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+DYHUHV )LQDQFHLURV GR 0XQLFtSLR

2X URV 5LVFRV (VSHFtILFRV

5LVFRV UHIHUHQ HV jV (PSUHVDV 0XQLFLSDLV QmR HSHQGHQ HV

5LVFRV UHIHUHQ HV jV &RQFHVV HV H 3DUFHULDV 3 EOLFR 3ULYDGDV 333V

HV mR GH 5LVFR

RQVLGHUDo HV )LQDLV

HPRQV UD L R GH 5LVFRV )LVFDLV H 3UR LGrQFLDV

$SrQGLFH 5HODomR GDV Do HV MXGLFLDLV FRP SUR i HO SUREDELOLGDGH GH SHUGD
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1. Introdução
A fim de prover transparência na apuração dos resultados fiscais dos governos, a Lei

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal

(LRF), estabelece que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve conter Anexo de Riscos

Fiscais, com a avaliação dos passivos contingentes e de outros riscos capazes de afetar

negativamente as contas públicas e, consequentemente, as metas fiscais estabelecidas em lei.

Os passivos contingentes são obrigações possíveis que surgem em função de

acontecimentos futuros e incertos, os quais não estão totalmente sob controle da

municipalidade, ou são obrigações presentes que surgem em decorrência de fatos passados,

mas que ainda não foram reconhecidos a) devido a ser improvável que o município tenha que
liquida—los ou b) pelo fato de os valores das obrigações não poderem ser estimados com

suficiente segurança. Já os outros riscos envolvem, principalmente, alterações do cenário

macroeconômico.

De forma a estruturar a análise, os riscos de que trata este Anexo foram divididos em

dois grandes grupos. O primeiro, denominado "Riscos Fiscais no Cenário Base", trata dos

riscos relacionados a variações nos parâmetros macroeconômicos que podem se materializar

em aumento de despesas ou redução de receitas. Estes parâmetros, descritos no Anexo de

Metas Fiscais, e que norteiam a construção da presente LDO, são utilizados como referência

para projeção de receitas e estabelecimento das despesas a partir da definição da meta de

superávit primário bem como das projeções de pagamento da dívida pública.

Já na sessão seguinte, "Riscos Fiscais não relacionados ao Cenário Base", são

detalhados três tipos de riscos, quais sejam: (i) Passivos Contingentes, que compreendem
demandas judiciais em curso contra a Municipalidade e que podem se materializar em

condenações capazes de afetar as finanças públicas municipais; (ii) Ativos Contingentes que
trata dos riscos de não recebimento dos direitos e haveres detidos pela Municipalidade; e (iii)

Outros Riscos Específicos que concentram os riscos referentes aos litígios judiciais
envolvendo as Empresas e Sociedades de Economia Mista Municipais não Dependentes e

aqueles relacionados às Concessões e Parcerias Público—Privadas (PPPs), tema em voga no
âmbito nacional emunicipal.

Na sequência da identificação, detalhamento e mensuração destes riscos, são

descritos os instrumentos lançados pela administração pública municipal a fim de mitigá-los,

na parte do documento denominada "Gestão de Riscos".

Por fim, chega—se às "Considerações Finais" deste Anexo, parte na qual também se

apresenta o quadro—resumo consolidando as informações aqui trazidas.
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�,Q URGXomR
$ ILP GH SURYHU UDQVSDUrQFLD QD DSXUDomR GRV UHVXO DGRV ILVFDLV GRV JRYHUQRV D /HL

&RPSOHPHQ DU Q GH GH PDLR GH GHQRPLQDGD /HL GH 5HVSRQVDELOLGDGH )LVFDO

/5) HV DEHOHFH TXH D /HL GH LUH UL HV 2UoDPHQ iULDV / 2 GHYH FRQ HU $QH R GH 5LVFRV
)LVFDLV FRP D DYDOLDomR GRV SDVVLYRV FRQ LQJHQ HV H GH RX URV ULVFRV FDSD HV GH DIH DU

QHJD LYDPHQ H DV FRQ DV S EOLFDV H FRQVHTXHQ HPHQ H DV PH DV ILVFDLV HV DEHOHFLGDV HP OHL

2V SDVVLYRV FRQ LQJHQ HV VmR REULJDo HV SRVVtYHLV TXH VXUJHP HP IXQomR GH
DFRQ HFLPHQ RV IX XURV H LQFHU RV RV TXDLV QmR HV mR R DOPHQ H VRE FRQ UROH GD

PXQLFLSDOLGDGH RX VmR REULJDo HV SUHVHQ HV TXH VXUJHP HP GHFRUUrQFLD GH ID RV SDVVDGRV

PDV TXH DLQGD QmR IRUDP UHFRQKHFLGRV D GHYLGR D VHU LPSURYiYHO TXH R PXQLFtSLR HQKD TXH
OLTXLGi ORV RX E SHOR ID R GH RV YDORUHV GDV REULJDo HV QmR SRGHUHP VHU HV LPDGRV FRP

VXILFLHQ H VHJXUDQoD -i RV RX URV ULVFRV HQYROYHP SULQFLSDOPHQ H DO HUDo HV GR FHQiULR

PDFURHFRQ PLFR

H IRUPD D HV UX XUDU D DQiOLVH RV ULVFRV GH TXH UD D HV H $QH R IRUDP GLYLGLGRV HP

GRLV JUDQGHV JUXSRV 2 SULPHLUR GHQRPLQDGR 5LVFRV )LVFDLV QR &HQiULR %DVH UD D GRV
ULVFRV UHODFLRQDGRV D YDULDo HV QRV SDUkPH URV PDFURHFRQ PLFRV TXH SRGHP VH PD HULDOL DU

HP DXPHQ R GH GHVSHVDV RX UHGXomR GH UHFHL DV (V HV SDUkPH URV GHVFUL RV QR $QH R GH

0H DV )LVFDLV H TXH QRU HLDP D FRQV UXomR GD SUHVHQ H / 2 VmR X LOL DGRV FRPR UHIHUrQFLD
SDUD SURMHomR GH UHFHL DV H HV DEHOHFLPHQ R GDV GHVSHVDV D SDU LU GD GHILQLomR GD PH D GH

VXSHUiYL SULPiULR EHP FRPR GDV SURMHo HV GH SDJDPHQ R GD GtYLGD S EOLFD

-i QD VHVVmR VHJXLQ H 5LVFRV )LVFDLV QmR UHODFLRQDGRV DR &HQiULR %DVH VmR
GH DOKDGRV UrV LSRV GH ULVFRV TXDLV VHMDP L 3DVVLYRV &RQ LQJHQ HV TXH FRPSUHHQGHP

GHPDQGDV MXGLFLDLV HP FXUVR FRQ UD D 0XQLFLSDOLGDGH H TXH SRGHP VH PD HULDOL DU HP

FRQGHQDo HV FDSD HV GH DIH DU DV ILQDQoDV S EOLFDV PXQLFLSDLV LL $ LYRV &RQ LQJHQ HV TXH
UD D GRV ULVFRV GH QmR UHFHELPHQ R GRV GLUHL RV H KDYHUHV GH LGRV SHOD 0XQLFLSDOLGDGH H LLL

2X URV 5LVFRV (VSHFtILFRV TXH FRQFHQ UDP RV ULVFRV UHIHUHQ HV DRV OL tJLRV MXGLFLDLV

HQYROYHQGR DV (PSUHVDV H 6RFLHGDGHV GH (FRQRPLD 0LV D 0XQLFLSDLV QmR HSHQGHQ HV H
DTXHOHV UHODFLRQDGRV jV &RQFHVV HV H 3DUFHULDV 3 EOLFR 3ULYDGDV 333V HPD HP YRJD QR

kPEL R QDFLRQDO H PXQLFLSDO

1D VHTXrQFLD GD LGHQ LILFDomR GH DOKDPHQ R H PHQVXUDomR GHV HV ULVFRV VmR
GHVFUL RV RV LQV UXPHQ RV ODQoDGRV SHOD DGPLQLV UDomR S EOLFD PXQLFLSDO D ILP GH PL LJi ORV

QD SDU H GR GRFXPHQ R GHQRPLQDGD *HV mR GH 5LVFRV

3RU ILP FKHJD VH jV &RQVLGHUDo HV )LQDLV GHV H $QH R SDU H QD TXDO DPEpP VH
DSUHVHQ D R TXDGUR UHVXPR FRQVROLGDQGR DV LQIRUPDo HV DTXL UD LGDV
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�5LVFRV )LVFDLV QR HQiULR%DVH

&RQIRUPH DGLDQ DGR HV D VHVVmR UD D GRV ULVFRV GHFRUUHQ HV GH DO HUDo HV QR FHQiULR
EDVH X LOL DGR SDUD FRQV UXomR GD SUHVHQ H /HL GH LUH UL HV 2UoDPHQ iULDV TXH LPSDF HP

QHJD LYDPHQ HQRV UHVXO DGRVILVFDLV HVSHUDGRV SDUD D 0XQLFLSDOLGDGHQRSUy LPR ULrQLR SRU

PHLR GD YDULDELOLGDGH GD UHFHL D GHVSHVD H GtYLGD DSUHVHQ DGDV QHV D RUGHP QD VHTXrQFLD

�5LVFRV GD 5HFHL D

2V ULVFRV UHODFLRQDGRV j UHDOL DomR GD UHFHL D UHIHUHP VH HP JHUDO jV LQFHU H DV
TXDQ R DR IX XUR GR FHQiULR HFRQ PLFR XPD YH TXH RV LQGLFDGRUHV X LOL DGRV QR PRPHQ R

GDV SURMHo HV SRGHP DSUHVHQ DU DO HUDo HV HP VHX FRPSRU DPHQ R DIH DQGR DVVLP D
DUUHFDGDomR H FRQVHTXHQ HPHQ H RV UHVXO DGRV SULPiULR H QRPLQDO

$V UHFHL DV RUoDPHQ iULDV VmR SURMH DGDV FRQVLGHUDQGR VH D VXD SUySULD HYROXomR
KLV yULFD D OHJLVODomR GH FDGD XPD GDV UHFHL DV EHP FRPR LQGLFDGRUHV HFRQ PLFRV

SHU LQHQ HV 2V SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV TXH DIH DP R FRPSRU DPHQ R GDV UHFHL DV VmR D

H SHF D LYD GH YDULDomR GR 3URGX R ,Q HUQR %UX R 3,% GR 3,% 6HUYLoRV H GD LQIODomR
HVSHFLDOPHQ H FRPR PHGLGR SHOR QGLFH 1DFLRQDO GH 3UHoRV DR &RQVXPLGRU $PSOR ,3&$

DOpP GH YDULiYHLV HVSHFtILFDV GH FDGD UXEULFD GH UHFHL D

$VPHGLGDV LPSOHPHQ DGDV QR SDtV H HVSHFLILFDPHQ H QR (V DGR H0XQLFtSLR GH 6mR
3DXOR SDUD D FRQ HQomR GD GLVVHPLQDomR GD &29, DIH DP GLUH DPHQ H RV SULQFLSDLV

ID RUHV TXH LPSDF DP DV UHFHL DV PXQLFLSDLV DGDV DV LQFHU H DV VREUH D HYROXomR GD
SDQGHPLD H DJLOLGDGH GD LPXQL DomR DV SURMHo HV HFRQ PLFDV SRGHP YDULDU

VLJQLILFD LYDPHQ H QR PpGLR SUD R SRU DQ R DPSOLDQGR R ULVFR GH YDULDo HV QDV UHFHL DV

SURMH DGDV SDUD D -i VH SRGH QR DU HVVD LQV DELOLGDGH QDV SUHYLV HV REVHUYDQGR D

HYROXomR GD SURMHomR GR 3,% HP TXH FRQIRUPH PpGLD GR UHOD yULR )RFXV GR %DQFR
&HQ UDO VRIUHX UHGXomR GH SUHYLV R QR ILQDO GR DQR SDVVDGR SDUD QR UHOD yULR GH

GH PDUoR GH LPSDF DQGR DPEpP DV SURMHo HV GRV SUy LPRV DQRV

2V HIHL RV QD D LYLGDGH HFRQ PLFD HP rP UHIOH RV VREUH R 3,% LQIODomR
FkPELR GHVHPSUHJR H RX URV ID RUHV LPSRU DQ HV SDUD DV SURMHo HV GR ULrQLR H

SRU DQ R VREUH DV UHFHL DV GR PXQLFtSLR QRV SUy LPRV UrV DQRV 2 SULQFLSDO LPSRV R GR
PXQLFtSLR GLUH DPHQ H LPSDF DGR SHOD D LYLGDGH HFRQ PLFD p R ,66 $OpP GHV H R ,378

SRGH VRIUHU FRP PDLRU LQDGLPSOrQFLD H R ,7%, FRP D PHQRU D LYLGDGH GR VH RU LPRELOLiULR

2X URVVLP DV UDQVIHUrQFLDV GH ,&06 H ,39$ DVVLP FRPR R )81 (% TXH p FRPSRV R

PDMRUL DULDPHQ H SRU HV HV LPSRV RV HV DGXDLV SRGHP VHU IRU HPHQ H DIH DGDV SRLV HV DV
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UHFHL DV DPEpP VmR GLUH DPHQ H UHODFLRQDGDV j D LYLGDGH HFRQ PLFD 2X UDV UHFHL DV GR
PXQLFtSLR FRPR FUpGL RV GH TXLO PH URV H PXO DV GH UkQVL R DPEpP VmR GLUH DPHQ H

DIH DGDV SHOD PHQRU GHPDQGD GH UDQVSRU H D TXDO YDULD DQ R FRP D D LYLGDGH HFRQ PLFD

TXDQ R PDLV GLUH DPHQ H FRP PHGLGDV GH LVRODPHQ R VRFLDO

2 3,% p XP LQGLFDGRU TXH PHGH R QtYHO GH D LYLGDGH HFRQ PLFD UHSUHVHQ DGR SHOR

YDORU DGLFLRQDGR JHUDGR SRU RGRV RV EHQV H VHUYLoRV SURGX LGRV QR SDtV 6HUYH FRPR
SDUkPH UR GH HYROXomR SDUD D PDLRULD GDV UHFHL DV – GHV DFDQGR VH SULRUL DULDPHQ H DV

UHFHL DV ULEX iULDV TXH UHSUHVHQ DP D PDLRU SDUFHOD GR LQJUHVVR GH UHFXUVRV (P XPD

YDULDomR GH QR 3,% DFDUUH RX XPD YDULDomR DSUR LPDGD GH QD UHFHL D FRUUHQ H –

VHP FRQVLGHUDU UDQVIHUrQFLDV H UDRUGLQiULDV SDUD R FRPED H j &29, – FRQVLGHUDQGR
QmR Vy R LPSDF R QDV UHFHL DV ULEX iULDV PXQLFLSDLV PDV DPEpP DV UDQVIHUrQFLDV GH ,&06

H )81 (% TXH VmR LPSDF DGRV SHOR 3,% GLUH DPHQ H

(VSHFLILFDPHQ H R 3,% 6HUYLoRV HP IRU H LQIOXrQFLD VREUH D DUUHFDGDomR GR ,PSRVR
VREUH 6HUYLoRV GH 4XDOTXHU 1D XUH D ,6641 8PD YDULDomR GH QR 3,% 6HUYLoRV DIHD D

UHFHL D GH ,6641 HP

,JXDOPHQ H FKRTXHV LQIODFLRQiULRV RX FDPELDLV rP UHIOH R QDV GtYLGDV H LV HQ HV

MXQ R D FUHGRUHV LQ HUQRV H H HUQRV H SRGHP LQIOXHQFLDU DQ R R IOX R GH GHVHPEROVRV SDUD
FREHU XUD GR VHUYLoR GD GtYLGD FRPR R VDOGR GHYHGRU GHVVDV REULJDo HV (PERUD FRP XP

HIHL R PHQRU D YDULDomR FDPELDO SRGH LPSDF DU D UHDOL DomR GH UHFHL DV SULQFLSDOPHQ H D

DUUHFDGDomR FRP R ,PSRV R6REUH6HUYLoRVGH4XDOTXHU1D XUH D ,6641H FRPD FR D SDU H
GR ,PSRV R VREUH D &LUFXODomR GH 0HUFDGRULDV H 3UHV Do HV GH 6HUYLoRV GH 7UDQVSRU H

,Q HUHV DGXDO H ,Q HUPXQLFLSDO H GH &RPXQLFDomR ,&06

$ YDULDomR GDV D DV GH MXURV DPEpP FRQV L XL XP ULVFR j DUUHFDGDomR PXQLFLSDO
XPD YH TXH GLYHUVRV IXQGRV H DSOLFDo HV ILQDQFHLUDV VmR UHPXQHUDGRV GH DFRUGR FRP DV

D DV SUD LFDGDV QR PHUFDGR $OpP GLVVR SRGHP LQIOXHQFLDU RV LQYHV LPHQ RV UHDOL DGRV QD
FLGDGH DIH DQGR GLUH D H LQGLUH DPHQ H D DUUHFDGDomR SDUD R PXQLFtSLR

2V QtYHLV GH GHVHPSUHJR LQIOXHQFLDP D DUUHFDGDomR GH ULEX RV UHODFLRQDGRV DR
FRQVXPR EHP FRPR RV QtYHLV GH LQDGLPSOrQFLD 1HV H FDVR R ,PSRV R 6REUH D 3URSULHGDGH

3UHGLDO H 7HUUL RULDO8UEDQD ,378p R PDLVVHQVtYHO D FDGD GH YDULDomR QD LQDGLPSOrQFLD

GR ,378 D DUUHFDGDomR ULEX iULD YDULD HP

2X UR ULVFR REVHUYDGR p R GHVHPSHQKR GR PHUFDGR LPRELOLiULR R TXDO LPSDF D D
DUUHFDGDomRGR ,PSRV R VREUH7UDQVPLVVmR “,Q HU 9ivos” GH %HQV ,PyYHLVH GH LUHL RV5HDLV
VREUH ,PyYHLV ,7%, ,9 DVVLP FRPR D DUUHFDGDomR GH 2X RUJD 2QHURVD H D FRPHUFLDOL DomR

