dispor que cabe à Câmara, com a sanção do Prefeito, legislar sobre tributos 
municipais, e consequentemente, de alterar data de pagamento de tributos de sua 
competência, como é o caso do IPTU. 

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 em matéria 
tributária 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, no que se refere ao Município, mas apenas no que se refere 
aos Territórios Federais, nos termos do artigo 61, §1º, II, b, da Constituição Federal. 

Portanto, configura-se a competência formal para a apresentação do projeto, e no 
aspecto material também há amparo legal à pretensão, uma vez que a iniciativa em análise 
apenas busca alterar critérios objetivos de limite nominal de aumento do Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU, assim como os critérios e fundamentos para a impugnação prevista 
na Lei nº 10.235, de 16 de dezembro de 1986, conforme já descrito, sem criar novo tributo ou 
estabelecer atribuição à administração pública. 

Tratando o projeto sobre matéria tributária, é obrigatória a sua aprovação pela maioria 
absoluta dos membros da Casa e também a convocação de, pelo menos, duas audiências 
públicas durante a sua tramitação pela Câmara, nos termos dos arts. 40, § 3º, I, e 41, V, ambos 
da Lei Orgânica do Município. 

Pelo exposto, na forma do Substitutivo que segue, apresentado para adequar o texto à 
técnica legislativa prevista na Lei Complementar nº 95/98, somos PELA LEGALIDADE. 
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SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 515/18. 

Altera a Lei nº 15.889, de 5 de novembro de 2013, que atualiza os valores unitários de 
metro quadrado de construção e de terreno previstos na Lei nº 10.235, de 16 de dezembro de 
1986; fixa, para efeitos fiscais, novos perímetros para a primeira e a segunda subdivisões da 
zona urbana do Município e dispõe sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e dá 
outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O caput do art. 9º da Lei nº 15.889, de 5 de novembro de 2013, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 9º A diferença nominal entre o crédito tributário total do IPTU do exercício do 
lançamento e o do exercício anterior fica limitada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) do exercício imediatamente anterior." (NR) 

Art. 2º O art. 9º da Lei nº 15.889, de 5 de novembro de 2013, passa a vigorar acrescido 
dos parágrafos 6º e 7º, com a seguinte redação: 

"§ 6º Aplica-se à diferença nominal de que trata o caput a impugnação prevista no art. 
18 da Lei nº 10.235, de 1986, com a redação dada por esta Lei. 

§ 7º A impugnação de que trata o § 6º deste artigo poderá tomar por base os 
elementos indicados no art. 2º da Lei nº 10.235, de 1986, comprovados por meio de, ao menos, 
três transações imobiliárias ocorridas no mesmo exercício entre partes independentes, 
observada a mesma localização conforme as Tabelas da referida Lei." (NR) 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 17/04/2019. 
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