
PUBLICADO DOC 08/06/2010, PÁG 81 
 
 
 
PARECER Nº 631/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 576/09.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Donato, que visa 
instituir, no âmbito do Município de São Paulo, o Plano de Incentivos a Projetos 
Habitacionais Populares vinculados ao Programa Federal “Minha Casa, Minha Vida”.  
A propositura institui uma série de benefícios fiscais para os empreendimentos 
habitacionais voltados para famílias com renda mensal de até 06 (seis) salários 
mínimos que estejam cadastradas na Companhia Metropolitana de Habitação de 
São Paulo – COHAB.  
Na forma do Substitutivo ao final proposto, o projeto reúne condições de 
prosseguimento.  
O projeto cuida de matéria tributária, sobre a qual compete ao Município legislar, 
nos termos do art. 30, I e III, da Constituição Federal; 13, I e III, c/c 37 da Lei 
Orgânica do Município, que dispõem caber à municipalidade legislar sobre assuntos 
de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.  
Cumpre observar ainda que, como assevera M. Seabra Fagundes “a competência 
constitucional para tributar supõe a opção entre criar tributos ou não, e implica, por 
igual, a faculdade de isentar da incidência tributária determinadas pessoas, coisas 
ou situações” (RDA 58/1).  
Salienta-se que não existe óbice relativo à iniciativa legislativa. Nos termos do art. 
13, III, da LOM, tanto o Executivo quanto o Legislativo podem dar o impulso inicial 
a projetos de lei que versem sobre matéria tributária, eis que a Lei Orgânica não 
impôs nenhuma restrição.  
Reza o art. 13, III, da LOM:  
“Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado no 
artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, especialmente:  
(...)  
III – legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções, anistias 
fiscais e remissão de dívidas.” (g.n)  
Entretanto, muito embora seja competência concorrente do Legislativo e do 
Executivo iniciar o processo legislativo em matéria tributária, eis que nenhuma 
restrição se verifica quer no art. 37, quer no art. 69 da Lei Orgânica, fato é que 
devem os projetos obedecer ao disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, ao qual faz referência também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vindo 
acompanhados da estimativa do impacto orçamentário financeiro no ano em que 
devam entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como da comprovação de 
que a receita foi considerada no orçamento em vigor e que sua aprovação não afeta 
as metas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou, 
alternativamente, de indicação de medidas compensatórias.  
Por essa razão, foi encaminhado pedido de informações ao autor do projeto que, às 
fls. 76, informou não haver renúncia de receita, pois as isenções previstas 
abrangerão apenas empreendimentos futuros que atualmente não figuram no 
cadastro imobiliário da Municipalidade. Assevera ainda, o nobre autor da proposta, 
que ela acarretará incremento e não renúncia de receitas uma vez que os 
incentivos estimularão o lançamento de novos empreendimentos habitacionais que 
traduzirão num significativo aumento da arrecadação do IPTU.  
Sob o aspecto jurídico entendemos que a propositura reúne condições de 
prosseguimento, uma vez que os requisitos impostos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal poderão ser atendidos quando da aprovação de cada um dos 
empreendimentos que a propositura visa fomentar, sem prejuízo da competente 
análise da E. Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa acerca da adequação 
dessas informações ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.  



Por fim, quanto ao aspecto de fundo da proposta, cumpre observar que ela 
encontra consonância com o disposto na Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 
2009, resultado da conversão da Medida Provisória nº 459/09, que reza:  
Art. 3º Para a definição dos beneficiários do PMCMV, devem ser respeitadas, além 
das faixas de renda, as políticas estaduais e municipais de atendimento 
habitacional, priorizando-se, entre os critérios adotados, o tempo de residência ou 
de trabalho do candidato no Município e a adequação ambiental e urbanística dos 
projetos apresentados.  
§ 1º Em áreas urbanas, os critérios de prioridade para atendimento devem 
contemplar também:  
...  
II – a implementação pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios de 
medidas de desoneração tributária, para as construções destinadas à habitação de 
interesse social;  
Tratando o projeto sobre matéria tributária, é obrigatória a sua aprovação pela 
maioria absoluta dos membros da Casa e também a convocação de pelo menos 
duas audiências públicas durante a sua tramitação pela Câmara, nos termos dos 
arts. 40, § 3º, I e 41, V, ambos da LOM.  
Pelo exposto, somos pela CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.  
Contudo, a fim de retirar da proposta artigos que violam o princípio da 
Independência e Harmonia entre os Poderes, quer por versar sobre matérias de 
competência privativa do Executivo, quer por autorizarem-no a praticar atos de sua 
exclusiva competência, propomos o seguinte Substitutivo:  
  
SUBSTITUTIVO Nº     DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0576/09.  
Dispõe sobre o Plano de Incentivos a Projetos Habitacionais Populares, vinculado ao 
Programa do Governo Federal “Minha casa, Minha Vida”, e dá outras providências.  
  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A :  
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de São Paulo, o Plano de Incentivos a 
Projetos Habitacionais Populares vinculado ao Programa Federal “Minha casa, Minha 
Vida”, implantado pela Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 2009.  
Parágrafo único. Os incentivos previstos na presente lei destinam-se 
exclusivamente a empreendimentos voltados para famílias com renda mensal de 
até 06 (seis) salários mínimos e que, obrigatoriamente, estejam cadastradas na 
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB.  
Art. 2º São objetivos do Plano de Incentivos:  
I – atender as famílias que deverão ser removidas das áreas de risco ou áreas 
consideradas inadequadas para habitação;  
II – reduzir o déficit habitacional da população de baixa renda;  
III – fomentar a participação da iniciativa privada na execução de projetos 
destinados à solução dos problemas habitacionais no Município.  
Art. 3º Os empreendimentos lançados sob as diretrizes desta lei ficam isentos dos 
seguintes tributos:  
I – quaisquer taxas e emolumentos incidentes sobre a expedição de diretrizes 
urbanísticas, de análises, aprovações e certificados de conclusão;  
II – Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI, incidente sobre 
a primeira transmissão do imóvel produzido com base na presente lei, ao 
adquirente cadastrado na COHAB/SP;  
III – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, incidente sobre a 
execução por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de 
obras hidráulicas e outras obras semelhantes e respectivas engenharias 
consultivas, inclusive serviços auxiliares ou complementares típicos da construção 
civil, a reparação, conservação, reforma e demolição de edifícios, prestados 



diretamente para implantação de parcelamento de solo e/ou de unidades acabadas 
uni ou multifamiliares;  
§ 1º A concessão da isenção prevista no inciso III deste artigo refere-se aos 
serviços prestados no próprio local da obra ou relacionados com ele de forma 
direta.  
§ 2º A alíquota do ISSQN incidente sobre os serviços relacionados ao programa 
previsto nesta lei, não mencionados no inciso III deste artigo, será de 2% (dois por 
cento).  
§ 3º As isenções previstas nos incisos I e III e a alíquota estipulada no § 2º deste 
artigo abrangem o período compreendido entre a data de protocolo do pedido de 
aprovação do empreendimento até a data de expedição do Certificado de Conclusão 
de Obras.  
§ 4º O disposto neste artigo não gera direito de restituição se o tributo foi 
regularmente pago em momento anterior à publicação desta lei.  
Art. 4º As despesas decorrentes da implantação da presente lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 5º Esta lei entra vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
Sala de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 02/06/2010  
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Agnaldo Timóteo – PR – Relator  
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