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PROJETO DE LEI 01-00188/2020 do Vereador Fabio Riva (PSDB)

"CRIA O PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS / COVID -
19  E  DISPÕE SOBRE INSENÇÕES FISCAIS  PARA FABRICAÇÃO DE RESPIRADORES,
MÁSCARAS,  EQUIPAMENTOS  E  ITENS  MÉDICOS  PARA  COMBATE  A  PANDEMIA  NO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

Art.  1º  Fica  instituído  PROGRAMA  DE  INCENTIVO  AO  COMBATE  DO
CORONAVÍRUS / COVID - 19 - programa emergencial de incentivos fiscais para fabricação de
respiradores, máscaras, equipamentos e itens médicos para combate a pandemia no município
de São Paulo.

Art. 2º São objetivos do programa:

I - Promover e dinamizar a ampliação da fabricação de itens médicos necessários à
prevenção, combate ao coronavírus e tratamento dos acometidos por COVID-19, na cidade de
São Paulo.

II  -  Apoiar  indústrias  que  modificarem  momentaneamente  seu  parque  fabril  para
confecção de equipamentos médicos, ambulatoriais e de segurança ao trabalho.

III - Dinamizar a distribuição destes equipamentos aos atendidos pela rede pública de
saúde.

IV - Ampliar o oferta destes equipamentos aos profissionais de saúde, transportes e
das demais atividades em funcionamento, no atual estado de calamidade pública.

Art. 3º Os benefícios fiscais constituem em:

I - redução de 100% do IPTU;

II - redução do Imposto Sobre Serviços - ISS dos serviços contratados pela indústria e
afeitos a fabricação destes equipamentos para 2%;

III - redução em 100% em todas as taxas e licenças municipais;

IV - suspensão de cobranças e prorrogação de parcelas do prazo de pagamento de
todo os impostos, taxas e autuações, emitidas pelo município, por 365 dias.

Art. 4º Os benefícios fiscais estabelecidos no artigo 3º tem validade de no mínimo um
ano, a partir da data de entrega do primeiro lote de produtos, podendo chegar a três anos no
caso de fabricantes de respiradores.

Art. 5º Tem direito aos benefícios estabelecidos no artigo 3º, indústrias que adaptaram
seu parque fabril para produção de equipamentos médicos necessários a prevenção, combate
do coronavírus e tratamento da covid-19.

Parágrafo único: A secretaria de saúde determinará em portaria específica, quais os
equipamentos  médicos,  ambulatoriais  e  de  proteção  individual  de  que  trata  o  caput  deste
artigo.

Art.  6º  O  poder  executivo  publicará  edital,  por  meio  eletrônico,  disponibilizando
ferramentas  telefônicas  e  online,  para  inscrição  dos  interessados  nos  benefícios  deste
programa.

Art.  7º  Os  incentivos  fiscais  decorrentes  desta  lei  poderão  ser  concedidos
concomitantemente com outros programas de incentivos seletivos.

Art. 8º O executivo regulamentará esta Lei no prazo de 15 dias.



Art.  9º  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  por  conta  de  dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 10 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Às Comissões competentes."

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/04/2020, p. 73

Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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