GH &HU LILFDGRV GH 3R HQFLDO $GLFLRQDO GH &RQV UXomR – &(3$&V OLJDGRV D 2SHUDo HV

8UEDQDV &RQVRUFLDGDV $GLFLRQDOPHQ H RV QtYHLV GH LQYHV LPHQ R QR PXQLFtSLR DSUHVHQ DP
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UHODomR HV UHL D FRP HV DV UHFHL DV SRLV JUDQGHV QHJyFLRV GHPDQGDP H VmR DFRPSDQKDGRV QD
PDLRULD GRV FDVRV GH UDQVDo HV LPRELOLiULDV

2 QtYHO GH D LYLGDGH HFRQ PLFD DIH D D FDSDFLGDGH GH JRYHUQRV UHVROYHUHP D FULVH
ILVFDO H HV H p RX UR HOHPHQ R TXH SURYRFD DO HUDo HV QD DUUHFDGDomR PXQLFLSDO YLD PDLRUHV

RX PHQRUHV UDQVIHUrQFLDV GH FRQYrQLRV FRP D 8QLmR H FRP R (V DGR GDGR TXH R SUHYLV R

LQLFLDOPHQ H SRGH QmR VH UHDOL DU VHJXQGR R DFRUGDGR

2 VXUJLPHQ R GH QRYDV SROt LFDV GH IRPHQ R RX PXGDQoDV QDV SROt LFDV H LV HQ HV QR

PRPHQ R GD HODERUDomR GD SHoD RUoDPHQ iULD DPEpP SRGHP VXUSUHHQGHU DV UHFHL DV GH
IRUPD SRVL LYD RX QHJD LYD

(P UHODomR jV UHFHL DV GH FRQFHVV HV H DOLHQDo HV R DPELHQ H HFRQ PLFD HP
LPSDF R VLJQLILFD LYR XPDYH TXH YDULiYHLVPDFURHFRQ PLFDVIDYRUiYHLVVmR HVVHQFLDLV SDUD

D UDLU SR HQFLDLV LQYHV LGRUHV

$ FDS DomR GH UHFXUVRV YLD RSHUDomR GH FUpGL R SRGH VHU SUHMXGLFDGD SRU
LQV DELOLGDGHV QR FHQiULR HFRQ PLFR ( LV H R ULVFR GH TXH DLV RSHUDo HV QmR VHMDP

YLDELOL DGDV FDVR DV FRQGLo HV QmR VHMDP YDQ DMRVDV DR PXQLFtSLR R TXH JHUDULD HQ UDYHV RX
IUXV UDo HV QD RE HQomR GHVVDV UHFHL DV $OpP GLVVR Ki DVSHF RV OHJDLV H RSHUDFLRQDLV TXH

SRGHP GLILFXO DU RX LQYLDELOL DU DV FRQ UD Do HV HV DFDP VH D QHFHVVLGDGH GH RE HQomR GH

JDUDQ LD GD 8QLmR R D HQGLPHQ R DRV OLPL HV OHJDLV GH HQGLYLGDPHQ R H GH VHUYLoR GD GtYLGD
D DSURYDomR GR SURMH R GH LQYHV LPHQ R SHOR 0LQLV pULR GD (FRQRPLD H D UHJXODULGDGH ILVFDO

GR PXQLFtSLR SHUDQ H D 8QLmR

&RP R ILP GH PL LJDU RV ULVFRV FDXVDGRV SHOD TXHGD QD DUUHFDGDomR p DGR DGR R
FRQJHODPHQ R GH GR Do HV RUoDPHQ iULDV GH GHVSHVDV QmR REULJD yULDV DV TXDLV VmR OLEHUDGDV

D SDU LU GR PRPHQ R HP TXH DV UHFHL DV VH HIH LYHP RX TXH D DUUHFDGDomR UHDOL DGD LQGLTXH D

FRQILUPDomR GDV SUHYLV HV LQLFLDLV HV D IRUPD FRQVHJXH VH PL LJDU R LPSDF R GH FKRTXHV
TXH SRVVDP FRORFDU HP ULVFR DV ILQDQoDV PXQLFLSDLV FRP D ILQDOLGDGH GH VH PDQ HU RV

PHOKRUHV QtYHLV SRVVtYHLV GH SUHV DomR GH VHUYLoRV S EOLFRV DRV PXQtFLSHV SDXOLV DQRV

�

�5LVFRV GD HVSHVD

$ GHVSHVD SURMH DGD SDUD R ULrQLR SRGH VHU LQIOXHQFLDGD D SDU LU GH
YDULDo HV GDV SUHPLVVDV PDFURHFRQ PLFDV DGR DGDV FRPR FHQiULR EDVH HP HVSHFLDO TXDQ R

j LQIODomR XPD YH TXH HV H p R JD LOKR SDUD R DXPHQ R GH GHVSHVDV S EOLFDV LQGH DGDV

$VVLP XPD LQ HQVLILFDomR RX DUUHIHFLPHQ R GR PRYLPHQ R LQIODFLRQiULR HQGHP D
LPSDF DU PDLV IRU HPHQ H R JUXSR GH GHVSHVDV 2X UDV HVSHVDV &RUUHQ HV XPD YH TXH p

QHOH TXH VH FRQFHQ UDPRV FRQ UD RVGHSUHV DomR FRQ LQXDGDFHOHEUDGRV HQ UHD DGPLQLV UDomR
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S EOLFD H HUFHLURV TXH PXL R FRPXPHQ H FRQ pP FOiXVXODV GH UHDMXV H LQIODFLRQiULR 7DLV
GHVSHVDV ILFDP FRQVROLGDGDV VRE R HOHPHQ R GH GHVSHVD 2X URV 6HUYLoRV GH 7HUFHLURV

3HVVRD -XUtGLFD

-i RV RX URV JUXSRV GH GHVSHVD QmR VmR mR LPSDF DGRV SRU PRGLILFDo HV QRV tQGLFHV
LQIODFLRQiULRV R JUXSR 3HVVRDO H (QFDUJRV 6RFLDLV FRQ pP TXDQ L D LYR H UHDMXV HV GH

VDOiULRV Mi GHILQLGRV -i R JUXSR ,QYHV LPHQ RV FRQ HPSOD GHVSHVDV FRP PRQ DQ H
HV DEHOHFLGR D VHU GHVHPEROVDGR 3RU VXD YH DV ,QYHUV HV)LQDQFHLUDV QmR VRIUHP LPSDF RV

LQIODFLRQiULRV SRU VXD SUySULD QD XUH D H GLVFULFLRQDULHGDGH ( SRU ILP RV JUXSRV GH GHVSHVD

UHODFLRQDGRV DR SDJDPHQ R GD GtYLGD -XURV H (QFDUJRV GD tYLGD H $PRU L DomR GD

tYLGD VmR UD DGRV QD SUy LPD VHVVmR $VVLP VHQGR D DQiOLVH GH VHQVLELOLGDGH GD GHVSHVD
QHV H ySLFR UHFDLUi H FOXVLYDPHQ H VREUH R JUXSR GH GHVSHVD 2X UDV HVSHVDV &RUUHQ HV

$QDOLVDQGRR KLV yULFR GHSDU LFLSDomRGR HOHPHQ RGH GHVSHVD QR R DO GH GHVSHVDV
GR JUXSR 2X UDV HVSHVDV &RUUHQ HV FKHJD VH D XPD SDU LFLSDomR D XDO QR SD DPDU PpGLR

GH DSUR LPDGDPHQ H QR SHUtRGR GH D FRPR HYLGHQFLDGR QR JUiILFR D

VHJXLU

5HDOL DQGR XP UHFRU H HPSRUDO QR SHUtRGR GH SHUtRGR HP TXH Ki XPD
HV DELOL DomR GH SDU LFLSDomR GR HOHPHQ R QR R DO do grupo “Outras Despesas Correntes). 

0DQXDO GH &RQ DELOLGDGH $SOLFDGD DR 6H RU 3 EOLFR HGLomR
9DORUHV (PSHQKDGRV

d
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Com exceção do ano de 2020, ano atípico em razão da pandemia, observa—se que o

crescimento do grupo “Outras Despesas Correntes" está em linha com o comportamento

inflacionário, para o período de 2015 a 2019. O gráfico abaixo evidencia a alta correlação

entre expansão das "Outras Despesas Correntes" e IPCA, uma vez que 3 dos 4 conjuntos "x;

y" (sendo "x" igual ao crescimento do grupo "Outras Despesas Correntes" do ano 1 para o

ano 2; e "y" igual à inflação registrada no ano 1) estão muito próximos da linha hipotética

(em vermelho) que representaria a correlação perfeita (igual a 1) entre inflação e expansão
das "Outras Despesas Correntes".

Gráfico 02
16,00%

14,00%

12,00%

10,00%

8,00%

6,00%

4,00% o 2020

2,00%

0,00%
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00%

+Linha hipotética . Outras Despesas Correntes

Assim, as projeções das "Outras Despesas Correntes", presentes no Anexo de Metas

Fiscais, foram realizadas tendo por base o valor empenhado neste grupo em 2020 corrigindo

pelo índice inflacionário medido pelo IPCA verificado (ano de 2020) e previsto pelas

expectativas dos agentes econômicos incorporados ao Relatório de Mercado Focus do

Banco Central (anos de 2021 a 2024)3.

Em razão de os dados de 2020 não estarem em linha com o comportamento
inflacionário, em razão de variáveis extraordinárias, a análise de sensibilidade da despesa foi

realizada com a utilização de parâmetros estatísticos calculados no período de 2016 a 2019,

conforme demonstrado no gráfico 02. Assim, a variação de 1 pp. na inflação prevista em

3 . N , . , . , .Prºjeçoes milamonarlaspresentesno Anexo de Metas Flscals

PL

236/2021.
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' SAO PAU
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I'Ia

d

&RP H FHomR GR DQR GH DQR D tSLFR HP UD mR GD SDQGHPLD REVHUYD VH TXH R
FUHVFLPHQ R GR JUXSR “2X UDV HVSHVDV &RUUHQ HV HV i HP OLQKD FRP R FRPSRU DPHQR

LQIODFLRQiULR SDUD R SHUtRGR GH D 2 JUiILFR DEDL R HYLGHQFLD D DO D FRUUHODomR

HQ UH H SDQVmR GDV 2X UDV HVSHVDV &RUUHQ HV H ,3&$ XPD YH TXH GRV FRQMXQ RV
VHQGR LJXDO DR FUHVFLPHQ R GR JUXSR 2X UDV HVSHVDV &RUUHQ HV GR DQR SDUD R

DQR H LJXDO j LQIODomR UHJLV UDGD QR DQR HV mR PXL R SUy LPRV GD OLQKD KLSR p LFD

HP YHUPHOKR TXH UHSUHVHQ DULD D FRUUHODomR SHUIHL D LJXDO D HQ UH LQIODomR H H SDQVmR

GDV 2X UDV HVSHVDV &RUUHQ HV

$VVLP DV SURMHo HV GDV 2X UDV HVSHVDV &RUUHQ HV SUHVHQ HV QR $QH R GH0H DV
)LVFDLV IRUDP UHDOL DGDV HQGR SRU EDVH R YDORU HPSHQKDGR QHV H JUXSR HP FRUULJLQGR

SHOR tQGLFH LQIODFLRQiULR PHGLGR SHOR ,3&$ YHULILFDGR DQR GH H SUHYLV R SHODV
H SHF D LYDV GRV DJHQ HV HFRQ PLFRV LQFRUSRUDGRV DR 5HOD yULR GH 0HUFDGR )RFXV GR

%DQFR &HQ UDO DQRV GH D

(P UD mR GH RV GDGRV GH QmR HV DUHP HP OLQKD FRP R FRPSRU DPHQR
LQIODFLRQiULR HP UD mR GH YDULiYHLV H UDRUGLQiULDV D DQiOLVH GH VHQVLELOLGDGH GD GHVSHVD IRL

UHDOL DGD FRP D X LOL DomR GH SDUkPH URV HV D tV LFRV FDOFXODGRV QR SHUtRGR GH D
FRQIRUPH GHPRQV UDGR QR JUiILFR $VVLP D YDULDomR GH S S QD LQIODomR SUHYLV D HP

3URMHo HV LQIODFLRQiULDV SUHVHQ HV QR $QH R GH 0H DV )LVFDLV
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FDGD XP GRV DQRV GR ULrQLR DFDUUH D D H SDQVmR GR JUXSR 2X UDV HVSHVDV
RUUHQ HV FRQIRUPH TXDGUR DEDL R

2X UDV HVSHVDV&RUUHQ HV 9DULDomR
S S QR ,3&$
S S QR ,3&$

3DUD R JUXSR “DHVSHVDV RUUHQ HV” HPRV R VHJXLQ H FHQiULR

HVSHVDV&RUUHQ HV 9DULDomR
S S QR ,3&$
S S QR ,3&$

1R TXH VH UHIHUH DR JUXSR GDV HVSHVDV 7R DLV VHX GLPHQVLRQDPHQ R UHODFLRQD VH
GLUH DPHQ H FRP D H SDQVmR RX UH UDomR SHOR PXQLFtSLR GH SROt LFDV S EOLFDV ILQDOtV LFDV

D XDQGR DVVLP QD HFRQRPLD ORFDO H ID HQGR YDOHU SRU PHLR GD D LYLGDGH ILQDQFHLUD GR (V DGR
D D XDomR JRYHUQDPHQ DO SDUD D FRQVHFXomR GRV REMH LYRV SROt LFRV HVFROKLGRV SHOD VRFLHGDGH

SDXOLV DQD QR SURFHVVR HOHL RUDO

HVVD IRUPD QmR Ki GH VH IDODU TXH D YDULDomR LQIODFLRQiULD p D PHGLGD PDLV
VLJQLILFD LYD SDUD D H SOLFDU D YDULDomR GR JUXSR GH HVSHVDV 7R DLV PDV DSHQDV XP GRV

FRPSRQHQ HV 3UHFLVD VH LGHQ LILFDU DV QHFHVVLGDGHV VRFLDLV H R HTXLOtEULR ILVFDO GH ORQJR

SUD R 2X UR ID RU D VHU FRQVLGHUDGR p D DSDULomR GH VL XDo HV GH IRUoD PDLRU FRPR D TXH
HV DPRV YLYHQFLDQGR QR SUHVHQ H H HUFtFLR FRP D SDQGHPLD GR &29,

5HVVDO DPRV TXH DSHVDU GD FRUUHODomR QR FHQiULR DQ HULRU j SDQGHPLD GR &29,

HQ UH LQIODomR H RV JUXSRVGH 2X UDV HVSHVDV &RUUHQ HVH GH HVSHVDV &RUUHQ HV FKRTXHV
LQIODFLRQiULRVGHFRUUHQ HVGD SDQGHPLD GR&29, SRGHPDFDUUH DU LPSDF RV QDV 5HFHL DV

H HVSHVDV 0XQLFLSDLV QmR R DOPHQ H H SOLFDGRV SHODV SURMHo HV SUHVHQ HV 2 TXH SRGH VHU

REVHUYDGR QR JUiILFR QR TXDO R DQR GH HV i R DOPHQ H GHVDOLQKDGR DR FUHVFLPHQ R
GDV 2X UDV HVSHVDV &RUUHQ HV GH DQRV DQ HULRUHV
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�5LVFRV GD t LGD

$ GtYLGD GR 0XQLFtSLR FRP D 8QLmR )HGHUDO FRQVXEV DQFLDGD QR FRQ UD R ILUPDGR
HP GH PDLR GH QR kPEL R GRV SURJUDPDV GH DVVXQomR H UHILQDQFLDPHQ R GDV GtYLGDV

GRV HQ HV VXEQDFLRQDLV SHOD 8QLmR FXMR REMH LYR HUD SHUPL LU TXH RV (V DGRV H 0XQLFtSLRV
SXGHVVHP UHRUJDQL DU VXDV ILQDQoDV H D LQJLU RVREMH LYRV H PH DVH SOLFL DGRV SRV HULRUPHQ H

QD /HL GH 5HVSRQVDELOLGDGH )LVFDO /HL &RPSOHPHQ DU Q GH GHL RX D SDU LU GH

IHYHUHLUR GH GH VHU REMH R GH SUHRFXSDomR GD VRFLHGDGH SDXOLV DQD

&RP R DGYHQ R GD /HL &RPSOHPHQ DU Q GH GH QRYHPEUR GH DO HUDGD

SHOD /HL FRPSOHPHQ DU Q GH GH DJRV R GH UHJXODPHQ DGD SHOR HFUH R )HGHUDO
Q GH GH GH HPEUR GH FRP DO HUDo HV SRV HULRUHV R 0XQLFtSLR ILUPRX HP

GH IHYHUHLUR GH R 7HUFHLUR 7HUPR $GL LYR DR FRQ UD R GH GH PDLR GH R TXH

SRVVLELOL RX UHGXomR GH 5 ELOK HV GR VDOGR GHYHGRU SRVLFLRQDGR HP
DO HUDomR GD D D GH MXURV GH DR DQR SDUD DR DQR H D XDOL DomR PRQH iULD FDOFXODGD

PHQVDOPHQ H FRP EDVH QD YDULDomR GR QGLFH 1DFLRQDO GH 3UHoRV DR &RQVXPLGRU $PSOR

,3&$ DSXUDGR SHOD )XQGDomR ,QV L X R %UDVLOHLUR GH *HRJUDILD H (V D tV LFD ,%*( VHQGR

TXH D DSOLFDomR GRV MXURV H GD FRUUHomR PRQH iULD ILFDP OLPL DGRV j D D UHIHUHQFLDO GR
6LV HPD (VSHFLDO GH /LTXLGDomR H GH &XV yGLD 6HOLF SDUD RV t XORV IHGHUDLV

$ HIH LYDomR GD UHQHJRFLDomR SUHYLV D QD /& SRVVLELOL RX DR 0XQLFtSLR
FXPSULU FRPR OLPL HGH HQGLYLGDPHQ RSUHYLV R QD5HVROXomR GR 6HQDGR)HGHUDO Q

SDVVDQGR D PHUHFHU GHV DTXH DSHQDV RV ULVFRV DVVRFLDGRV j HOHYDomR DFLPD GR SUHYLV R GRV

tQGLFHV TXH D XDOL DP DV tYLGDV &RQ UD XDLV ,*30 ,3&$ 75 7-/3 7/3 & , H 6(/,&
H GD YDULDomR FDPELDO HYHQ RV TXH SRGHUmR LQIOXHQFLDU QHJD LYDPHQ H R VDOGR GHYHGRU H

FRQVHTXHQ HPHQ H R UHVXO DGR QRPLQDO

�5LVFRV )LVFDLV QmR UHODFLRQDGRV DR HQiULR%DVH

�3DVVL RV RQ LQJHQ HV

� HPDQGDV -XGLFLDLV &RQ UD R 0XQLFtSLR $X DUTXLDV H )XQGDo HV

1RV HUPRV GR 0DQXDO GH HPRQV UD LYRV )LVFDLV 0 ) HGLomR &RQ LQJrQFLD

SDVVLYD p XPD SRVVtYHO REULJDomR SUHVHQ H FXMD H LV rQFLD VHUi FRQILUPDGD VRPHQ H SHOD
RFRUUrQFLDGHXPRX PDLVHYHQ RV IX XURVTXHQmR HV mR R DOPHQ HVRER FRQ UROHGD HQ LGDGH

RX p XPD REULJDomR SUHVHQ H TXH VXUJH HP GHFRUUrQFLD GH HYHQ RV SDVVDGRV PDV TXH QmR p
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reconhecida ou porque é improvável que a entidade tenha de liquida—la;ou porque o valor da

obrigação não pode ser estimado com suficiente segurança.".

