
 

Secretaria Geral Parlamentar 

Secretaria de Documentação 
Equipe de Documentação do Legislativo 

 

PROJETO DE LEI 01-00313/2021 do Vereador Rubinho Nunes (PATRIOTA) 

"Dispõe sobre a criação de ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de 
eventos para compensar os efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19. 

Art. 1º Esta Lei estabelece ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de 
eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de isolamento ou de quarentena 
realizadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19. 

Art. 2º Fica instituído o Programa Municipal de Retomada do Setor de Eventos (PMRE), 
que visa criar condições para que o setor de eventos seja compensado pelo estado de 
calamidade pública que a cidade de São Paulo se encontra. 

Parágrafo único - Para efeitos desta Lei, consideram-se pertencentes ao setor de 
eventos as pessoas jurídicas, incluídas entidades sem fins lucrativos, que exercem as 
seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente: 

I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, 
promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou de 
espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas, casas de 
espetáculos; 

II - hotelaria em geral; 

III - administração de salas de exibição cinematográfica; 

IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei 11.771, de 17 de 
setembro de 2008. 

Art. 3º O PMRE autoriza a Prefeitura a disponibilizar modalidades de renegociação de 
dívidas, incluídas as de natureza tributária e não tributária. 

§ 1º Aplicam-se às transações celebradas no âmbito do PMRE o desconto de até 70% 
(setenta por cento) sobre o valor total da dívida e o prazo máximo para sua quitação de até 145 
(cento e quarenta e cinco) meses. 

§ 2º A transação referida no caput deste artigo: 

I - poderá ser realizada por adesão, na forma e nas condições constantes da 
regulamentação específica, admitindo o requerimento individual de transação, observando o 
disposto no § 9º deste artigo; 

II - deverá ficar disponível para adesão pelo prazo de até 4 (quatro) meses, contando 
da data de sua regulamentação pelo respectivo órgão competente. 

III - deverá ter sua solicitação analisada no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, 
no caso de requerimento individual. 

§ 3º O requerimento de adesão à transação implica confissão irrevogável e irretratável 
dos débitos abrangidos pelo parcelamento e configura confissão extrajudicial, podendo as 
pessoas jurídicas do setor de eventos, a seu critério, não incluir no parcelamento débitos que 
se encontrem em discussão na esfera administrativa ou judicial, submetidos ou não a causa 
legal de suspensão de exigibilidade. 

§ 4º Para inclusão no acordo de débitos que se encontram vinculados à discussão 
administrativa ou judicial, submetidos ou não à hipótese legal de suspensão, o devedor deverá 
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desistir de forma irrevogável, até o prazo final para adesão, de impugnações ou recursos 
administrativos, de ações judiciais propostas ou de qualquer defesa em sede de execução 
fiscal e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam 
os processos administrativos e as ações judiciais, observado o disposto na parte final do § 3º 
deste artigo. 

§ 5º O devedor poderá ser intimado, a qualquer tempo, pelo órgão ou autoridade 
competente, a comprovar que protocolou requerimento de extinção dos processos, com 
resolução do mérito. 

§ 6º As associações representativas dos setores beneficiários do PERSE poderão 
solicitar atendimento preferencial, objetivando tratar da adesão e difundir os benefícios 
previstos nesta Lei. 

Art. 4º Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, 
contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos 
incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2º desta Lei: 

I - Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

II - Imposto Sobre Serviços (ISS) 

III - Imposto Sobre Transição de Bens Imóveis (ITBI) 

Art. 5º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala de Reuniões, São Paulo, 24 de abril de 2021. 

Às Comissões competentes." 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/05/2021, p. 113 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

