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PARECER Nº 1031/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0150/19 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa dos nobres Vereadores Alessandro Guedes, 
Atílio Francisco, Fernando Holiday, Isac Felix, Ota, Paulo Frange, Rodrigo Goulart e Soninha 
Francine, que dispõe sobre o reajuste das faixas de isenção do Imposto Predial e Territorial 
Urbano - IPTU, introduzindo alteração na Lei nº 11.152, de 30 de dezembro de 1991, que altera 
a legislação relativa aos Impostos Predial e Territorial Urbano e às Taxas de Limpeza Pública e 
de Conservação de Vias e Logradouros Públicos. 

Segundo a justificativa, a Secretaria Municipal da Fazenda atualiza anualmente os 
valores unitários do metro quadrado de construção e de terreno para fins de apuração do valor 
venal de imóveis, para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana e das Taxas de Limpeza Pública e de Conservação de Vias e Logradouros 
Públicos (art. 5º, §2º, da Lei nº 11.152/1991). Essa correção anual, que não supera a inflação 
do período, não é aplicada para as faixas de isenção, total e parcial, excluindo milhares de 
contribuintes do benefício todos os anos. Como o reajuste tem por finalidade apenas atualizar o 
valor do imóvel, não se confundindo com valorização, milhares de famílias do segmento mais 
pobre da população acabam sendo injustamente excluídas da faixa de isenção. 

O projeto reúne condições para seguir em tramitação, na forma do substitutivo abaixo 
proposto. 

Sob o aspecto formal, o Município possui competência legislativa em matéria tributária, 
com respaldo no artigo 30, inciso III, da Constituição Federal, que enuncia caber ao Município 
instituir e arrecadar os tributos de sua competência. E o artigo 156, inciso I, do mesmo Diploma 
Normativo prevê a competência do Município para instituir o imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana. 

Note-se que o art. 13, inciso III, da Lei Orgânica do Município reforça a competência 
tributária do Município, ao dispor que cabe à Câmara, com a sanção do Prefeito, legislar sobre 
tributos municipais, bem como autorizar isenções, anistias fiscais e remissão de dívidas. 

Saliente-se que não existe óbice relativo à iniciativa legislativa, sendo que tanto o 
Executivo quanto o Legislativo podem dar o impulso inicial ao processo legislativo em matéria 
tributária e, assim o é, porque a Constituição Federal, fonte primeira das normas sobre 
processo legislativo, contemplando inclusive normas de repetição obrigatória, não contém 
qualquer restrição à iniciativa legislativa, no que se refere ao Município, mas apenas no que se 
refere aos Territórios Federais, nos termos do artigo 61, §1º, II, b, da Constituição Federal. 

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral: 
"Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, 
inclusive para as que concedem renúncia fiscal". (Tema 682) 

Portanto, configura-se a competência formal para a apresentação do projeto, e no 
aspecto material, também há amparo legal à pretensão, uma vez que o poder público 
competente para exigir tributo tem igualmente a competência para estabelecer isenções. 

Diante da informação constante às fls. 11, acerca da estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro da proposta, bem como da alteração sugerida no Substitutivo ao final 
apresentado, encontram-se formalmente atendidas as exigências da Lei de Responsabilidade 
Fiscal - Lei Complementar nº 101/00, cabendo a Comissão de Finanças e Orçamento desta 
Casa a análise da questão em seu mérito. 



Tratando o projeto sobre matéria tributária, é obrigatória a convocação de, pelo menos, 
duas audiências públicas durante a sua tramitação, nos termos do art. 41, V, da Lei Orgânica 
do Município. 

Para ser aprovado, o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos dos art. 40, § 3º, I, do mesmo diploma legal. 

Pelo exposto, na forma do Substitutivo que segue, apresentado para adequar o texto à 
técnica legislativa prevista na Lei Complementar nº 95/98, em sintonia com as sugestões do 
Executivo, somos PELA LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 150/2019. 

Dispõe sobre o reajuste das faixas de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - 
IPTU, introduzindo alteração na Lei nº 11.152, de 30 de dezembro de 1991, que altera a 
legislação relativa aos Impostos Predial e Territorial Urbano e às Taxas de Limpeza Pública e 
de Conservação de Vias e Logradouros Públicos. 

Art. 1º Fica acrescido o § 4º ao artigo 5º da Lei nº 11.152, de 30 de dezembro de 1991, 
na seguinte conformidade: 

"Art. 5º................................................................................................ 

§ 4º. O Poder Executivo sempre que fizer a atualização prevista no § 2º deste artigo 
atualizará também os valores das faixas de isenção dos incisos I e II dos arts. 6º e 7º da Lei nº 
15.889, de 05 de novembro de 2013, pelo mesmo índice." (NR) 

Art. 2º Esta lei entra em vigor no exercício em que for considerada na estimativa de 
receita da lei orçamentária, bem como quando tiver sido compatibilizada com as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 19/06/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Celso Jatene (PL) - Relator 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (PRB) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/06/2019, p. 119 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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