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PUBLICADO DOM 06/03/2004, PÁG. 82, PLENÁRIO 
 
 
 
 
 
Substitutivo ao Projeto de Lei n.º 094/2003 
Altera a notificação-recibo do Imposto Predial e Territorial Urbano, e dá outras 
providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1º - Passará a constar da notificação-recibo do IPTU campo próprio para que o 
Executivo informe acerca da existência ou inexistência de quaisquer débitos 
pendentes, com efeito de certidão de regularidade fiscal na hipótese de nada constar 
em seu texto. 
Parágrafo único - Esse documento não terá, em nenhuma hipótese, o efeito de uma 
certidão de regularidade de edificação. 
Art. 2º - A notificação-recibo deverá trazer expressa a informação de que a ausência 
de débitos no campo referido dá a ela o efeito e a validade de uma certidão de 
regularidade fiscal. 
Art. 3º - O executivo terá 60 dias para regulamentar esta lei, contadas da data de sua 
publicação. 
Art. 4º - As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as 
disposições em contrário, em especial aquelas contidas na Lei n.º 12.077, de 13 de 
junho de 1996. 
Sala das Sessões, 
MARCOS ZERBINI 
JUSTIFICATIVA 
O presente substitutivo, apresentado pelo próprio autor, tem por finalidade oferecer 
uma redação mais precisa aos termos de seu artigo primeiro, de maneira a prevenir 
futuras interpretações não condizentes com a intenção da propositura. 
Ao eliminar os termos “ou irregularidades” do texto do referido artigo, o autor quer se 
assegurar de que, se aprovado o projeto, não haja qualquer possibilidade de ações 
contrárias ao interesse público, que pretendam atestar situações anômalas em 
edificações com base no novo formato proposto para a notificação-recibo do IPTU. 
Estamos certos de que, face ao exposto, este aperfeiçoamento proposto com o 
presente substitutivo contará com o apoio dos demais senhores vereadores.” 
 
 
PUBLICADO DOM  09/03/2004, PÁG. 91, PLENÁRIO 
 
 
 
PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA; DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO 
Nº 01 APRESENTADO EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 94/03 
Trata-se o presente de substitutivo Nº 01 apresentado em Plenário, na forma do artigo 
270 do Regimento Interno, ao projeto de lei 94/03, que dispõe sobre alteração de 
notificação-recibo do Imposto Predial e Territorial Urbano. 
O substitutivo apresentado visa aperfeiçoar o projeto original sem modificações, no 
entanto, que alterem a fundamentação jurídica já exarada no parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Face ao exposto, opina-se pela 
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LEGALIDADE 
No mérito, nada há a opor ao substitutivo apresentado, que tem o intuito de melhorar 
o projeto original, adequando-o melhor as necessidades do Município. 
Face ao exposto, o parecer das comissões de mérito é 
FAVORÁVEL 
Sob o aspecto financeiro, nada há a opor ao substitutivo, uma vez que as despesas 
para sua execução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. 
Face ao exposto, o parecer é 
FAVORÁVEL. 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO” 


