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PROJETO DE LEI 01-00488/2014 do Vereador Gilson Barreto (PSDB) 
"Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 

IPTU à Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô e Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 

Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 
IPTU os imóveis ocupados pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô e pela 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM. 

§ 1º O A isenção prevista no caput aplica-se aos imóveis de propriedade ou de posse 
da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô e da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos - CPTM, cuja utilização esteja relacionada direta ou indiretamente com a regular 
e permanente atividade fim da empresa, tais como: 

I - instalações técnicas de qualquer natureza, como trilhos, estações, áreas de trânsito 
de veículos, pessoas ou mercadorias, ainda que restrito a funcionários ou prestadores de 
serviço; 

II - áreas de manutenção, acondicionamento, armazenamento ou abrigo de veículos, 
materiais, equipamentos ou implementos para a operação regular; 

III - imóveis utilizados total ou parcialmente para atividades administrativas; 

IV - outros que venham a ser previstos em regulamento, devido à natureza de sua 
finalidade permanente. 

§ 2º Excluem-se da isenção: 

I - todo e qualquer imóvel que não tenha atividade permanente definida, ou cuja 
atividade predominante, assim considerada em razão da natureza ou especialidade do imóvel, 
não esteja relacionada com a atividade fim da autarquia; 

II - os imóveis mantidos sem finalidade definida; 

III - os imóveis temporariamente utilizados pela empresa, de forma transitória, 
independentemente do prazo; 

IV - os imóveis cedidos a qualquer título a terceiro, sem alienação, ainda que 
relacionado com as atividades descritas no § 1º. 

Art. 2º Ficam remitidos os créditos tributários, independentemente de sua constituição 
ou inscrição na Dívida Ativa, relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - 
IPTU, decorrentes da propriedade de imóveis alcançados pela isenção estabelecida nesta Lei, 
bem como anistiadas as infrações relacionadas à respectiva falta de recolhimento do imposto 
incidente sobre o fato gerador relativo ao serviço de transporte público de passageiros, 
realizado pelo Metrô e pela CPTM, no Município de São Paulo, ocorridos até a data da 
publicação desta lei. 

Art. 3º A isenção de que trata o art. 1º desta lei não exime a Companhia do 
Metropolitano de São Paulo - Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM 
da inscrição e atualização de seus dados no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM e do 
cumprimento das demais obrigações acessórias. 
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Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 5º Esta lei entra 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 previstos no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, Às Comissões competentes". 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/11/2014, p. 118 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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