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PROJETO DE LEI 01-00587/2019 do Vereador Eduardo Tuma (PSDB) 

"DISPÕE SOBRE A NOTIFICAÇÃO E LANÇAMENTO DA ISENÇÃO DE IMPOSTO 
PREDIAL A EDIFICAÇÕES DESTINADAS AOS TEMPLOS DE QUAISQUER CULTOS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta: 

Art. 1º Fica acrescido os §§ 4º e 5º ao artigo 7º da Lei nº 13250, de 27 de dezembro de 
2001, com as respectivas alterações posteriores, principalmente a dada pela Lei 17092 de 23 
de maio de 2019: 

"Art. 7º - ......................................................... 

....................................................................... 

§ 4º Para gozar do benefício de imunidade a que se refere à letra "b" do inciso VI do 
artigo 150 da Constituição Federal, das isenções conforme artigo 18 da Lei nº 6989, de 29 de 
dezembro de 1966, artigo 7º da Lei nº 13250, de 27 de dezembro de 2001 e artigo 4º da Lei 
17.092, de 23 de maio de 2019, e a manutenção automática para exercícios posteriores com a 
emissão de notificação do IPTU, com o lançamento da imunidade ou a isenção será necessária 
à renovação anual. 

§ 5º O responsável pelo uso da edificação, destinada a templos de quaisquer cultos, 
deverá apresentar o termo de responsabilidade como documento único, condição necessária e 
suficiente, dentro de cada exercício fiscal, declarando que estão mantidos os requisitos legais 
que deram ensejo à concessão do benefício: 

I - O termo de responsabilidade deverá ser preenchido em plataforma disponibilizado 
no sitio da Prefeitura Municipal de São Paulo, para o cumprimento das exigências necessárias 
e continuidade do benefício, devendo ser apresentado até o último dia útil do mês de outubro 
do exercício corrente, sob pena de cancelamento no exercício futuro e demais sanções 
previstas em legislação vigente. 

......................................................................" (NR) 

Art. 2º O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua publicação. 

Art. 3º As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º Este Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões. São Paulo, 12 de setembro de 2019. 

Às Comissões competentes." 
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