Dentre os passivos contingentes, há aqueles que não são, no momento, mensuráveis

com suficiente segurança, em razão de não terem sido apurados por restarem duvidas sobre

sua exigibilidade total ou parcial, ou por envolverem análises e decisões, que não podem ser

previstas, como é o caso de ações judiciais.

Assim, com o intuito de se identificar e avaliar as situações quepodem acarretar riscos

ao equilíbrio fiscal, a Procuradoria Geral do Município — PGM, órgãojurídico e instituição de

caráter permanente, com vinculação direta ao Prefeito, que, privativamente, exerce a

representação judicial do Município de São Paulo, relacionou, por meio de seus

Departamentos, as ações consideradas como possíveis de causar impacto negativo nas
Receitas e/ou Despesas do Município de São Paulo, cujo impacto individual estimado seja

superior ao limite de 35 milhões e aquelas semelhantes que, apesar de individualmente serem

inferiores, formam conjuntos superiores a 35 milhões.

Importante destacar dois pontos de suma relevância: o primeiro é que, norteados pelos

princípios da prudência e, em especial, da transparência, foram relacionadas, no presente
Anexo de Riscos Fiscais, tanto aquelas ações cuja perda pela Municipalidade é classificada

como possível (nos ditames do que preconiza o MDF) quanto aquelas com classificação

provável, trazidas no Apêndice deste documento. O outro destaque diz respeito ao valor de

R$ 35 milhões, utilizado como corte para a presente análise representa, aproximadamente,

0,05% do orçamento da Prefeitura do Município de São Paulo (R$ 67,96 bilhões na Lei

Orçamentária Anual de 202 l), índice quejulgamos adequado para o levantamento em tela.

A classificaçãodas ações, quanto a probabilidade deperda, em“provável”, “possíve ”

e “remoto” e a estimativa de impacto financeiro foram efetuadas em acordo com as

disposições previstas na Portaria da PGM nº 16, de 05 de março de 2021. Cumpre destacar o

montante real devido nas ações judiciais é de dificílima previsão, já que o valor das causas,
atribuído pelos autores das ações, nem sempre reflete com exatidão os valores reais

envolvidos, especialmente em ações mais antigas, ou relativas a obrigações continuadas, o

que tem reflexo no ônus definitivo a ser imposto ao Município.

Não foram considerados os impactos econômico—financeiros decorrentes do

cumprimento provisório ou definitivo de obrigações de fazer, por desconhecimento de seu

valor, que depende deprovidências das Secretarias responsáveis pelo cumprimento e, por esta

razão, devem incluí—las nos seus orçamentos. Neste grupo, é relevante citar as ações civis

públicas comcondenações à realização de obras, remoções e regularização fundiária em áreas
de risco e/ou de loteamentos clandestinos, implementações em folha de pagamento de

PL

236/2021.
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UHFRQKHFLGD RX SRUTXH p LPSURYiYHO TXH D HQ LGDGH HQKD GH OLTXLGi OD RX SRUTXH R YDORU GD
REULJDomR QmR SRGH VHU HV LPDGR FRP VXILFLHQ H VHJXUDQoD

HQ UH RV SDVVLYRV FRQ LQJHQ HV Ki DTXHOHV TXH QmR VmR QR PRPHQ R PHQVXUiYHLV
FRP VXILFLHQ H VHJXUDQoD HP UD mR GH QmR HUHP VLGR DSXUDGRV SRU UHV DUHP G YLGDV VREUH

VXD H LJLELOLGDGH R DO RX SDUFLDO RX SRU HQYROYHUHP DQiOLVHV H GHFLV HV TXH QmR SRGHP VHU

SUHYLV DV FRPR p R FDVR GH Do HV MXGLFLDLV

$VVLP FRPR LQ XL R GH VH LGHQ LILFDU H DYDOLDU DV VL XDo HV TXHSRGHPDFDUUH DU ULVFRV

DR HTXLOtEULR ILVFDO D 3URFXUDGRULD *HUDO GR 0XQLFtSLR 3*0 yUJmR MXUtGLFR H LQV L XLomR GH
FDUi HU SHUPDQHQ H FRP YLQFXODomR GLUH D DR 3UHIHL R TXH SULYD LYDPHQ H H HUFH D

UHSUHVHQ DomR MXGLFLDO GR 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR UHODFLRQRX SRU PHLR GH VHXV

HSDU DPHQ RV DV Do HV FRQVLGHUDGDV FRPR SRVVtYHLV GH FDXVDU LPSDF R QHJD LYR QDV
5HFHL DV H RX HVSHVDV GR 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR FXMR LPSDF R LQGLYLGXDO HV LPDGR VHMD

VXSHULRU DR OLPL H GH PLOK HV H DTXHODV VHPHOKDQ HV TXH DSHVDU GH LQGLYLGXDOPHQ H VHUHP

LQIHULRUHV IRUPDP FRQMXQ RV VXSHULRUHV D PLOK HV

,PSRU DQ HGHV DFDU GRLVSRQ RVGH VXPD UHOHYkQFLD R SULPHLUR pTXH QRU HDGRVSHORV
SULQFtSLRV GD SUXGrQFLD H HP HVSHFLDO GD UDQVSDUrQFLD IRUDP UHODFLRQDGDV QR SUHVHQ H

$QH R GH 5LVFRV )LVFDLV DQ R DTXHODV Do HV FXMD SHUGD SHOD 0XQLFLSDOLGDGH p FODVVLILFDGD
FRPR SRVVtYHO QRV GL DPHV GR TXH SUHFRQL D R 0 ) TXDQ R DTXHODV FRP FODVVLILFDomR

SURYiYHO UD LGDV QR $SrQGLFH GHV H GRFXPHQ R 2 RX UR GHV DTXH GL UHVSHL R DR YDORU GH

5 PLOK HV X LOL DGR FRPR FRU H SDUD D SUHVHQ H DQiOLVH UHSUHVHQ D DSUR LPDGDPHQ H
GR RUoDPHQ R GD 3UHIHL XUD GR 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR 5 ELOK HV QD /HL

2UoDPHQ iULD $QXDO GH tQGLFH TXH MXOJDPRV DGHTXDGR SDUD R OHYDQ DPHQ R HP HOD

$ FODVVLILFDomRGDV Do HV TXDnto à probabilidade de perda, em “provável”, “possível” 
e “remoto” e a estimativa de impacto financeiro foram efetuadas em acordo com as 

GLVSRVLo HV SUHYLV DV QD 3RU DULD GD 3*0Q GH GH PDUoR GH &XPSUH GHV DFDU R
PRQ DQ H UHDO GHYLGR QDV Do HV MXGLFLDLV p GH GLILFtOLPD SUHYLVmR Mi TXH R YDORU GDV FDXVDV

D ULEXtGR SHORV DX RUHV GDV Do HV QHP VHPSUH UHIOH H FRP H D LGmR RV YDORUHV UHDLV

HQYROYLGRV HVSHFLDOPHQ H HP Do HV PDLV DQ LJDV RX UHOD LYDV D REULJDo HV FRQ LQXDGDV R

TXH HP UHIOH R QR QXV GHILQL LYR D VHU LPSRV R DR 0XQLFtSLR

1mR IRUDP FRQVLGHUDGRV RV LPSDF RV HFRQ PLFR ILQDQFHLURV GHFRUUHQ HV GR

FXPSULPHQ R SURYLVyULR RX GHILQL LYR GH REULJDo HV GH ID HU SRU GHVFRQKHFLPHQ R GH VHX
YDORU TXHGHSHQGH GHSURYLGrQFLDV GDV 6HFUH DULDV UHVSRQViYHLV SHOR FXPSULPHQ R H SRU HV D

UD mR GHYHP LQFOXt ODV QRV VHXV RUoDPHQ RV 1HV H JUXSR p UHOHYDQ H FL DU DV Do HV FLYLV

S EOLFDV FRPFRQGHQDo HV j UHDOL DomR GH REUDV UHPRo HVH UHJXODUL DomR IXQGLiULD HPiUHDV
GH ULVFR H RX GH OR HDPHQ RV FODQGHV LQRV LPSOHPHQ Do HV HP IROKD GH SDJDPHQ R GH
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Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 39362

vantagens e reajustes obtidos judicialmente, o cumprimento de liminares e decisões que
envolvem prestações de caráter continuativo — especialmente no âmbito da Secretaria

Municipal de Saúde — SMS — além das demandas que se exaurem na própria liminar, como as

intervenções cirúrgicas, que, apesar de terem, individualmente, valores inferiores a R$ 35

milhões, seu conjunto pode ser significativo.

E importante destacar que as informações aqui apresentadas não implicam qualquer
reconhecimento pela Municipalidade quanto à efetiva sucumbência ou mesmo acerca das

teses em debate, mas apenas eventual risco que tais demandas possam, em face de seu valor

representativo, oferecer ao orçamento Municipal caso a Prefeitura não saia vencedora.

Na sequência, apresentamos a relação das ações ou grupo de ações classificadas,

quanto a probabilidade de perda, como risco possível de perda.

Ação: 1049053-46.2015.8.26.0053

Descrição: Ação Civil Pública movida para restringir o uso do FMDT, em especial

para o custeio do CET.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: Ol

Valor: R$ 900 milhões.

Ação: 2187472-23.2017.8.26.0000

Descrição: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas — IRDR que questiona

a necessidade de dupla notificação na aplicação de multas por falta de

indicação de condutor (NIC).

Quantidade de ações relacionadas ao tema: Ol

Valor: Não disponível. Envolve todas as multas aplicadas pelo DSV pela omissão na

indicação do condutor.

Ações: Cobrança de preço público de OTTC
Descrição: Conjunto de ações que discutem a cobrança progressiva e o

compartilhamento de dados que permite essa cobrança.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: 13

Valor: 60 milhões.

Ação: PUIL 372/STJ
Descrição: Pedido de uniformização de interpretação da Lei Federal para definição

da necessidade de efetiva prova da notificação do infrator de multa de

trânsito (AR).
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YDQ DJHQV H UHDMXV HV RE LGRV MXGLFLDOPHQ H R FXPSULPHQ R GH OLPLQDUHV H GHFLV HV TXH
HQYROYHP SUHV Do HV GH FDUi HU FRQ LQXD LYR HVSHFLDOPHQ H QR kPEL R GD 6HFUH DULD

0XQLFLSDO GH 6D GH 606 DOpP GDV GHPDQGDV TXH VH H DXUHP QD SUySULD OLPLQDU FRPR DV

LQ HUYHQo HV FLU UJLFDV TXH DSHVDU GH HUHP LQGLYLGXDOPHQ H YDORUHV LQIHULRUHV D 5
PLOK HV VHX FRQMXQ R SRGH VHU VLJQLILFD LYR

e LPSRU DQ H GHV DFDU TXH DV LQIRUPDo HV DTXL DSUHVHQ DGDV QmR LPSOLFDP TXDOTXHU
UHFRQKHFLPHQ R SHOD 0XQLFLSDOLGDGH TXDQ R j HIH LYD VXFXPErQFLD RX PHVPR DFHUFD GDV

HVHV HP GHED H PDV DSHQDV HYHQ XDO ULVFR TXH DLV GHPDQGDV SRVVDP HP IDFH GH VHX YDORU

UHSUHVHQ D LYR RIHUHFHU DR RUoDPHQ R 0XQLFLSDO FDVR D 3UHIHL XUD QmR VDLD YHQFHGRUD

1D VHTXrQFLD DSUHVHQ DPRV D UHODomR GDV Do HV RX JUXSR GH Do HV FODVVLILFDGDV
TXDQ R j SUREDELOLGDGH GH SHUGD FRPR ULVFR SRVVtYHO GH SHUGD

$omR
HVFULomR $omR &LYLO 3 EOLFD PRYLGD SDUD UHV ULQJLU R XVR GR )0 7 HP HVSHFLDO

SDUD R FXV HLR GR &(7

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU 5 PLOK HV

$omR
HVFULomR ,QFLGHQ H GH 5HVROXomR GH HPDQGDV 5HSH L LYDV – ,5 5 TXH TXHV LRQD

D QHFHVVLGDGH GH GXSOD QR LILFDomR QD DSOLFDomR GH PXO DV SRU IDO D GH

LQGLFDomR GH FRQGX RU 1,&

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU 1mR GLVSRQtYHO (QYROYH RGDV DV PXO DV DSOLFDGDV SHOR 69 SHOD RPLVVmR QD
LQGLFDomR GR FRQGX RU

$o HV REUDQoD GH SUHoR S EOLFR GH 277
HVFULomR &RQMXQ R GH Do HV TXH GLVFX HP D FREUDQoD SURJUHVVLYD H R

FRPSDU LOKDPHQ R GH GDGRV TXH SHUPL H HVVD FREUDQoD

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU PLOK HV

$omR 38,/ 67-
HVFULomR 3HGLGR GH XQLIRUPL DomR GH LQ HUSUH DomR GD /HL )HGHUDO SDUD GHILQLomR

GD QHFHVVLGDGH GH HIH LYD SURYD GD QR LILFDomR GR LQIUD RU GH PXO D GH

UkQVL R $5
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Quantidade de ações relacionadas ao tema: Ol

Valor: Não disponível. Envolve todas as multas aplicadas pelo DSV.

Ações: Reajuste da Passagem de ônibus
Descrição: Ações que pretendem impedir o aumento da passagem de ônibus

realizado em 2019.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: 03

Valor: 500 milhões.

Ações: Reforma da Previdência
Descrição: Ações Direta de Inconstitucionalidade propostas para declarar

inconstitucional a Lei nº 17.020/2018, que instituiu a reforma da

previdência do município.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: 16

Valor: 400 milhões.

Ação: 1002805-46.2020.8.26.0053

Descrição: Cancelamento de multas por ofensa à zona de máxima restrição de

caminhões.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: Ol

Valor: 44 milhões.

Ação: 0524852-58.1989.8.26.0053

Descrição: Desapropriação Direta.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: Ol

Valor: 58.535.217,80.

Ação: 0047613-17.1969.4.03.6100

Descrição: Desapropriação Indireta.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: Ol

Valor: 233.085.692,35.

Ações: Multas — Estações — Rádio - Base (ERB)
Descrição: Grupo de ações referentes às multas de Estações de Rádio — Base (ERB).

Quantidade de ações relacionadas ao tema: llO
Valor: 60.284.752,92.
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4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD
9DORU 1mR GLVSRQtYHO (QYROYH RGDV DV PXO DV DSOLFDGDV SHOR 69

$o HV 5HDMXV H GD 3DVVDJHP GH QLEXV
HVFULomR $o HV TXH SUH HQGHP LPSHGLU R DXPHQ R GD SDVVDJHP GH QLEXV

UHDOL DGR HP

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU PLOK HV

$o HV 5HIRUPD GD 3UH LGrQFLD
HVFULomR $o HV LUH D GH ,QFRQV L XFLRQDOLGDGH SURSRV DV SDUD GHFODUDU

LQFRQV L XFLRQDO D /HL Q TXH LQV L XLX D UHIRUPD GD
SUHYLGrQFLD GR PXQLFtSLR

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU PLOK HV

$omR
HVFULomR &DQFHODPHQ R GH PXO DV SRU RIHQVD j RQD GH Pi LPD UHV ULomR GH

FDPLQK HV
4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU PLOK HV

$omR
HVFULomR HVDSURSULDomR LUH D

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU

$omR
HVFULomR HVDSURSULDomR ,QGLUH D

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU

$o HV 0XO DV – (V Do HV – 5iGLR %DVH (5%
HVFULomR *UXSR GH Do HV UHIHUHQ HV jV PXO DV GH (V Do HV GH 5iGLR %DVH (5%

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU
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Ação: 0838707-98.2007.8.26.0053

Descrição: Obrigações de fazer em área de risco — valor da multa por
descumprimento de decisão.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: Ol

Valor: 88 milhões.

