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PARECER Nº 1579/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0888/13. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa dos nobres Vereadores Andrea Matarazzo, 
Floriano Pesaro, José Américo, Nabil Bonduki e Ricardo Nunes, que dispõe sobre incentivos 
fiscais a teatros e espaços culturais, cuja finalidade seja a apresentação de espetáculos de 
artes cênicas abertos ao público.  

Consoante se depreende do art. 2º, o objetivo do projeto é conceder isenção de 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU em relação aos imóveis utilizados exclusiva ou 
predominantemente como teatros ou espaços que sejam abertos ao público e tenham caráter 
artístico e cultural.  

Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em 
tramitação, consoante será demonstrado.  

Inicialmente, deve ser registrado que 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 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 atenção às informações solicitadas por esta Comissão, o autor informou às fls. 
55/56 a estimativa do impacto orçamentário-financeiro da proposta, restando formalmente 
atendida esta específica exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 
101/00 e cabendo a D. Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa a análise do teor de 
referidas informações.  

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, da Lei Orgânica do 
Município.  

Não obstante, é necessária a apresentação de Substitutivo para: (i) adequar a redação 
do projeto à técnica legislativa prevista na Lei Complementar nº 95/98, definindo com precisão 
os contribuintes que serão beneficiados com a isenção, pois, de acordo com a justificativa, o 
projeto almeja atingir apenas os estabelecimentos de determinado segmento do ramo teatral, 
qualificados como “espaços independentes”; (ii) excluir o § 3º do art. 4º do texto proposto, em 
atendimento ao art. 7º , I, da Lei Complementar nº 95/98, que estabelece que cada lei tratará 
de um único objeto; (iii) fixar o valor da multa a ser imposta na hipótese de o requerente da 
isenção não comunicar a alteração do uso do imóvel, pois em razão do princípio da legalidade, 
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a sanção precisa estar expressamente prevista na norma; e, (iv) estabelecer que a lei oriunda 
do projeto em análise entrará em vigor no exercício em que for considerada na estimativa de 
receita da lei orçamentária, bem como tiver sido compatibilizada com as metas de resultados 
fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias, em atendimento ao 
disposto no art. 14, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo da análise da D. 
Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, a qual incumbe se pronunciar sobre a 
matéria.  

Ante o exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos, PELA LEGALIDADE:  

SUBSTITUTIVO Nº    DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0888/13.  

Concede isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU aos imóveis em que 
se estabelecem os teatros e espaços culturais que especifica, e dá outras providências.  

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

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a concessão de isenção de Imposto Predial e Territorial 
Urbano – IPTU aos imóveis utilizados exclusiva ou predominantemente como teatros ou 
espaços culturais, cuja finalidade seja a apresentação de espetáculos de artes cênicas abertos 
ao público, que tenham caráter artístico e cultural e não sejam administrados ou geridos por 
empresas sem fins culturais, partidos políticos, entidades religiosas e fundações privadas.  

§ 1º Considera-se de caráter artístico e cultural os teatros e espaços culturais que 
desenvolvam ações de criação, produção, formação, programação ou promoção de atividades 
artísticas com finalidade estética e cultural.  

§ 2º Consideram-se partes integrantes do imóvel para efeito de concessão da isenção 
as salas de apresentação de espetáculos, camarins, de ensaio e reunião, salas de aulas de 
arte, guarda roupa, reserva técnica, escritórios, biblioteca, “foyer”, galeria de exposição, 
cafeteria ou bar, cozinha, entre outras dependências acessórias e complementares à atividade 
artística.  

§ 3º No caso de imóveis parcialmente utilizados como teatros ou atividades acessórias 
correlacionadas à exibição de espetáculos, a isenção incidirá proporcionalmente sobre a área 
do imóvel utilizada para esses fins.  

Art. 2º A isenção prevista no art. 1º poderá ser requisitada ao Poder Executivo pelos 
administradores ou gestores dos teatros ou espaços culturais, com, no mínimo, 2 (dois) anos 
de atividades, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, proprietários, locatários ou cessionários.  

§ 1º O requerente que apresentar pedido de isenção, nos termos do caput deste artigo, 
deverá assinar termo de responsabilidade pelas informações prestadas.  

§ 2º O requerente deverá entregar, anualmente, ao órgão competente do Poder 
Executivo, documentos comprobatórios das atividades culturais, como a quantidade anual de 
espectadores, relação das principais atividades realizadas, material de imprensa, clippagem 
eletrônica, programas, cartazes, imagens, dentre outros, sob pena de perda da isenção fiscal.  

§ 3º O requerente, fica obrigado a comunicar ao órgão competente do Poder Executivo 
caso haja alteração do uso do imóvel como espaço teatral ou cultural, sob pena de multa no 
valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se não efetuar a comunicação.  

§ 4º A multa de que trata o § 3º deste artigo será atualizada anualmente pela variação 
do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de 
extinção deste índice, será adotado outro índice criado pela legislação federal e que reflita a 
perda do poder aquisitivo da moeda.  

Art. 3º O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua publicação.  

Art. 4º As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

Art. 5º 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 
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resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias, revogadas as 
disposições em contrário.  

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 03.12.2014.  

Goulart – PSD – Presidente  

Eduardo Tuma – PSDB - Relator  

Alfredinho - PT  

Arselino Tatto – PT  

Floriano Pesaro - PSDB  

Roberto Tripoli – PV  

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/12/2014, p. 97 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

