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PARECER Nº 901/2003 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº0094/03 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Marcos Zerbini, que visa alterar a 
notificação-recibo do Imposto Predial e Territorial Urbano, para que conste de campo 
próprio informações acerca da existência ou não de quaisquer débitos ou irregularidades 
pendentes, com efeito de certidão de regularidade fiscal, na hipótese de nada constar. 
De acordo com o parágrafo único do art. 1°, o referido documento não terá efeito de 
regularidade da edificação. 
Com efeito, a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão Permanente da 
Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, ressalvadas aquelas de iniciativa privativa. 
A presente proposta, como vemos, fixa uma norma geral a ser observada pela 
Administração na emissão das notificações para pagamento do IPTU, a exemplo do que já é 
feito por força da Lei n° 12.077/96, onde é informada a existência ou não de débitos 
anteriores.  
O projeto em análise, determinaque sejam informados quaisquer débitos, irregularidades, 
confere o efeito de regularidade fiscal no caso de inexistência de ocorrências, bem como 
revoga a citada Lei n° 12.077/96. 
Sob o aspecto jurídico, nada obsta a regular tramitação da propositura, que encontra 
fundamento nos arts. 13, inciso I e 37, "caput", ambos da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo. 
PELA LEGALIDADE 
Entretanto, a fim de adaptar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa, sugerimos 
o seguinte substitutivo: 
SUBSTITUTIVO N° /03 AO PROJETO DE LEI N° 094/03 
Insere item na notificação-recibo do Imposto Predial e Territorial Urbano, e dá outras 
providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1° Da Notificação-Recibo do Imposto Predial e Territorial Urbano deverá constar campo 
próprio informando acerca da existência ou não de quaisquer débitos ou irregularidades 
pendentes, que terá efeito de certidão de regularidade fiscal, no caso de nada constar. 
§ 1° O referido documento, em nenhuma hipótese, implicará na regularidade da edificação. 
§ 2° A Notificação-Recibo de que trata o "caput" deste artigo deverá trazer expressa a 
informação de que a ausência de débitos no campo referido conferirá o efeito e validade de 
certidão de regularidade fiscal. 
Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da sua publicação. 
Art. 3° As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, em especial a Lei n° 12.077, de 13 de junho de 1996. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 18/6/03 
Augusto Campos - Presidente 
Antonio Paes-Baratão - Relator 
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