Ação: 0054044-92.2009.8.26.0053

Descrição: Obrigações de fazer em área de risco — valor da multa por
descumprimento de decisão.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: Ol

Valor: 68.616.351,82.

Ação: l023967-39.2016.8.26.0053

Descrição: Ação anulatória de lançamentos de ISS relativos a serviços bancários

referentes a distintas contas COSIF e atividades — operações de aval e

fiança, operações com BNDES/FINAME, tarifa interbancária, preços
diferenciados, locação de cofres.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: Ol

Valor: 351.548.105,30.

Ação: 1012577-67.2019.8.26.0053

Descrição: Ação anulatória de lançamentos de ISS relativos a serviços diversos.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: 01

Valor: l88.73l.210,73.

Ação: l062806-65.2018.8.26.0053

Descrição: Ação anulatória de lançamentos de ISS com fundamento em erro na base

de cálculo de serviços de corretagem.
Quantidade de ações relacionadas ao tema: Ol

Valor: 122.405.648,92.

Ação: 1057406-41.2016.8.26.0053

Descrição: Ação declaratória de imunidade de ISS — art. 150, VI, c da Constituição

Federal. Quantidade de ações relacionadas ao tema: Ol

Valor: 98.547.598,39.

Ação: 1055365-96.2019.8.26.0053

Descrição: Mandado de segurança em que se discute a incidência de ISS sobre

serviço de agenciamento de publicidade.
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$omR
HVFULomR 2EULJDo HV GH ID HU HP iUHD GH ULVFR – YDORU GD PXO D SRU

GHVFXPSULPHQ R GH GHFLVmR

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD
9DORU PLOK HV

$omR
HVFULomR 2EULJDo HV GH ID HU HP iUHD GH ULVFR – YDORU GD PXO D SRU

GHVFXPSULPHQ R GH GHFLVmR

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU

$omR
HVFULomR $omR DQXOD yULD GH ODQoDPHQ RV GH ,66 UHOD LYRV D VHUYLoRV EDQFiULRV

UHIHUHQ HV D GLV LQ DV FRQ DV &26,) H D LYLGDGHV – RSHUDo HV GH DYDO H

ILDQoD RSHUDo HV FRP %1 (6 ),1$0( DULID LQ HUEDQFiULD SUHoRV

GLIHUHQFLDGRV ORFDomR GH FRIUHV
4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU

$omR
HVFULomR $omR DQXOD yULD GH ODQoDPHQ RV GH ,66 UHOD LYRV D VHUYLoRV GLYHUVRV

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU

$omR
HVFULomR $omR DQXOD yULD GH ODQoDPHQ RV GH ,66 FRP IXQGDPHQ R HP HUUR QD EDVH

GH FiOFXOR GH VHUYLoRV GH FRUUH DJHP
4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU

$omR
HVFULomR $omR GHFODUD yULD GH LPXQLGDGH GH ,66 – DU 9, F GD &RQV L XLomR

)HGHUDO 4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU

$omR
HVFULomR 0DQGDGR GH VHJXUDQoD HP TXH VH GLVFX H D LQFLGrQFLD GH ,66 VREUH

VHUYLoR GH DJHQFLDPHQ R GH SXEOLFLGDGH

Documento Anexo I - Riscos Fiscais (042429631)         SEI 6017.2021/0015309-5 / pg. 32

M
at

ér
ia

 P
L 

23
6/

20
21

. S
ua

 v
al

id
ad

e 
po

de
 s

er
 c

on
fe

rid
a 

em
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

pl
eg

is
co

ns
ul

ta
.c

am
ar

a.
sp

.g
ov

.b
r/H

om
e/

Ab
rir

D
oc

um
en

to
?p

ID
=2

89
94

6 
D

oc
um

en
to

di
gi

ta
liz

ad
o 

e 
au

te
nt

ic
ad

o 
po

r A
N

D
ER

SO
N

 R
O

G
ER

IO
 D

E 
SO

U
ZA

. S
ua

 v
al

id
ad

e 
po

de
 s

er
 c

on
fe

rid
a 

em

Autuado por Tairo Batista Esperança em 15/04/2021 20:01:51.

 fls. 32



Autuado por Tairo Batista Esperança em 15/04/2021 20:01:51.

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 39%;

Quantidade de ações relacionadas ao tema: Ol

Valor: 71 565.803,98.

Ação: 1040077-50.2015.8.26.0053

Descrição: Ação que objetiva anular exigências fiscais de ISS em razão de

imunidade tributária.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: Ol

Valor: 68.407.970,26.

Ação: 1009206-66.2017.8.26.0053

Descrição: Ação anulatória de exigências fiscais de ISS em que se discute a não

incidência. sobre receitas de exportação de serviços.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: Ol

Valor: 54.000.429,32.

Ação: 1011233-51.2019.8.26.0053

Descrição: Mandado de Segurança impetrado para impugnar a lavratura de autos de

infração de ISS sob o fundamento de que estariam alcançados pelos
efeitos da coisa julgada formada na ação declaratória nº 0020240—

75.2005.8260053, que reconheceu imunidade tributária a impetrante.
Quantidade de ações relacionadas ao tema: Ol

Valor: 53.192.409,38.

Ação: l032162-42.2018.8.26.0053

Descrição: Ação que objetiva anular exigências fiscais de ISS decorrentes da

prestação de serviços de corretagem.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: Ol

Valor: 44.698.658,03.

Ação: 1014116-10.2015.8.26.0053

Descrição: Ação objetiva a repetição de valores recolhidos a título de ISS decorrente

da prestação de serviços de registro de nomes de domínio e atribuição de

IP (Internet Protocol) edemanutenção de suas respectivasbases de dados

na rede eletrônica do país.
Quantidade de ações relacionadas ao tema: Ol

Valor: 37.547.335,51.
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4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD
9DORU

$omR
HVFULomR $omR TXH REMH LYD DQXODU H LJrQFLDV ILVFDLV GH ,66 HP UD mR GH

LPXQLGDGH ULEX iULD

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU

$omR
HVFULomR $omR DQXOD yULD GH H LJrQFLDV ILVFDLV GH ,66 HP TXH VH GLVFX H D QmR

LQFLGrQFLD VREUH UHFHL DV GH H SRU DomR GH VHUYLoRV
4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU

$omR
HVFULomR 0DQGDGR GH 6HJXUDQoD LPSH UDGR SDUD LPSXJQDU D ODYUD XUD GH DX RV GH

LQIUDomR GH ,66 VRE R IXQGDPHQ R GH TXH HV DULDP DOFDQoDGRV SHORV

HIHL RV GD FRLVD MXOJDGD IRUPDGD QD DomR GHFODUD yULD Q
TXH UHFRQKHFHX LPXQLGDGH ULEX iULD j LPSH UDQ H

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU

$omR
HVFULomR $omR TXH REMH LYD DQXODU H LJrQFLDV ILVFDLV GH ,66 GHFRUUHQ HV GD

SUHV DomR GH VHUYLoRV GH FRUUH DJHP

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD
9DORU

$omR
HVFULomR $omR REMH LYD D UHSH LomR GH YDORUHV UHFROKLGRV D t XOR GH ,66 GHFRUUHQ H

GD SUHV DomR GH VHUYLoRV GH UHJLV UR GH QRPHV GH GRPtQLR H D ULEXLomR GH

,3 ,Q HUQH 3UR RFRO HGHPDQX HQomRGHVXDV UHVSHF LYDVEDVHV GHGDGRV

QD UHGH HOH U QLFD GR SDtV
4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU
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Ação: l012906-45.2020.8.26.0053

Descrição: Ação anulatória para anular exigências fiscais de ISS com fundamento

em suposto erro no enquadramento de serviços de streaming.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: 01

Valor: 36.068.763,30.

Ação: 0028337-83.20138.26.0053

Descrição: Ação anulatória de exigências fiscais de ISS decorrente da prestação de

serviços bancários.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: 01

Valor: 35.576.045, 15.

Ação: Grupo de Ações

Descrição: Nas ações judiciais são discutidas as exigências fiscais de ISS decorrente

da prestação de serviços bancários que, em alguma medida, relacionam-

se ao Ternanº 296 do STF (Caráter taxativo da lista de serviços bancários

sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal)já
decidido pelo STF, sendo fixada a seguinte tese: "É taxativa a lista de

serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição
Federal, admitindo— se, contudo, a incidência do tributo sobre as

atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da

interpretação extensiva.".

Quantidade de ações relacionadas ao tema: 66

Valor: 1.325.306.221,21.

Ação: Grupo de Ações
Descrição: Nas ações é discutido o valor venal de referência do ITBI previsto na Lei

nº 1 1.154/91, com a redação conferida pela Lei nº 14.256/06. Como

fundamento, alega—se que o valor venal de referência contraria princípios
estabelecidos na Constituição Federal (art. 150, I) e/ou as regras previstas

nos arts. 33 e 38 do Código Tributário Nacional.".

Quantidade de ações relacionadas ao tema: 5.774

Valor: 297.229.940,88.

PL
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r|a
IzaCIDADE DE.

'“ SÃO PAU
FAZENDA d

$omR
HVFULomR $omR DQXOD yULD SDUD DQXODU H LJrQFLDV ILVFDLV GH ,66 FRP IXQGDPHQR

HP VXSRV R HUUR QR HQTXDGUDPHQ R GH VHUYLoRV GH V UHDPLQJ

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD
9DORU

$omR
HVFULomR $omR DQXOD yULD GH H LJrQFLDV ILVFDLV GH ,66 GHFRUUHQ H GD SUHV DomR GH

VHUYLoRV EDQFiULRV

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU

$omR UXSR GH $o HV
HVFULomR 1DV Do HV MXGLFLDLV VmR GLVFX LGDV DV H LJrQFLDV ILVFDLV GH ,66 GHFRUUHQ H

GD SUHV DomR GH VHUYLoRV EDQFiULRV TXH HP DOJXPD PHGLGD UHODFLRQDP
VH DR 7HPD Q GR 67) &DUi HU D D LYRGD OLV D GH VHUYLoRV EDQFiULRV

VXMHL RV DR ,66 D TXH VH UHIHUH R DU ,,, GD &RQV L XLomR )HGHUDO Mi

GHFLGLGR SHOR 67) VHQGR IL DGD D VHJXLQ H HVH e D D LYD D OLV D GH

VHUYLoRV VXMHL RV DR ,66 D TXH VH UHIHUH R DU ,,, GD &RQV L XLomR
)HGHUDO DGPL LQGR VH FRQ XGR D LQFLGrQFLD GR ULEX R VREUH DV

D LYLGDGHV LQHUHQ HV DRV VHUYLoRV HOHQFDGRV HP OHL HP UD mR GD

LQ HUSUH DomR H HQVLYD
4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU

$omR UXSR GH $o HV
HVFULomR 1DV Do HV p GLVFX LGR R YDORU YHQDO GH UHIHUrQFLD GR ,7%, SUHYLV R QD /HL

Q FRP D UHGDomR FRQIHULGD SHOD /HL Q &RPR

IXQGDPHQ R DOHJD VH TXH R YDORU YHQDO GH UHIHUrQFLD FRQ UDULD SULQFtSLRV
HV DEHOHFLGRV QD &RQV L XLomR )HGHUDO DU , H RX DV UHJUDV SUHYLV DV

QRV DU V H GR &yGLJR 7ULEX iULR 1DFLRQDO

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU
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� HPDQGDV -XGLFLDLV GDV (PSUHVDV 0XQLFLSDLV HSHQGHQ HV

$ SDU LU GR H HUFtFLR GH R 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR SDVVRX D LQFOXLU D (PSUHVD
GH &LQHPD H $XGLRYLVXDO GH 6mR 3DXOR – 63&LQH HP VHX RUoDPHQ R ILVFDO LV R p HP

GHFRUUrQFLD GH SUHFHL RV OHJDLV R 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR SDVVRX D HU TXD UR HPSUHVDV
HQTXDGUDGDV FRPR HPSUHVDV GHSHQGHQ HV D VDEHU &RPSDQKLD 0H URSROL DQD GH +DEL DomR

GH 6mR3DXOR &2+$% 6mR3DXOR8UEDQLVPR –638UEDQLVPR 6mR3DXOR7XULVPR –637XULV

H (PSUHVD GH &LQHPD H $XGLRYLVXDO GH 6mR 3DXOR – 63&LQH

5HVVDO DPRV TXH D FRPSH rQFLD SDUD D UHSUHVHQ DomR MXGLFLDO GHV DV HPSUHVDV EHP

FRPR R HQTXDGUDPHQ R GR FRUUHVSRQGHQ H ULVFR GH VXDV Do HV MXGLFLDLV DGPLQLV UD LYDV p GR
HSDU DPHQ R -XUtGLFR GH FDGD XPD GDV HPSUHVDV

6HJXQGR LQIRUPDo HV GR HSDU DPHQ R GH HIHVD GH &DSL DLV H +DYHUHV GR
0XQLFtSLR (&$3 OHYDQ DGDV MXQ R jV HPSUHVDV DV Do HV MXGLFLDLV GDV HPSUHVDV

GHSHQGHQ HV HP TXH R ULVFR GH SHUGD p FRQVLGHUDGR SRVVt HO FRQILJXUDQGR SDVVLYRV

FRQ LQJHQ HV R DOL DP GHPDQGDV QXP R DO GH5 VHQGR FRQV L XtGDV
SRU GHPDQGDV MXGLFLDLV GH QD XUH D UDEDOKLV D SUHYLGHQFLiULD H FtYHO FRQIRUPH GHPRQV UDGR

QDV 7DEHODV DEDL R

7LSR GH GHPDQGD
7R DO

7UDEDOKLV D &tYHO 7ULEX iULD
637XULV
&2+$%
638UEDQLVPR
63&LQH

727$/
(P Q PHURGH GHPDQGDV

7LSR GH GHPDQGD
7R DO

7UDEDOKLV D &tYHO 7ULEX iULD
637XULV 5 5 5 5
&2+$% 5 5 5 5
638UEDQLVPR 5 5 5 5
63&LQH 5 5 5 5
727$/ 5 5 5 5
9DORU D XDOL DGRGD FDXVD HP 5
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As reclamações trabalhistas totalizam R$ 455 milhões. Em geral estas ações advém

de litígios por solicitações de reintegração de empregado, com pagamentos correspondentes

indenização por danos morais, cobrança de 40% de multa do FGTS não pagos para os

ocupantes de cargo em comissão, demissíveis “ad nutum”, dentre outros. Importante destacar

ainda que a SPTuris é suscitada em ação de dissídio coletivo que discute reajuste de valores

salariais pela inflação desde 2016. A Companhia estima que, caso lhe seja desfavorável a

decisão sobre a ação — classificada como obrigação de fazer e, por isso, não contemplada na
tabela acima — é de cerca de R$ 27,28 milhões de reais.

As lides de ordem tributária somam cerca de R$ 12,56milhões de reais e referem—se

a execuções fiscais, inclusive de terrenos ocupados por terceiros.

As ações cíveis, por sua vez, somam cerca de R$ 250,17 milhões de reais e estão, em

sua maioria, concentradas em ações da COHAB. Cumpre destacar que, deste montante, R$

130 milhões referem—se a ações de desapropriação, conforme informações prestadas pela

própria COHAB—SP.Nesta linha, estão incluídas as ações de fundos operados pela COHAB

(FMH, FUNDURB, FMSAI, CDHU entre outros) com recursos que não a pertencem. Desta

forma, apesar das indenizações destas ações, quase na sua totalidade, serem de recursos

provenientes de outras carteiras, bloqueios judiciais em contas da COHABpodem ameaçar o

caixa da empresa, possivelmente implicando em aumento das subvenções.

3.2. Ativos Contingentes

3.2.1. Depósitos Judiciais do Município

Em decorrência da aplicação da Lei Complementar nº 151/2015 e da legislação
anteriormente vigente, 0Município tem se utilizado de 70% do valor dos depósitos judiciais

em ações nas quais é parte. Atualmente, o valor atualizado de tais depósitos judiciais e de

aproximadamente R$ 11,2 bilhões, distribuídos em cerca de 53 mil contas judiciais.

Sobre este tópico, cumpre esclarecer que a partir do exercício de 2020, conforme Lei

nº 17.253 (LOA 2020), os valores dos levantamentos judiciais ocorridos passaram a ser

registrados como despesa orçamentária, em dotação própria (anteriormente as devoluções

eram tratadas como dedução de receita). Tal alteração, partindo de determinação do Tribunal

de Contas do Município, garante maior transparência no manejo dos recursos municipais em

consonância com boas práticas neste tema tão importante e relevante ao setor público.

