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PARECER N° 1036/2019  DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 250/2018. 

 O presente Projeto de Lei, de autoria da nobre Vereadora Sandra Tadeu, dispõe sobre 
manutenção da isenção de IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano de imóveis de 
propriedade de idosos nas condições previstas nas Leis 11.614/94 e 15.889/13 e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
Legalidade, na forma do Substitutivo, apresentado para aprimorar a técnica de redação 
legislativa, de acordo com os ditames da Lei Complementar nº 95/98. 

A Comissão de Administração Pública exarou parecer favorável ao Substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

O projeto em tela tem o fito de dispor sobre manutenção da isenção de IPTU - Imposto 
Predial e Territorial Urbano de imóveis de propriedade de idosos nas condições previstas nas 
Leis 11.614/94 e 15.889/13. 

Segundo justificativa da autora (fl.02) "o idoso goza de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, tais como, saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Assim, a isenção 
prevista na lei para as pessoas aposentadas e idosos teve como objetivo a melhor qualidade e 
a manutenção de uma vida digna ao idoso. No entanto, quando há revisão da planta genérica 
de valores, o idoso perde o direito a isenção e para corrigir essa injustiça se faz necessário 
manter o direito a isenção com base nos requisitos subjetivos do aposentado, como renda e 
idade." 

Pelo exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito 
de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar. Portanto, 
favorável é o parecer ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 19/06/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/06/2019, p. 122-123 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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