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PARECER Nº 1451/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0627/18. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Sandra Tadeu, que dispõe 
sobre a concessão de incentivo fiscal aos imóveis que adotarem práticas de preservação e 
proteção ambiental localizados no Município de São Paulo. 

De acordo com o projeto, para os imóveis em que forem adotadas práticas de 
preservação e proteção do meio ambiente, bem como medidas de sustentabilidade, incidirá o 
incentivo fiscal, consistente em desconto de 5% no valor do Imposto Predial e Territorial 
Urbano  IPTU. 

Sob o aspecto jurídico, na forma do Substitutivo ao final proposto, a propositura reúne 
condições para prosseguir em tramitação, consoante será demonstrado. 

No aspecto formal, nada obsta a tramitação do projeto, eis que a propositura foi 
apresentada no regular exercício da competência legislativa desta Casa, com fulcro nos artigos 
13, incisos I e II, e 37, caput, ambos da Lei Orgânica do Município. 

Para poder emitir seu parecer, esta Comissão solicitou ao Poder Executivo informações 
a respeito da estimativa do impacto orçamentário-financeiro da medida (fls. 07-09). Em 
resposta (fls. 10-24), o Poder Executivo estimou o impacto da medida nos exercícios 
financeiros de 2019, 2020, 2021 e 2022 (fls. 11), e teceu argumentos de mérito contrários à 
aprovação da proposta. A análise do conteúdo das informações prestadas compete à D. 
Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, a qual incumbe o pronunciamento sobre a 
matéria. 

O projeto cuida de matéria tributária sobre a qual compete ao Município legislar, nos 
termos dos artigos 30, inciso III, e 156, inciso I, da Constituição Federal, os quais dispõem 
caber ao Município instituir e arrecadar os tributos de sua competência, dentre os quais o 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  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. 

Em seu aspecto de fundo, conforme exposto na justificativa, o projeto visa estimular as 
práticas de preservação e proteção do meio ambiente, através de medidas de sustentabilidade 
ambiental, sendo certo que a Lei Orgânica do Município de São Paulo estabeleceu como 
princípio da organização municipal a defesa e a preservação do território, dos recursos naturais 
e do meio ambiente do Município (art. 2º, inc. X); a preservação, proteção e recuperação do 
meio ambiente também são objetivos da política urbana municipal (art. 148, inc. IV). 

Nesta medida, a proposta encontra respaldo no ordenamento jurídico e está alinhada 
com os princípios constitucionais tributários. 

Enfatize-se que as D. Comissões de mérito são competentes para apreciação do 
mérito da propositura, notadamente quanto ao modo de aferição do cumprimento das medidas 



 

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0627/2018 
Secretaria de Documentação Página 2 de 3 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

de sustentabilidade ambiental pelos imóveis beneficiários da redução de 5 % do imposto (art. 
2º), sendo certo que a D. Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa deve reapreciar a 
questão sob a ótica das receitas municipais. 

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

Pelo exposto, com estas observações, somos PELA LEGALIDADE. 

Contudo, a) a fim de adequar a redação do projeto à técnica legislativa prevista na Lei 
Complementar Federal nº 95/98, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e 
consolidação das leis; e b) para suprimir do projeto a previsão de regulamentação pelo Poder 
Executivo (art. 3º), a fim de evitar a violação do princípio da Separação entre os Poderes (art. 
2º, CR/88), sugerimos o seguinte Substitutivo: 

 

SUBSTITUTIVO NºDA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0627/18. 

Dispõe sobre a concessão de isenção de 5 % no Imposto sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana  IPTU incidente sobre os imóveis em que forem adotadas práticas de 
preservação e proteção do meio ambiente, bem como medidas de sustentabilidade ambiental. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1º Fica concedida a isenção de 5 % no Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana  IPTU incidente sobre os imóveis em que forem adotadas práticas de 
preservação e proteção do meio ambiente, bem como medidas de sustentabilidade ambiental. 

Art. 2º São consideradas medidas de proteção e preservação do meio ambiente, bem 
como de sustentabilidade ambiental: 

I - uso de materiais sustentáveis; 

II - reaproveitamento das águas pluviais; 

III - utilização de métodos de reciclagem e gerenciamento dos resíduos sólidos; 

IV - ampliação e conservação em sua fachada, calçada ou área interna de áreas 
verdes consideráveis; 

V - adoção do telhado verde. 

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentarias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor no exercício em que for considerada na estimativa de 
receita da lei orçamentária, bem como quando tiver sido compatibilizada com as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 04/09/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) - Relator 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/09/2019, p. 105 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