Sendo assim, e considerando que eventualmente todos os recursos serão levantados

quando do término das açõesjudiciais, a Prefeitura passou a indicar, no envio da Proposta de

PL
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18 naCIDADE DE.
SAO PAU
FAZENDA d

$V UHFODPDo HV UDEDOKLV DV R DOL DP 5 PLOK HV (P JHUDO HV DV Do HV DGYrP
GH OL tJLRV SRU VROLFL Do HV GH UHLQ HJUDomR GH HPSUHJDGR FRP SDJDPHQ RV FRUUHVSRQGHQ HV

LQGHQL DomR SRU GDQRV PRUDLV FREUDQoD GH GH PXO D GR )*76 QmR SDJRV SDUD RV

ocupantes de cargo em comissão, demissíveis “ad nutum”, dentre outros. Importante destacar 
DLQGD TXH D 637XULV p VXVFL DGD HP DomR GH GLVVtGLR FROH LYR TXH GLVFX H UHDMXV H GH YDORUHV

VDODULDLV SHOD LQIODomR GHVGH $ &RPSDQKLD HV LPD TXH FDVR OKH VHMD GHVIDYRUiYHO D

GHFLVmR VREUH D DomR – FODVVLILFDGD FRPR REULJDomR GH ID HU H SRU LVVR QmR FRQ HPSODGD QD

DEHOD DFLPD – p GH FHUFD GH 5 PLOK HV GH UHDLV

$V OLGHV GH RUGHP ULEX iULD VRPDP FHUFD GH 5 PLOK HV GH UHDLV H UHIHUHP VH

D H HFXo HV ILVFDLV LQFOXVLYH GH HUUHQRV RFXSDGRV SRU HUFHLURV

$V Do HV FtYHLV SRU VXD YH VRPDP FHUFD GH 5 PLOK HV GH UHDLV H HV mR HP
VXD PDLRULD FRQFHQ UDGDV HP Do HV GD &2+$% &XPSUH GHV DFDU TXH GHV H PRQ DQ H 5

PLOK HV UHIHUHP VH D Do HV GH GHVDSURSULDomR FRQIRUPH LQIRUPDo HV SUHV DGDV SHOD

SUySULD &2+$% 63 1HV D OLQKD HV mR LQFOXtGDV DV Do HV GH IXQGRV RSHUDGRV SHOD &2+$%

)0+ )81 85% )06$, & +8 HQ UH RX URV FRP UHFXUVRV TXH QmR D SHU HQFHP HV D
IRUPD DSHVDU GDV LQGHQL Do HV GHV DV Do HV TXDVH QD VXD R DOLGDGH VHUHP GH UHFXUVRV

SURYHQLHQ HV GH RX UDV FDU HLUDV EORTXHLRV MXGLFLDLV HP FRQ DV GD &2+$% SRGHP DPHDoDU R

FDL D GD HPSUHVD SRVVLYHOPHQ H LPSOLFDQGR HP DXPHQ R GDV VXEYHQo HV

�$ L RV RQ LQJHQ HV

� HSyVL RV -XGLFLDLV GR 0XQLFtSLR

(P GHFRUUrQFLD GD DSOLFDomR GD /HL &RPSOHPHQ DU Q H GD OHJLVODomR
DQ HULRUPHQ H YLJHQ H R 0XQLFtSLR HP VH X LOL DGR GH GR YDORU GRV GHSyVL RV MXGLFLDLV

HP Do HV QDV TXDLV p SDU H $ XDOPHQ H R YDORU D XDOL DGR GH DLV GHSyVL RV MXGLFLDLV p GH

DSUR LPDGDPHQ H 5 ELOK HV GLV ULEXtGRV HP FHUFD GH PLO FRQ DV MXGLFLDLV

6REUH HV H ySLFR FXPSUH HVFODUHFHU TXH D SDU LU GR H HUFtFLR GH FRQIRUPH /HL

Q /2$ RV YDORUHV GRV OHYDQ DPHQ RV MXGLFLDLV RFRUULGRV SDVVDUDP D VHU
UHJLV UDGRV FRPR GHVSHVD RUoDPHQ iULD HP GR DomR SUySULD DQ HULRUPHQ H DV GHYROXo HV

HUDP UD DGDV FRPR GHGXomR GH UHFHL D 7DO DO HUDomR SDU LQGR GH GH HUPLQDomR GR 7ULEXQDO

GH &RQ DV GR 0XQLFtSLR JDUDQ H PDLRU UDQVSDUrQFLD QR PDQHMR GRV UHFXUVRV PXQLFLSDLV HP

FRQVRQkQFLD FRP ERDV SUi LFDV QHV H HPD mR LPSRU DQ H H UHOHYDQ H DR VH RU S EOLFR

6HQGR DVVLP H FRQVLGHUDQGR TXH HYHQ XDOPHQ H RGRV RV UHFXUVRV VHUmR OHYDQ DGRV

TXDQGR GR pUPLQR GDV Do HV MXGLFLDLV D 3UHIHL XUD SDVVRX D LQGLFDU QR HQYLR GD 3URSRV D GH
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/HL 2UoDPHQ iULD $QXDO D H SHF D LYD GRV YDORUHV OHYDQ DGRV 7DO H SHF D LYD GHFRUUH GH
DYDOLDomR HV D tV LFD GRYDORU HVSHUDGR GDV GHYROXo HV D VHUHPHIH XDGDV GH IRUPDD UHFRPSRU

R IXQGR GH UHVHUYD D p GR YDORU GRV GHSyVL RV RX SDUD UHJLV UR GR SDJDPHQ R GD HYHQ XDO

GtYLGD GR FRQ ULEXLQ H TXDQGR R FDVR

LDQ H GH RGR R H SRV R H FRQVLGHUDQGR R SHUFHQ XDO PHQVDO PpGLR GH

OHYDQ DPHQ RV VREUH R VDOGR GRV GHSyVL RV H R GHVYLR SDGUmR GHV D PHGLGD HV D tV LFD
HV LPD VH TXH FRP XP LQ HUYDOR GH FRQILDQoD GH DQXDOPHQ H VHUmR OHYDQ DGRV

GR VDOGR D XDOL DGR GRV GHSyVL RV MXGLFLDLV $SOLFDQGR VH HV HV SHUFHQ XDLV VREUH R

VDOGR D XDO GH 5 ELOK HV HP VH HP YDORUHV DEVROX RV TXH RV YDORUHV GH UHFRPSRVLomR

GRV OHYDQ DPHQ RV MXGLFLDLV R DOL DUmR FRP XP LQ HUYDOR GH FRQILDQoD GH 5
PLOK HV 5 PLOK HV GHYHQGR R SRGHU H HFX LYR SURSRU TXDQGR GD GLVFXVVmR GR

RUoDPHQ R YDORU VXILFLHQ H SDUD ID HU IUHQ H DR GHVHPEROVR HVSHUDGR SDUD D HQGLPHQ R GHVD

REULJDomR

�+DYHUHV )LQDQFHLURV GR 0XQLFtSLR

$ DEHOD D VHJXLU DSUHVHQ D RV KDYHUHV ILQDQFHLURV GR 0XQLFtSLR

D HUHV)LQDQFHLURV
&KHTXHHP &REUDQoD -XGLFLDO
LUHL RV&UHGL yULRV

6mR 3DXOR7UDQVSRU H 637UDQV
6mR 3DXOR7UDQVSRU HV 6375$16 5HVVDUFLPHQ R (& 3UHFD yULRV
UHJLPH HVSHFLDO
3UHFD yULR GR (V DGR63 9LOD /RERV
3UHFD yULR GD )HGHUDomR%UDVLOHLUD GH+RVSL DLV )%+
7t XORV GD tYLGD $JUiULD
35(9&20 )XQGDomRGH 3UHYLGrQFLD &RPSOHPHQ DUGR (V DGR GH 6mR
3DXOR
$)$&6mR 3DXOR 7UDQVSRU H6 $
$)$& – 63 8UEDQLVPR
$)$& – 63 $
$)$& – 63 &LQH
2SHUDo HV8UEDQDV

RV KDYHUHV ILQDQFHLURV GD 3UHIHL XUD GH 6mR 3DXOR RV TXH DSUHVHQ DP SUREDELOLGDGH
GH OLTXLGDomR HP VmR

D � LUHL RV &UHGL yULRV

E � $)$& – 638UEDQLVPR

F � 2SHUDo HV 8UEDQDV
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Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentáriasgªy

a) DireitosCreditórios

A Prefeitura de São Paulo possui direitos creditórios perante o Fundo de

Compensação de Variações Salariais — FCVS da Caixa Econômica Federal — CEF. Esses

direitos se originam de contratos de financiamento de habitação popular que receberam

cobertura pelo FCVS, por conta da variação entre os reajustes das prestações e do saldo

devedor pagos pelos mutuários em um período de alta inflação.

A PMSP assumiu os direitos creditórios de uma carteira de contratos da COHAB—SP

em troca de assumir a dívida da mesma perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
— FGTS. Ao conseguir liquidez por meio da novação destes créditos, os títulos CVS emitidos

pela CEF são utilizados para amortizar a dívida perante o FGTS.

A liquidação dos direitos creditórios que a PMSP possui perante o FCVS depende do

processo de novação destes créditos. Há uma fila de COHAB organizada pela CEF, a qual

define quais instituições financeiras, pertencentes ao Sistema Financeiro deHabitação — SFH,

têm prioridade no orçamento. Em 2020, dois processos de novação, com valores estimados

de R$ 280 milhões e de R$ 257 milhões, dependiam de aprovação do Poder Executivo Federal

para serem finalizados.

b) AFAC— SPUrbanismo— Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Diferentemente das outras empresas com AFAC no Balanço Patrimonial da PMSP, a
SP Urbanismo transferiu o registro do AFAC do seu Patrimônio Líquido para o PassivoNão

Circulante, indicando intenção de devolver o valor ao acionista controlador. A devolução

pretendida ocorrerá com transferência de três imóveis com valor agregado igual ao do AFAC.

c) OperaçõesUrbanas

Considera—seOperação Urbana Consorciada o conjunto de intervenções e medidas

coordenadas pelo Poder Público municipal com o objetivo de alcançar, em uma área,

transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. Os

Certificados de Potencial Adicional de Construção — CEPAC são valores mobiliários que
podem ser utilizados, por seus detentores, no âmbito das Operações Urbanas Consorciadas,

no pagamento de área de construção que supere os padrões estabelecidos pela legislação de

uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei específica que aprovar a Operação. A
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SAO PAU
FAZENDA d

D � LUHL RV UHGL ULRV

$ 3UHIHL XUD GH 6mR 3DXOR SRVVXL GLUHL RV FUHGL yULRV SHUDQ H R )XQGR GH

&RPSHQVDomR GH 9DULDo HV 6DODULDLV – )&96 GD &DL D (FRQ PLFD )HGHUDO – &() (VVHV

GLUHL RV VH RULJLQDP GH FRQ UD RV GH ILQDQFLDPHQ R GH KDEL DomR SRSXODU TXH UHFHEHUDP
FREHU XUD SHOR )&96 SRU FRQ D GD YDULDomR HQ UH RV UHDMXV HV GDV SUHV Do HV H GR VDOGR

GHYHGRU SDJRV SHORV PX XiULRV HP XP SHUtRGR GH DO D LQIODomR

$ 3063 DVVXPLX RV GLUHL RV FUHGL yULRV GH XPD FDU HLUD GH FRQ UD RV GD &2+$% 63

HP URFD GH DVVXPLU D GtYLGD GD PHVPD SHUDQ H R )XQGR GH *DUDQ LD SRU 7HPSR GH 6HUYLoR

– )*76 $R FRQVHJXLU OLTXLGH SRU PHLR GD QRYDomR GHV HV FUpGL RV RV t XORV &96 HPL LGRV
SHOD &() VmR X LOL DGRV SDUD DPRU L DU D GtYLGD SHUDQ H R )*76

$ OLTXLGDomR GRV GLUHL RV FUHGL yULRV TXH D 3063 SRVVXL SHUDQ H R )&96 GHSHQGH GR
SURFHVVR GH QRYDomR GHV HV FUpGL RV +i XPD ILOD GH &2+$% RUJDQL DGD SHOD &() D TXDO

GHILQHTXDLV LQV L XLo HV ILQDQFHLUDV SHU HQFHQ HVDR6LV HPD )LQDQFHLUR GH+DEL DomR – 6)+

rP SULRULGDGH QR RUoDPHQ R (P GRLV SURFHVVRV GH QRYDomR FRP YDORUHV HV LPDGRV
GH 5 PLOK HVH GH 5 PLOK HV GHSHQGLDPGHDSURYDomRGR 3RGHU ( HFX LYR)HGHUDO

SDUD VHUHP ILQDOL DGRV

� $)$ – 638UEDQLVPR – $GLDQ DPHQ R SDUD )X XUR $XPHQ R GH &DSL DO

LIHUHQ HPHQ H GDV RX UDV HPSUHVDV FRP $)$& QR %DODQoR 3D ULPRQLDO GD 3063 D

63 8UEDQLVPR UDQVIHULX R UHJLV UR GR $)$& GR VHX 3D ULP QLR /tTXLGR SDUD R 3DVVLYR 1mR

&LUFXODQ H LQGLFDQGR LQ HQomR GH GHYROYHU R YDORU DR DFLRQLV D FRQ URODGRU $ GHYROXomR
SUH HQGLGDRFRUUHUi FRP UDQVIHUrQFLDGH UrV LPyYHLVFRP YDORU DJUHJDGR LJXDO DR GR $)$&

�

&RQVLGHUD VH 2SHUDomR 8UEDQD &RQVRUFLDGD R FRQMXQ R GH LQ HUYHQo HV H PHGLGDV

FRRUGHQDGDV SHOR 3RGHU 3 EOLFR PXQLFLSDO FRP R REMH LYR GH DOFDQoDU HP XPD iUHD

UDQVIRUPDo HV XUEDQtV LFDV HV UX XUDLV PHOKRULDV VRFLDLV H D YDORUL DomR DPELHQ DO 2V

&HU LILFDGRV GH 3R HQFLDO $GLFLRQDO GH &RQV UXomR – &(3$& VmR YDORUHV PRELOLiULRV TXH
SRGHP VHU X LOL DGRV SRU VHXV GH HQ RUHV QR kPEL R GDV 2SHUDo HV 8UEDQDV &RQVRUFLDGDV

QR SDJDPHQ R GH iUHD GH FRQV UXomR TXH VXSHUH RV SDGU HV HV DEHOHFLGRV SHOD OHJLVODomR GH

XVR H RFXSDomR GR VROR D p R OLPL H IL DGR SHOD OHL HVSHFtILFD TXH DSURYDU D 2SHUDomR $
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3063 VROLFL D j &RPLVVmR GH 9DORUHV0RQH iULRV – &90DX RUL DomRSDUD HPL LU RV&(3$&
6HQGR DX RUL DGDD HPLVVmR R 0XQLFtSLR VROLFL D D GLV ULEXLomR SRVVLELOL DQGRTXHRV&(3$&

VHMDP OHLORDGRV

6HJXQGR D ,QV UXomR &90 Q FRQVLGHUDQGR TXH RV &(3$& VH HQTXDGUDP QR
LQFLVR ,,, GR DU R SHGLGR GH UHJLV UR GH RIHU D S EOLFD GH GLV ULEXLomR GHYH VHU LQV UXtGR

FRP HV XGR GH YLDELOLGDGH HFRQ PLFR ILQDQFHLUD UHDOL DGR SHOD 63 8UEDQLVPR 3DUD

DOLHQDomR GRV &(3$& UHV DQ HV p QHFHVViULR TXH D 638UEDQLVPR UHDOL H HV XGR HFRQ PLFR

ILQDQFHLUR GHV H O LPR OHLOmR $V GLV ULEXLo HV GDV RX UDV 2SHUDo HV 8UEDQDV JXD
(VSUDLDGD H JXD %UDQFD VXSHUDUDP R SUD R GH GRLV DQRV SDUD VXEVFULomR H DOLHQDomR

2 O LPR OHLOmR IRL GD 2SHUDomR 8UEDQD &RQVRUFLDGD )DULD /LPD HP GH HPEUR GH
TXH OHLORRX &(3$& GRV GLV ULEXtGRV (P GH HPEUR GH R 7&0

GH HUPLQRX VXVSHQomR FDX HODU GR OHLOmR GD 2SHUDomR 8UEDQD &RQVRUFLDGD JXD (VSUDLDGD

HP TXH VHULDP OHLORDGRV FHU LILFDGRV FRP SUHoR PtQLPR GH 5 DSyV
GHQ QFLD GH GHVFXPSULPHQ R GD ,QV UXomR &90Q

�2X URV 5LVFRV (VSHFtILFRV

5LVFRV UHIHUHQ HV jV (PSUHVDV 0XQLFLSDLV QmR HSHQGHQ HV

(P UHODomR jV HV D DLV QmR GHSHQGHQ HV R SULQFLSDO ULVFR D VHU FRQVLGHUDGR p HP
UHODomR j QHFHVVLGDGH GH XP DSRU H HPHUJHQFLDO LV R p XP DSRU H GH FDSL DO RX VXEYHQomR

HFRQ PLFD SDUD QHFHVVLGDGH GH UHFXUVRV RX GH FDSL DO HP GH HUPLQDGD HV D DO

(V D QHFHVVLGDGH GH UHFXUVRV SRGH DGYLU GH GRLV LSRV GH HYHQ RV D VDEHU
D � GD QHFHVVLGDGH GH DSRU H GH FDSL DO HYHQ XDO H QmR SURJUDPDGR TXH YLVD D VXSULU R

ILQDQFLDPHQ R GH LQYHV LPHQ RV RX j FREHU XUD GH RX UDV GHVSHVDV HP FDUi HUSRQ XDO

RX

E � LQFDSDFLGDGH GH JHUDomR GH FDL D SDUD PDQX HQomR H FXV HLR FRP D FRQVHTXHQ H

FODVVLILFDomR FRPR HPSUHVD HV D DO GHSHQGHQ H QRV HUPRV GR DU GD /HL

&RPSOHPHQ DUQ DVVLPFRPRGLVSRV R QD 5HVROXomRQ GR6HQDGR

)HGHUDO

(P UHODomR DRV DSRU HV GH QHFHVVLGDGH GH FDSL DO HYHQ XDO HQ HQGHPRV TXH HOH SRGH
VHU RULJLQDGR SRU GRLV SULQFLSDLV LSRV GH HYHQ RV QHFHVVLGDGH GH SDJDPHQ R GH VHQ HQoD

2 DU GD 5HVROXomR 6) Q FRQVLGHUD HPSUHVD HV D DO GHSHQGHQ H D HPSUHVD FRQ URODGD SHOD 8QLmR TXH
HQKD UHFHELGR QR H HUFtFLR DQ HULRU UHFXUVRV ILQDQFHLURV GH VHX FRQ URODGRU GHV LQDGRV DR SDJDPHQ R GH GHVSHVDV
FRP SHVVRDO GH FXV HLR HP JHUDO RX GH FDSL DO H FOXtGRV QHV H O LPR FDVR DTXHOHV SURYHQLHQ HV GH DXPHQ R GH
SDU LFLSDomR DFLRQiULD H HQKD QR H HUFtFLR FRUUHQ H DX RUL DomR RUoDPHQ iULD SDUD UHFHELPHQ R GH UHFXUVRV
ILQDQFHLURV FRP LGrQ LFD ILQDOLGDGH
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MXGLFLDO SRQ XDO EDV DQ H DFLPD GD FDSDFLGDGH GD HPSUHVD VXSULU FRP R VHX FDL D RX
QHFHVVLGDGH GH LQYHV LPHQ RV

6REUH R SODQR GH LQYHV LPHQ RV GDV HPSUHVDV DV HPSUHVDV DSUHVHQ DP D VXD
SURJUDPDomR GH LQYHV LPHQ RV QR & , SURMH DQGR RV QRV VHXV IOX RV GH FDL D SDUD R DQR

VXEVHTXHQ H HV H PRGR FRQVLGHUDPRV UHPR D D SUREDELOLGDGH GH TXH DV HPSUHVDV QmR

GHSHQGHQ HV QHFHVVL HP GH DSRU H GH FDSL DO QmR SURJUDPDGR SDUD D UHDOL DomR GH
LQYHV LPHQ RV XPD YH TXH DR UHDOL DU DO SURMHomR D HPSUHVD FRPSURPH H VH DSHQDV FRP

SURMH RV TXH HP FDSDFLGDGH GH VXSRU DU FRP R VHX IOX R GH FDL D

(P UHODomR j LQFDSDFLGDGH GH JHUDomR GH FDL D D DEHOD DEDL R DSUHVHQ D R

UHVXO DGR ILQDQFHLUR GDV HPSUHVDV QRV O LPRV UrV DQRV R UHVXO DGR ILQDQFHLUR SURMH DGR H
FRQ UD DGR QR & , QRV O LPRV UrV DQRV R VDOGR HP FDL D DR ILP GRV O LPRV UrV DQRV

R tQGLFH GH UHVLOLrQFLD GH FDL D Pi LPR FDOFXODGR HP GH HPEUR GH FDGD DQR R tQGLFH

GH UHVLOLrQFLD GH FDL D PpGLR FDOFXODGR HP GH HPEUR GH FDGD DQR

� (7
&(7

5HVXO DGRILQDQFHLUR UHDOL DGR HP5 PLO 5 5 5

5HVXO DGRILQDQFHLUR SURMH DGRQR & , HP5
PLO 5 5

6DOGR HP FDL D HP GH HP 5 PLO 5 5 5

QGLFH GH UHVLOLrQFLD Pi LPR

QGLFH GH UHVLOLrQFLD PpGLR

$ &(7 DSUHVHQ RX XP tQGLFH GH UHVLOLrQFLD Pi LPR PHQRU TXH QRV O LPRV UrV
DQRV H XP tQGLFH GH UHVLOLrQFLD PpGLR QHJD LYR ,VVR VLJQLILFD TXH DV VXDV GHVSHVDV GH FXV HLR

VmR VXSRU DGDV GH IRUPD UHJXODU SHORV LQJUHVVRV SURYHQLHQ HV GRV FRQ UD RV ILUPDGRV HQ UH D

&RPSDQKLD H D 6HFUH DULD 0XQLFLSDO GH 7UDQVSRU HV – 607 3RUpP QD RFRUUrQFLD GH XP
HYHQ R TXH LPSRVVLELOL H D OLTXLGDomR H R SDJDPHQ R GDV GHVSHVDV GR FRQ UD R RX XP HYHQ R

QmR SURJUDPDGR HP TXH D HPSUHVD SUHFLVH GHVSHQGHU PDLV GR TXH R HTXLYDOHQ H D GR

VHX FXV HLR PHQVDO R VDOGR HP FDL D GD &RPSDQKLD SURYDYHOPHQ H QmR VXSRU DUi RV

GLVSrQGLRV QHFHVViULRV VHQGR QHFHVViULR TXH D 3UHIHL XUD UHDOL H XP DSRU H HPHUJHQFLDO

2 tQGLFH GH UHVLOLrQFLD GH FDL D Pi LPR FULDGR SRU PH RGRORJLD SUySULD p RE LGR SHOD GLYLVmR GR VD OGR HP FDL D SHOD
PpGLD GRV O LPRV PHVHV GR GHVHPEROVR FRP FXV HLR 2 tQGLFH H SUHVVD R Q PHUR GH PHVHV TXH R FDL D GD HPSUHVD
p FDSD GH VXSRU DU R FXV HLR PpGLR GD HPSUHVD VHP TXH KDMD QHQKXP LQJUHVVRQR SHUtRGR
2 tQGLFH GH UHVLOLrQFLD GH FDL D PpGLR FULDGR SRU PH RGRORJLD SUySULD p RE LGR SHOD GLYLVmR GR VDOGR HP FDL D SHOD

PpGLD GRV O LPRV PHVHV GR UHVXO DGR ILQDQFHLUR PXO LSOLFDGD SRU 2 tQGLFH H SUHVVD R Q PHUR GH PHVHV TXH R
FDL D GD HPSUHVD p FDSD GH VXSRU DU R FXV HLR PpGLR GD HPSUHVD FDVR D HPSUHVD PDQ HQKD R UHVXO DGR ILQDQFHLUR
REVHUYDGR QR SHUtRGR 9DORUHV QHJD LYRV GHVVH tQGLFH H SUHVVDP XPD FDSDFLGDGH LQGH HUPLQDGD GH VXSRU H
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2. SPTrans

Autuado por Tairo Batista Esperança em 15/04/2021 20:01:51.

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2932

!!Resultadofinanceiro realizado (emR$ mil) R$ 5.61 1,00 R$ 3 6.318,00 R$ 9.5 72,00

rlíeíls)ultado
financeiro projetado no CDI (em R$ R$ _ R$ _ R$ _

Saldo em caixa em 31.dez (em R$ mil) R$ 12.654,00 R$ 48.972,00 R$ 58.544,00

Índicede resiliência máximo 0,38 1,3 9 1,81

Índicede resiliência medio -27,1 -16,2 -73 ,4

A SPTrans, embora projete resultados financeiros nulos em seu CDI, vem obtendo,

nos últimos três anos, resultados financeiros positivos, o que possibilitou o incremento do seu

saldo em caixa. Desde 2019, portanto, a empresa possui em caixa um valor superior a ummês

de seu custeio médio, o que diminui a probabilidade de que eventos como a impossibilidade
de liquidação do seu contrato com a SMTou um evento não programado em um determinado

mês impliquem numa necessidade de aporte emergencial por parte da Prefeitura para a

cobertura de despesas de custeio.

3. PRODAM

Resultadofinanceiro realizado (emR$ mil) R$ 13.851,91 R$ 19.766,02 R$ 55.066,65

Resultadofinancelro prºjetadono CDI (em R$ R$ _ -R$ 1.204,00mil)

Saldo em caixa em 3 l.dez (em R$ mil) R$ 52.820,12 R$ 72.586,14 R$ 127.652,79

Índicede resiliência máximo 2,07 2,94 5 ,18

Índicede resiliência medio -45,8 -44,1 -27,8

A PRODAM apresentou resultados financeiros positivos nos últimos três anos, o que
indica que as receitas dos seus contratos são suficientes para cobertura de todos os seus

dispêndios. Além disso, destaca—se que a empresa — à diferença das demais, que em geral

possuem apenas um contrato com sua Secretaria gestora — possui contratos de prestação de

serviços com diversas Secretarias da Prefeitura, o que diminui o risco de não liquidação ou

pagamento decorrente de um único contrato.

Destaca—se que, em 31 de dezembro de 2020, a empresa possuía mais de 5 meses de

seu custeio médio em caixa, o que indica baixíssima probabilidade de necessidade de aporte
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iza23 l'" I'Ia
,_

“%, CIDADE
SAO PA
FAZENDA d

� 637UDQV
6375$16

5HVXO DGRILQDQFHLUR UHDOL DGR HP5 PLO 5 5 5

5HVXO DGRILQDQFHLUR SURMH DGRQR & , HP5
PLO 5 5 5

6DOGR HP FDL D HP GH HP 5 PLO 5 5 5

QGLFH GH UHVLOLrQFLD Pi LPR

QGLFH GH UHVLOLrQFLD PpGLR

$ 637UDQV HPERUD SURMH H UHVXO DGRV ILQDQFHLURV QXORV HP VHX & , YHP RE HQGR
QRV O LPRV UrV DQRV UHVXO DGRV ILQDQFHLURV SRVL LYRV RTXH SRVVLELOL RX R LQFUHPHQ R GR VHX

VDOGR HP FDL D HVGH SRU DQ R DHPSUHVD SRVVXL HP FDL D XPYDORU VXSHULRU D XPPrV

GH VHX FXV HLR PpGLR R TXH GLPLQXL D SUREDELOLGDGH GH TXH HYHQ RV FRPR D LPSRVVLELOLGDGH

GH OLTXLGDomR GR VHX FRQ UD R FRP D 607RX XP HYHQ R QmR SURJUDPDGR HP XPGH HUPLQDGR
PrV LPSOLTXHP QXPD QHFHVVLGDGH GH DSRU H HPHUJHQFLDO SRU SDU H GD 3UHIHL XUD SDUD D

FREHU XUD GH GHVSHVDV GH FXV HLR

� 352 $0
352 $0

5HVXO DGRILQDQFHLUR UHDOL DGR HP5 PLO 5 5 5

5HVXO DGRILQDQFHLUR SURMH DGRQR & , HP5
PLO 5 5

6DOGR HP FDL D HP GH HP 5 PLO 5 5 5

QGLFH GH UHVLOLrQFLD Pi LPR

QGLFH GH UHVLOLrQFLD PpGLR

$ 352 $0DSUHVHQ RX UHVXO DGRV ILQDQFHLURV SRVL LYRV QRV O LPRV UrV DQRV R TXH

LQGLFD TXH DV UHFHL DV GRV VHXV FRQ UD RV VmR VXILFLHQ HV SDUD FREHU XUD GH RGRV RV VHXV

GLVSrQGLRV $OpP GLVVR GHV DFD VH TXH D HPSUHVD – j GLIHUHQoD GDV GHPDLV TXH HP JHUDO
SRVVXHP DSHQDV XP FRQ UD R FRP VXD 6HFUH DULD JHV RUD – SRVVXL FRQ UD RV GH SUHV DomR GH

VHUYLoRV FRP GLYHUVDV 6HFUH DULDV GD 3UHIHL XUD R TXH GLPLQXL R ULVFR GH QmR OLTXLGDomR RX

SDJDPHQ R GHFRUUHQ H GH XP QLFR FRQ UD R

HV DFD VH TXH HP GH GH HPEUR GH D HPSUHVD SRVVXtD PDLV GH PHVHV GH

VHX FXV HLR PpGLR HP FDL D R TXH LQGLFD EDL tVVLPD SUREDELOLGDGH GH QHFHVVLGDGH GH DSRU H
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Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias292;

emergencial por parte da Prefeitura de São Paulo, assim como capacidade da empresa em
realizar investimentos próprios.

4. SPObras

Resultadofinanceiro realizado (emR$ mil) R$ 4.838,76 R$ 20.529,80 -R$ 33.402,36

Resultadofmancelro prºjetadono CDI (em R$
—R$ 3.221,00 R$ 8.85 8,00rrril)

Saldo em caixa em 31.dez (em R$ mil) R$ 17.535,47 R$ 38.065,27 R$ 4.662,91

Índicede resiliência máximo 3 ,1 1 6,19 1,02

Índicederesiliência médio 435 22,2 1,7

A SPObras apresentou uma situação de deterioração do caixa bastante significativa
ao longo de 2020, de modo que o saldo em caixa ao término do ano era suficiente para a

cobertura de cerca de um mês de custeio médio da empresa. Observa—se que o índice de

resiliência médio, em 2020, ser positivo e pequeno em módulo, o que indica que, se a

tendência de consumo em caixa permanecer estável, o saldo em caixa disponível na empresa
em 31 de dezembro será suficiente para suportar menos de dois meses de custeio da empresa
Destaca—se, ainda, a publicação do Decreto nº 60.040, de 31 de dezembro de 2020, que
transferiu algumas das atribuições e receitas relativas às OperaçõesUrbanas à SPUrbanismo.

Todos esses fatores indicam uma elevada probabilidade de necessidade de aportes

emergenciais da Prefeitura de São Paulo à SPObras para a cobertura de despesa de custeio,

com possibilidade de que a empresa passe a condição de dependência caso as tendências

observadas no último exercício sejammantidas.

5. SPParcerias -iii
PL

236/2021.

Sua

validade

pode

ser

conferida

em

httpszllwww.splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pID=289946

Documento

do
e

autenticado

por

ANDERSON

ROGERIO

DE

SOUZA.

Sua

validade

pode

ser

conferida

em

Resultadofinanceiro realizado (emR$ mil) R$ 2.645,39 R$ 1.123,11 -R$ 271,84

Resultadofinanceiro projetado no CDI (em R$ R$ 603 00 R$ 5 7 00
mil) ª ”

Saldo em caixa em 31.dez (em R$ mil) R$ 6.809,62 R$ 7.932,74 R$ 7.660,90

Indicede resiliência máximo 6,87 6,99 9,07

Índicede resiliência medio -30,9 -84,8 338,2

24
,, CIDADE Eg &

dFAZENDA

HPHUJHQFLDO SRU SDU H GD 3UHIHL XUD GH 6mR 3DXOR DVVLP FRPR FDSDFLGDGH GD HPSUHVD HP
UHDOL DU LQYHV LPHQ RV SUySULRV

� 632EUDV

632EUDV

5HVXO DGRILQDQFHLUR UHDOL DGR HP5 PLO 5 5 5

5HVXO DGRILQDQFHLUR SURMH DGRQR & , HP5
PLO 5 5

6DOGR HP FDL D HP GH HP 5 PLO 5 5 5

QGLFH GH UHVLOLrQFLD Pi LPR

QGLFH GH UHVLOLrQFLD PpGLR

$ 632EUDV DSUHVHQ RX XPD VL XDomR GH GH HULRUDomR GR FDL D EDV DQ H VLJQLILFD LYD
DR ORQJR GH GH PRGR TXH R VDOGR HP FDL D DR pUPLQR GR DQR HUD VXILFLHQ H SDUD D

FREHU XUD GH FHUFD GH XP PrV GH FXV HLR PpGLR GD HPSUHVD 2EVHUYD VH TXH R tQGLFH GH

UHVLOLrQFLD PpGLR HP VHU SRVL LYR H SHTXHQR HP PyGXOR R TXH LQGLFD TXH VH D

HQGrQFLD GH FRQVXPR HP FDL D SHUPDQHFHU HV iYHO R VDOGR HP FDL D GLVSRQtYHO QD HPSUHVD
HP GH GH HPEUR VHUi VXILFLHQ H SDUD VXSRU DU PHQRV GH GRLV PHVHV GH FXV HLR GD HPSUHVD

HV DFD VH DLQGD D SXEOLFDomR GR HFUH R Q GH GH GH HPEUR GH TXH

UDQVIHULX DOJXPDV GDV D ULEXLo HV H UHFHL DV UHOD LYDV jV 2SHUDo HV 8UEDQDV j 638UEDQLVPR
7RGRV HVVHV ID RUHV LQGLFDP XPD HOHYDGD SUREDELOLGDGH GH QHFHVVLGDGH GH DSRU HV

HPHUJHQFLDLV GD 3UHIHL XUD GH 6mR 3DXOR j 632EUDV SDUD D FREHU XUD GH GHVSHVD GH FXV HLR

FRP SRVVLELOLGDGH GH TXH D HPSUHVD SDVVH j FRQGLomR GH GHSHQGrQFLD FDVR DV HQGrQFLDV

REVHUYDGDV QR O LPR H HUFtFLR VHMDP PDQ LGDV

� 633DUFHULDV

633DUFHULDV

5HVXO DGRILQDQFHLUR UHDOL DGR HP5 PLO 5 5 5

5HVXO DGRILQDQFHLUR SURMH DGRQR & , HP5
PLO 5 5

6DOGR HP FDL D HP GH HP 5 PLO 5 5 5

QGLFH GH UHVLOLrQFLD Pi LPR

QGLFH GH UHVLOLrQFLD PpGLR
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Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 292.5!

A SPParcerias possui um saldo em caixa bastante elevado quando comparado ao seu

custeio médio, de modo que a empresa — apesar do resultado financeiro ligeiramente negativo

em 2020 — encerrou o ano com mais de nove meses de seu custeio médio em caixa. Deste

modo, e embora os ingressos da empresa dependam de um contrato com a Secretaria do

Governo Municipal (SGM), avalia—se como remota a probabilidade de que a empresa
necessite de aporte de capital emergencial da Prefeitura de São Paulo.

6. SPDA

A SPDA e empresa gestora e cotista única do SPDA Habitação FIDC NP, que

encerrou posição em 31.12.2020 com R$ 314.044.088,49. A SPDA pode, sob situações

excepcionais e mediante aprovação de seus órgãos estatutários competentes, aprovar
amortizações do Fundo para cobertura de seu custeio, de modo que é remota a possibilidade
de que a empresa necessite de aporte de capital emergencial da Prefeitura de São Paulo.

Diante dessas análises, é possível resumir o risco de aporte emergencial para
necessidade de custeio das empresas não dependentes de acordo com o seguinte modelo, que
contém, no eixo x a probabilidade estimada de necessidade de aporte e, no eixo y, uma
estimativa relativa do total deste aporte, considerando a relação entre o custeio das empresas

©CEr

© SPTRANS

© PRODAM

© SPObras
MONTANTE

RELATIVO

DO

APORTE

©SPP
SPDA ©

PROVÁVEL POSSÍVEL REMOTA
PROBABILIDADE DE NECESSIDADE DE APORTE EMERGENCIAL

PL

236/2021.

Sua

validade

pode

ser

conferida

em

httpszllwww.splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pID=289946

Documento

lizado

e

autenticado

por

ANDERSON

ROGERIO

DE

SOUZA.

Sua

validade

pode

ser

conferida

em

elpADE DE.
" SAO PAU
FAZENDA

25 na

d

$ 633DUFHULDV SRVVXL XP VDOGR HP FDL D EDV DQ H HOHYDGR TXDQGR FRPSDUDGR DR VHX

FXV HLR PpGLR GH PRGR TXH D HPSUHVD – DSHVDU GR UHVXO DGR ILQDQFHLUR OLJHLUDPHQ H QHJD LYR

HP – HQFHUURX R DQR FRP PDLV GH QRYH PHVHV GH VHX FXV HLR PpGLR HP FDL D HV H

PRGR H HPERUD RV LQJUHVVRV GD HPSUHVD GHSHQGDP GH XP FRQ UD R FRP D 6HFUH DULD GR
*RYHUQR 0XQLFLSDO 6*0 DYDOLD VH FRPR UHPR D D SUREDELOLGDGH GH TXH D HPSUHVD

QHFHVVL H GH DSRU H GH FDSL DO HPHUJHQFLDO GD 3UHIHL XUD GH 6mR 3DXOR

� 63 $

$ 63 $ p HPSUHVD JHV RUD H FR LV D QLFD GR 63 $ +DEL DomR ), & 13 TXH

HQFHUURX SRVLomR HP FRP 5 $ 63 $ SRGH VRE VL XDo HV

H FHSFLRQDLV H PHGLDQ H DSURYDomR GH VHXV yUJmRV HV D X iULRV FRPSH HQ HV DSURYDU
DPRU L Do HV GR )XQGR SDUD FREHU XUD GH VHX FXV HLR GH PRGR TXH p UHPR D D SRVVLELOLGDGH

GH TXH D HPSUHVD QHFHVVL H GH DSRU H GH FDSL DO HPHUJHQFLDO GD 3UHIHL XUD GH 6mR 3DXOR

LDQ H GHVVDV DQiOLVHV p SRVVtYHO UHVXPLU R ULVFR GH DSRU H HPHUJHQFLDO SDUD

QHFHVVLGDGH GH FXV HLR GDV HPSUHVDV QmR GHSHQGHQ HV GH DFRUGR FRP R VHJXLQ H PRGHOR TXH

FRQ pP QR HL R D SUREDELOLGDGH HV LPDGD GH QHFHVVLGDGH GH DSRU H H QR HL R XPD

HV LPD LYD UHOD LYD GR R DO GHV H DSRU H FRQVLGHUDQGR D UHODomR HQ UH R FXV HLR GDV HPSUHVDV

d

d E

D

D
Ed

Ed
d/
s

d

s s 1s D d
/ / E / d D E /

Documento Anexo I - Riscos Fiscais (042429631)         SEI 6017.2021/0015309-5 / pg. 43

M
at

ér
ia

 P
L 

23
6/

20
21

. S
ua

 v
al

id
ad

e 
po

de
 s

er
 c

on
fe

rid
a 

em
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

pl
eg

is
co

ns
ul

ta
.c

am
ar

a.
sp

.g
ov

.b
r/H

om
e/

Ab
rir

D
oc

um
en

to
?p

ID
=2

89
94

6 
D

oc
um

en
to

di
gi

ta
liz

ad
o 

e 
au

te
nt

ic
ad

o 
po

r A
N

D
ER

SO
N

 R
O

G
ER

IO
 D

E 
SO

U
ZA

. S
ua

 v
al

id
ad

e 
po

de
 s

er
 c

on
fe

rid
a 

em

Autuado por Tairo Batista Esperança em 15/04/2021 20:01:51.

 fls. 43



5LVFRV UHIHUHQ HV jV &RQFHVV HV H 3DUFHULDV 3 EOLFR 3ULYDGDV 333V

$ RQFHVV HV

2V ULVFRV ILVFDLV QRV FRQ UD RV GH FRQFHVV HV GH VHUYLoRV S EOLFRV UHJLGRV SHOD /HL
)HGHUDO Q GHFRUUHP GD SUySULD GHILQLomR GHV H LQV UXPHQ R XPD YH TXH

PD HULDOL D D GHOHJDomR GD SUHV DomR GR VHUYLoR SRU FRQ D H ULVFR GR FRQFHVVLRQiULR HV D

IRUPD p IXQGDPHQ DO H DPLQDU RV FRQ UD RV GH FRQFHVV HV VRE D y LFD GDV GHVSHVDV FRPR

DPEpP VRE D y LFD GDV UHFHL DV

$ SUi LFD GR 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR QD FRQV UXomR GH DLV FRQ UD RV p D GH SURSRU D

UDQVIHUrQFLD GH RV ULVFRV QHJRFLDLV PDLV UHOHYDQ HV SDUD R SDUFHLUR SULYDGR FRPR R GH
FRQV UXomR GH GHPDQGD H GH YDULDo HV PDFURHFRQ PLFDV 3RU RX UR ODGR FRQILJXUDP VH

FRPR ULVFRV DORFDGRV DR 3RGHU 3 EOLFR DTXHOHV UHOD LYRV j D XDomR GD SUySULD $GPLQLV UDomR

3 EOLFD DLV FRPR D HPLVVmR GH OLFHQoDV H DOYDUiV ULVFRV GHULYDGRV GH QRYDV REULJDo HV SRU
HOD LPSRV D H ULVFRV UHODFLRQDGRV jV UHVSRQVDELOLGDGHV GHULYDGDV GH HYHQ RV H UDRUGLQiULRV

UHFRQKHFLGRV FRPR FDVR IRU XL R RX IRUoD PDLRU H TXH QmR SRVVDP VHU FREHU RV SRU DOJXPD

DSyOLFH GH VHJXUR GLVSRQtYHO QR PHUFDGR VHFXUL iULR EUDVLOHLUR H HP FRQGLo HV FRPHUFLDLV

+i DLQGD RV ULVFRV UHOD LYRV D HYHQ XDLV VL XDo HV TXH SRVVDP HQVHMDU D VROLFL DomR

GH UHHTXLOtEULR HFRQ PLFR ILQDQFHLUR H D H LQomR DQ HFLSDGD RX QmR GRV LQV UXPHQ RV KDMD

YLV D D SRVVLELOLGDGH GH R 0XQLFtSLR ID HU IUHQ H D HYHQ XDO SDJDPHQ R LQGHQL D yULR UHOD LYR
DRV LQYHV LPHQ RV UHDOL DGRV H DLQGD QmR DPRU L DGRV SHOD V FRQFHVVLRQiULD V R TXH

VRPHQ H SRGH VHU LGHQ LILFDGR j PHGLGD TXH HVVHV LQYHV LPHQ RV VHMDP GH ID R UHDOL DGRV

1R TXH VH UHIHUH jV SURMHo HV GH UHFHL DV GH FRQFHVV HV RV YDORUHV TXH SRGHUmR YLU D

VHU DUUHFDGDGRV VHUmR SURYHQLHQ HV GH SDJDPHQ R GH RX RUJDV SRU SDU H GR FRQFHVVLRQiULR

GHILQLGDV HP FRQ UD R H QR PRPHQ R GDV OLFL Do HV 2V ULVFRV UHODFLRQDGRV D HVVDV UHFHL DV
VmR R GD QmR UHDOL DomR RX DGLDPHQ R GH DLV OLFL Do HV D QmR HQ UHJD GH SURSRV DV QRV

FHU DPHV D QmR DVVLQD XUD GR FRQ UD R SDUD RV FDVRV HP TXH DV SURSRV DV Mi IRUDP HQ UHJXHV

RX DLQGD D LQDGLPSOrQFLD GRV IX XURV FRQ UD DGRV 2V GRLV O LPRV ULVFRV VmR PL LJDGRV SHOD
JDUDQ LD GH SURSRV D H D SHOD JDUDQ LD GH H HFXomR FRQ UD XDO UHVSHF LYDPHQ H

$SHVDU GH DV SUHFDXo HV DGR DGDV SHOR 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR QD LQV L XLomR GDV
FRQFHVV HV QR kPEL R GR 3ODQR 0XQLFLSDO GH HVHV D L DomR Ki R ULVFR GH DV 2X RUJDV

9DULiYHLV UHVXO DQ HV GH XPD SDU LFLSDomR VREUH D UHFHL D GR FRQFHVVLRQiULR QmR VH

UHDOL DUHP QRV YDORUHV LQLFLDOPHQ H SUHYLV RV HP GHFRUUrQFLDV GDV PHGLGDV SDUD

HQIUHQ DPHQ R GD HPHUJrQFLD GH VD GH S EOLFD GH LPSRU kQFLD LQ HUQDFLRQDO GHFRUUHQ H GR
FRURQDYtUXV GHILQLGDV QD /HL )HGHUDO
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$ VHJXLU UHODFLRQDPRV DV FRQFHVV HV FRQ UD DGDV H DV HP FRQ UD DomR QR kPEL R GR
3ODQR 0XQLFLSDO GH HVHV D L DomR

3URMH R 0RGDOLGDGH 2EMH R 6 D XV 9LJrQFLD

0HUFDGR GH 6DQ R
$PDUR &RQFHVVmR

&RQFHVVmR SDUD
UHFXSHUDomR UHIRUPD
UHTXDOLILFDomR RSHUDomR
PDQX HQomR H H SORUDomR GR
0HUFDGR GH 6DQ R $PDUR QR
PXQLFtSLR GH 6mR 3DXOR

&RQ UD R GH &RQFHVVmR Q
6*0 DVVLQDGR

HP GH DJRV R GH

YLQ H H FLQFR
DQRV

&RPSOH R GR
3DFDHPEX &RQFHVVmR

&RQFHVVmR GRV VHUYLoRV GH
PRGHUQL DomR JHV mR RSHUDomR
H PDQX HQomR GR &RPSOH R GR
3DFDHPEX

&RQ UD R GH &RQFHVVmR Q
6(0( DVVLQDGR

HP GH VH HPEUR GH
ULQ D H

FLQFR DQRV

/R H GH &RQFHVVmR
GH 3DUTXHV 8UEDQRV &RQFHVVmR

&RQFHVVmR SDUD D SUHV DomR GRV
VHUYLoRV GH JHV mR RSHUDomR H
PDQX HQomR GRV 3DUTXHV
,ELUDSXHUD -DFLQ KR $OEHU R
(XFDOLS RV 7HQHQ H %ULJDGHLUR
)DULD /LPD /DMHDGR H -DUGLP
)HOLFLGDGH EHP FRPR D
H HFXomR GH REUDV H VHUYLoRV GH
HQJHQKDULD

&RQ UD R GH &RQFHVVmR Q
690$

DVVLQDGR HP GH
GH HPEUR GH

ULQ D H
FLQFR DQRV

6HUYLoR GH
(V DFLRQDPHQ R
5R D LYR 0XQLFLSDO

&RQFHVVmR

&RQFHVVmR RQHURVD SDUD
H SORUDomR SRU SDU LFXODUHV GR
VHUYLoR GH HV DFLRQDPHQR
UR D LYR HP YLDV H ORJUDGRXURV
S EOLFRV GR PXQLFtSLR GH 6mR
3DXOR

&RQ UD R GH &RQFHVVmR Q
607 DVVLQDGR

HP GHPDLR GH
TXLQ H DQRV

&HPL pULRV &RQFHVVmR

&RQFHVVmR GRV VHUYLoRV GH
JHV mR RSHUDomR PDQX HQomR
H SORUDomR UHYL DOL DomR H
H SDQVmR GRV YLQ H H GRLV
FHPL pULRV H FUHPD yULRV
S EOLFRV H GD SUHV DomR GH
VHUYLoRV IXQHUiULRV QR 0XQLFtSLR
GH 6mR 3DXOR

/LFL DomR UHYRJDGD (P
UHPRGHODJHP

ULQ D H
FLQFR DQRV

,Q HUODJRV &RQFHVVmR

&RQFHVVmR RQHURVD GH XVR GR
&RPSOH R GH ,Q HUODJRV SDUD
UHIRUPD JHV mR PDQX HQomR
RSHUDomR H H SORUDomR

/LFL DomR VXVSHQVD

(P UHPRGHODJHP

YLQ H H FLQFR
DQRV

0HUFDGR 3DXOLV DQR H
.LQMR DPD R &RQFHVVmR

&RQFHVVmR GH UHV DXUR UHIRUPD
RSHUDomR PDQX HQomR H
H SORUDomR GR 0HUFDGR
0XQLFLSDO 3DXOLV DQR H GR
PHUFDGR .LQMR DPD R QR
PXQLFtSLR GH 6mR 3DXOR

3URFHGLPHQ R GH
DVVLQD XUD GR FRQ UD R
VXVSHQVR

YLQ H H FLQFR
DQRV

%DL R GR 9LDGX R
$Q iU LFD &RQFHVVmR

&RQFHVVmR GH XVR D t XOR
RQHURVR GH iUHDV ORFDOL DGDV QRV
EDL RV H DGMDFrQFLDV GR 9LDGXR
2EHUGDQ &D DQL 9LDGX R
$Q iU LFD SDUD UHDOL DomR GDV
D LYLGDGHV REULJD yULDV H
IDFXO D LYDPHQ H GDV D LYLGDGHV
HFRQ PLFDV H HYHQ RV EHP
FRPR GH LPSODQ DomR GH
LQV DODo HV HPSRUiULDV

&RQ UD R GH &RQFHVVmR Q
68% /$

DVVLQDGR HP GH
IHYHUHLUR GH

GH DQRV
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%DL R GR 9LDGX R
/DSD &RQFHVVmR

&RQFHVVmR GH XVR D t XOR
RQHURVR GH iUHDV ORFDOL DGDV QRV
EDL RV H DGMDFrQFLDV GR 9LDGXR
&RPHQGDGRU (OLDV 1DJLE %UHLP
9LDGX R /DSD SDUD UHDOL DomR
GDV D LYLGDGHV REULJD yULDV H
IDFXO D LYDPHQ H GDV D LYLGDGHV
HFRQ PLFDV H HYHQ RV EHP
FRPR GH LPSODQ DomR GH
LQV DODo HV HPSRUiULDV

6HVVmR S EOLFD GH
OLFL DomR D VHU DJHQGDGD

GH DQRV

9DOH GR $QKDQJDED &RQFHVVmR

&RQFHVVmR GH XVR D t XOR
RQHURVR GH iUHDV VL XDGDV QR
9DOH GR $QKDQJDED SDUD VXD
JHV mR PDQX HQomR SUHVHUYDomR
H D LYDomR VRFLRFXO XUDO

$GMXGLFDGR R REMH R GD
OLFL DomR j SULPHLUD
FRORFDGD

GH DQRV

/R H GH &RQFHVVmR
GH 3DUTXHV 8UEDQRV &RQFHVVmR

&RQFHVVmR SDUD D SUHV DomR GRV
VHUYLoRV GH JHV mR RSHUDomR H
PDQX HQomR QRV 3DUTXHV
0XQLFLSDLV 3UHIHL R 0iULR
&RYDV H 7HQHQ H 6LTXHLUD
&DPSRV 7ULDQRQ

/LFL DomR VXVSHQVD YLQ H H FLQFR
DQRV

/R H GH &RQFHVVmR
GH 3DUTXHV 8UEDQRV &RQFHVVmR

&RQFHVVmR SDUD D SUHV DomR GRV
VHUYLoRV GH JHV mR RSHUDomR H
PDQX HQomR QR 3DUTXH
0XQLFLSDO GR &KXYLVFR

3URMH R SDVVRX SRU
&RQVXO D 3 EOLFD HP YLQ H H

FLQFR DQRV

&LGDGH 7LUDGHQ HV &RQFHVVmR

&RQFHVVmR GH LUHL R 5HDO GH
8VR D 7t XOR 2QHURVR GH UHD
HQRPLQDGD *OHED 6DQ D

( HOYLQD ,,, % 6L XDGD QD &LGDGH
7LUDGHQ HV 63

Suspensão do Edital “sine 
die”, por COHAB, em 

2X RUJD SDJD GLUH DPHQ H
j &2+$%

ULQ D H
FLQFR DQRV

&RPSOH R GR
$QKHPEL &RQFHVVmR

&RQFHVVmR 2QHURVD GH 8VR GR
&RPSOH R $QKHPEL SDUD
5HIRUPD *HV mR 0DQX HQomR
2SHUDomR H ( SORUDomR

$GMXGLFDGR R REMH R GD
OLFL DomR j SULPHLUD
FRORFDGD HP
$JXDUGDQGR DVVLQD XUD GR
FRQ UD R HP DEULO GH

2X RUJD )L D H 9DULiYHO
SDJD j 637XULV H 2X RUJD
7HUUL RULDO SDJD j 3063

ULQ D DQRV

% 3DUFHULDV 3 EOLFR 3UL DGDV 333V

2V ULVFRV ILVFDLV GHFRUUHQ HV GRV FRQ UD RV VRE D PRGDOLGDGH GH 333V HQFRQ UD
VXSHGkQHR QD SUHYLVmRGR DU LQFLVR 9, GD /HL )HGHUDO Q TXH LQV L XL QRUPDV

JHUDLV SDUD OLFL DomR H FRQ UD DomR GH SDUFHULD S EOLFR SULYDGD QR kPEL R GD DGPLQLV UDomR

S EOLFD ,V R SRUTXH XPD GDV GLUH UL HV QDV FRQ UD Do HV GH 333V FRQVLV H QD UHSDU LomR
REMH LYD GH ULVFRV HQ UH DV SDU HV HV DTXH VH TXH DV 333V GHVHQYROYLGDV QR kPEL R GR 3ODQR

0XQLFLSDO GH HVHV D L DomR 30 FRPS HP SURJUDPDV H Do HV SDUD H HFXomR GH SROt LFDV

S EOLFDV TXH GHPDQGDP HVSHFLDO D HQomR 1HVVH VHQ LGR VDOLHQ H VH D QHFHVVLGDGH GH

FRQ UDSUHV DomR HV D DO GHV LQDGD j VXD FRQVHFXomR
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1R kPEL R GR 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR Ki SDUD RV SURMH RV GH 333V D SURSRVLomR GH
UDQVIHUrQFLD GRV ULVFRV QHJRFLDLV PDLV UHOHYDQ HV SDUD R SDUFHLUR SULYDGR DLV FRPR R GH

FRQV UXomR GHPDQGD H YDULDo HV PDFURHFRQ PLFDV 3RU RX UR ODGR FRQILJXUDP VH FRPR

ULVFRV GR 3RGHU 3 EOLFR DTXHOHV UHOD LYRV j D XDomR GD SUySULD $GPLQLV UDomR 3 EOLFD FRPR
D HPLVVmR GH OLFHQoDV H DOYDUiV H RV TXH GHULYDP GH QRYDV REULJDo HV SRU HOD LPSRV DV

6HJXH UHODomR GH 333V HV UX XUDGDV H HP HV UX XUDomR QR kPEL R GR 3ODQR 0XQLFLSDO
GH HVHV D L DomR

3URMH R 0RGDOLGDGH 2EMH R 6 D XV 9LJrQFLD

3LVFLQ HV 3DUFHULD S EOLFR
SULYDGD

&RQFHVVmR DGPLQLV UD LYD SDUD D
UHTXDOLILFDomR RSHUDomR
PDQX HQomR FRQVHUYDomR GH
TXD UR UHVHUYD yULRV GH iJXDV
SOXYLDLV H LV HQ HV H D
FRQV UXomR RSHUDomR
PDQX HQomR H FRQVHUYDomR GH
LQ HUYHQo HV GH GUHQDJHP HP
FLQFR PLFUREDFLDV QR
PXQLFtSLR GH 6mR 3DXOR

(GL DO UHYRJDGR (P
UHPRGHODJHP

ULQ D H
UrV DQRV

7HUPLQDLV GH QLEXV 3DUFHULD S EOLFR
SULYDGD

&RQFHVVmR DGPLQLV UD LYD SDUD
DGPLQLV UDomR PDQX HQomR
FRQVHUYDomR H SORUDomR
FRPHUFLDO H UHTXDOLILFDomR GRV
HUPLQDLV GH QLEXV YLQFXODGRV
DR VLV HPD GH UDQVSRU H FROH LYR
XUEDQR GH SDVVDJHLURV QD FLGDGH
GH 6mR 3DXOR

3UHYLVmR SDUD &RQVXO D
3 EOLFD HP

ULQ D
DQRV

*HUDomR GH (QHUJLD
LV ULEXtGD

3DUFHULD S EOLFR
SULYDGD

3DUFHULD 3 EOLFR 3ULYDGD 333
QD PRGDOLGDGH FRQFHVVmR
DGPLQLV UD LYD SDUD D
LPSODQ DomR RSHUDomR H
PDQX HQomR GH FHQ UDLV SDUD
JHUDomR GLV ULEXtGD GH HQHUJLD
VRODU IR RYRO DLFD GHV LQDGDV DR
VXSULPHQ R GD GHPDQGD
HQHUJp LFD GH XQLGDGHV
FRQVXPLGRUDV YLQFXODGDV j
6HFUH DULD 0XQLFLSDO GH 6D GH
GH 6mR 3DXOR FRP JHV mR GH
VHUYLoRV GH FRPSHQVDomR GH
FUpGL RV GH HQHUJLD HOp ULFD

6HVVmR 3 EOLFD GH
&UHGHQFLDPHQ R H
$EHU XUD GRV (QYHORSHV
UHDOL DGD HP GH
IHYHUHLUR GH 2
SURFHVVR HQFRQ UD VH HP
IDVH GH LQ HUSRVLomR GH
UHFXUVR H DEHU XUD GH
FRQ UDUUD HV

YLQ H H
FLQFR DQRV

% 333 GD +DEL DomR

1R kPEL R GR 3URJUDPD0XQLFLSDO GH +DEL DomR REMH R GD /HL Q GH

H PRGLILFDGRUDV R &RQVHOKR 0XQLFLSDO GH HVHV D L DomR H 3DUFHULDV DSURYRX XP SURJUDPD
GH 3DUFHULDV 3 EOLFR 3ULYDGDV SDUD R VH RU KDEL DFLRQDO 333 GH +DEL DomR SUHYHQGR D
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Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias gggg

implantação de até 34. 000 unidades habitacionais, novas ou requalificadas, acompanhadasde

infraestrutura, equipamentos públicos e serviços.

A execução desse programa foi atribuída à Companhia Metropolitana de Habitação

de São Paulo (COHAB—SP) que, em dezembro de 2018, realizou a sessão pública do Edital

de ConcorrênciaInternacional nºCOHAB—SP001/201 8, contemplando 12 Lotesdistintos que

compreendiam 24.950 unidades habitacionais, cujo certame foi parcialmente exitoso, com a

apresentação de propostas para 6 Lotes envolvendo 13.180 unidades habitacionais em
diversos locais da cidade de São Paulo.

A PPP Habitacional compõe o conjunto de programas e açõespara executar a política

pública de habitação, caracterizada pelo reconhecimento do fato de que as soluções de

mercado não satisfazem as necessidades habitacionais da imensa maioria da população, que
não possui renda suficiente para assumir todos os encargos do financiamento, mesmo quando

este é ofertado nas condições do FGTS, que são asmais favoráveis do mercado.

Como resultado da 1ª fase da Parceria Público—Privada da Habitação, a Companhia

Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB—SP) firmou, em junho de 2019, seis

contratos cujas despesas totais com as contraprestações, constituídas, basicamente, da

concessão de subsídios destinados a ajustar o poder de compra das famílias de baixo poder

aquisitivo, remontam ao valor deR$ 2,9 bilhões, no período de 20 anos, e com o valor máximo

anual das contraprestações de R$ 186,9 milhões.

A 2ª fase da Parceria Público—Privada da Habitação ocorreu em 2020 com a

publicação Edital de Concorrência Internacional nº COHAB—SP 001/2020, que contemplava

os 6 Lotes e 11.770 unidades habitacionais remanescentes do primeiro edital. A sessão

pública ocorreu em junho de 2020, tendo sido apresentadas propostas para 5 Lotes que

representam 9.250 unidades habitacionais, cujos contratos encontram—se na fase de

formalização, remontando ao valor de R$ 1,6 bilhões, no período de 20 anos, e com o valor

máximo anual das contraprestações de R$ 103,7 milhões.

Assim, a PPP de Habitação apresenta um total de 11 lotes e 22.430 unidades

habitacionais, acompanhadas de infraestrutura, equipamentos públicos e prestação de

serviços, para concessões de 20 anos, totalizando valor de R$ 4,5 bilhões, no período de 20

anos, e com o valor máximo anual das contraprestações de R$ 290,6 milhões.

A PPP Habitacional prevê que o parceiro privado deverá compartilhar 20% das

receitas com a venda das unidades habitacionais das faixas de renda FR11 e FR12 e do

resultado bruto da exploração das áreas que serão destinadas a comércio e serviços. Essas

receitas mitigarão os impactos dos riscos a seguir detalhados.
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FAZENDA d

LPSODQ DomR GH D p XQLGDGHV KDEL DFLRQDLV QRYDV RX UHTXDOLILFDGDV DFRPSDQKDGDV GH
LQIUDHV UX XUD HTXLSDPHQ RV S EOLFRV H VHUYLoRV

$ H HFXomR GHVVH SURJUDPD IRL D ULEXtGD j &RPSDQKLD 0H URSROL DQD GH +DEL DomR

GH 6mR 3DXOR &2+$% 63 TXH HP GH HPEUR GH UHDOL RX D VHVVmR S EOLFD GR (GL DO

GH &RQFRUUrQFLD ,Q HUQDFLRQDO Q &2+$% 63 FRQ HPSODQGR /R HVGLV LQ RVTXH

FRPSUHHQGLDP XQLGDGHV KDEL DFLRQDLV FXMR FHU DPH IRL SDUFLDOPHQ H H L RVR FRP D
DSUHVHQ DomR GH SURSRV DV SDUD /R HV HQYROYHQGR XQLGDGHV KDEL DFLRQDLV HP

GLYHUVRV ORFDLV GD FLGDGH GH 6mR 3DXOR

$ 333+DEL DFLRQDO FRPS HR FRQMXQ RGH SURJUDPDVHDo HV SDUD H HFX DU D SROt LFD

S EOLFD GH KDEL DomR FDUDF HUL DGD SHOR UHFRQKHFLPHQ R GR ID R GH TXH DV VROXo HV GH

PHUFDGR QmR VD LVID HP DV QHFHVVLGDGHV KDEL DFLRQDLV GD LPHQVD PDLRULD GD SRSXODomR TXH
QmR SRVVXL UHQGD VXILFLHQ H SDUD DVVXPLU RGRV RV HQFDUJRV GR ILQDQFLDPHQ R PHVPR TXDQGR

HV H p RIHU DGR QDV FRQGLo HV GR )*76 TXH VmR DV PDLV IDYRUiYHLV GR PHUFDGR

&RPR UHVXO DGR GD IDVH GD 3DUFHULD 3 EOLFR 3ULYDGD GD +DEL DomR D &RPSDQKLD

0H URSROL DQD GH +DEL DomR GH 6mR 3DXOR &2+$% 63 ILUPRX HP MXQKR GH VHLV

FRQ UD RV FXMDV GHVSHVDV R DLV FRP DV FRQ UDSUHV Do HV FRQV L XtGDV EDVLFDPHQ H GD

FRQFHVVmR GH VXEVtGLRV GHV LQDGRV D DMXV DU R SRGHU GH FRPSUD GDV IDPtOLDV GH EDL R SRGHU
DTXLVL LYR UHPRQ DPDRYDORU GH5 ELOK HV QRSHUtRGRGH DQRV H FRPRYDORUPi LPR

DQXDO GDV FRQ UDSUHV Do HV GH 5 PLOK HV

$ IDVH GD 3DUFHULD 3 EOLFR 3ULYDGD GD +DEL DomR RFRUUHX HP FRP D

SXEOLFDomR (GL DO GH &RQFRUUrQFLD ,Q HUQDFLRQDO Q &2+$% 63 TXH FRQ HPSODYD

RV /R HV H XQLGDGHV KDEL DFLRQDLV UHPDQHVFHQ HV GR SULPHLUR HGL DO $ VHVVmR
S EOLFD RFRUUHX HP MXQKR GH HQGR VLGR DSUHVHQ DGDV SURSRV DV SDUD /R HV TXH

UHSUHVHQ DP XQLGDGHV KDEL DFLRQDLV FXMRV FRQ UD RV HQFRQ UDP VH QD IDVH GH

IRUPDOL DomR UHPRQ DQGR DR YDORU GH 5 ELOK HV QR SHUtRGR GH DQRV H FRP R YDORU
Pi LPR DQXDO GDV FRQ UDSUHV Do HV GH 5 PLOK HV

$VVLP D 333 GH +DEL DomR DSUHVHQ D XP R DO GH OR HV H XQLGDGHV
KDEL DFLRQDLV DFRPSDQKDGDV GH LQIUDHV UX XUD HTXLSDPHQ RV S EOLFRV H SUHV DomR GH

VHUYLoRV SDUD FRQFHVV HV GH DQRV R DOL DQGR YDORU GH 5 ELOK HV QR SHUtRGR GH

DQRV H FRP R YDORU Pi LPR DQXDO GDV FRQ UDSUHV Do HV GH 5 PLOK HV

$ 333 +DEL DFLRQDO SUHYr TXH R SDUFHLUR SULYDGR GHYHUi FRPSDU LOKDU GDV

UHFHL DV FRP D YHQGD GDV XQLGDGHV KDEL DFLRQDLV GDV IDL DV GH UHQGD )5 H )5 H GR
UHVXO DGR EUX R GD H SORUDomR GDV iUHDV TXH VHUmR GHV LQDGDV D FRPpUFLR H VHUYLoRV (VVDV

UHFHL DV PL LJDUmR RV LPSDF RV GRV ULVFRV D VHJXLU GH DOKDGRV
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2V FRQ UD RV DVVLQDGRV UHOD LYRV j IDVH H RV HP IDVH GH IRUPDOL DomR UHIHUHQ HV j
IDVH GD 333 rP QD XUH D MXUtGLFD GH FRQFHVV HV DGPLQLV UD LYDV PRGDOLGDGH SDUFHULD

S EOLFR SULYDGD $EDL R GH DOKDP VHRVULVFRVDORFDGRV DR 3RGHU &RQFHGHQ H &2+$% 63

VHQGR TXH R SULPHLUR JUXSR FRPSUHHQGH DTXHOHV FXMD PHQVXUDomR QmR p SRVVtYHO GH FDOFXODU
QHV H PRPHQ R

•�$ UDVRV RX LQYLDELOLGDGH GD LPSODQ DomR HP UD mR GD GHVFREHU D GH Vt LRV

DUTXHROyJLFRV HP TXDLVTXHU GDV iUHDV GH LQ HUYHQomR GHILQLGDV SDUD D LPSODQ DomR
VDOYR VH ILFDU GHPRQV UDGD D SRVVLELOLGDGH GH VXEV L XLomR GDV iUHDV

•�3DVVLYRV H RX LUUHJXODULGDGHV DPELHQ DLV FXMR ID R JHUDGRU VHMD SUHH LV HQ H j

FHOHEUDomR GR HUPR GH UDQVIHUrQFLD GH SRVVH GDV iUHDV GLVSRQLELOL DGDV SHOR 3RGHU

&RQFHGHQ H SUHFHGLGD GD DSUHVHQ DomR GRV UHOD yULRV FRQFOXVLYRV GDV LQYHV LJDo HV

DPELHQ DLV FRQ HQGR DV H LJrQFLDV UHFRPHQGDo HV H FXV RV SDUD DV HYHQ XDLV
UHPHGLDo HV VHQGR SUHUURJD LYD GR SRGHU FRQFHGHQ H DYDOLDU RV LPSDF RV H DX RUL DU

R GHVHQYROYLPHQ R GDV D LYLGDGHV GH UHPHGLDomR RX VXEV L XLU DV iUHDV

•� HFLVmR DGPLQLV UD LYD DUEL UDO RX MXGLFLDO GHFRUUHQ HGH ID RQmR LPSX iYHO jVSDU HV

TXH GHQ UH RX URV L LPSHoD RX LPSRVVLELOL H QR RGR RX HP SDU H D FRQFHVVLRQiULD

GH H HFX DU D LPSODQ DomR RV VHUYLoRV RX D HQ UHJD GDV XQLGDGHV DRV DGTXLUHQ HV LL
LQ HUURPSD RX VXVSHQGD R SDJDPHQ R GD FRQ UDSUHV DomR SHFXQLiULD PHQVDO LLL

LPSHoD RX LQ HUURPSD D FRPHUFLDOL DomR GDV XQLGDGHV KDEL DFLRQDLV LY LPSHoD R

UHDMXV H H UHYLVmR GD FRQ UDSUHV DomR SHFXQLiULD PHQVDO GH DFRUGR FRP RHV DEHOHFLGR

QR FRQ UD R RX Y LPSHoD D FRQV L XLomR RX R SOHQR IXQFLRQDPHQ R GR VLV HPD GH
JDUDQ LDV GD FRQFHVVmR

•�$ UDVRV QD LPSODQ DomR HP UD mR GH LQ HUIHUrQFLDV QmR FRQV DQ HV GD SHVTXLVD

UHDOL DGD SHOD FRQFHVVLRQiULD QD H DSD SUHOLPLQDU MXQ R jV HPSUHVDV SUHV DGRUDV GH
VHUYLoRV S EOLFRV QRV HUPRV GR FRQ UD R H D UDVRV QD H HFXomR GRV UHPDQHMDPHQ RV

GH LQ HUIHUrQFLDV SHODV HPSUHVDV SUHV DGRUDV GH VHUYLoRV S EOLFRV GHVGH TXH FRPR

UHVXO DGR GD GHVFREHU D GDV LQ HUIHUrQFLDV QmR LQIRUPDGDV KDMD FRPSURYDGR SUHMXt R

SDUD D FRQFHVVLRQiULD
•�( LJrQFLDV SHODV DX RULGDGHV FRPSH HQ HV GH FRQGLFLRQDQ HV FRQ UDSDU LGDV RX

FRPSHQVDo HV GLV Lntas ou adicionais àquelas previstas no “Anexo II do edital –

Diretrizes e Encargos para Implantação” para obtenção ou cumprimento de 
DX RUL Do HV OLFHQoDV DOYDUiV H RX SHUPLVV HV LQFOXVLYH DPELHQ DLV

•�$ UDVRV UHV ULomR RX LQH HFXomR GDV REULJDo HV GD FRQFHVVLRQiULD FDXVDGRV SHOD

GHPRUD RX RPLVVmR GRV yUJmRV H HQ LGDGHV GDV DGPLQLV UDo HV S EOLFDV PXQLFLSDLV

HV DGXDLV H IHGHUDLV QRV SURMH RV UHODFLRQDGRV DRV +,6 +,6 H +03
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Já os riscos possíveis de mensuração são os seguintes:

' Extinção dos descontos concedidos no financiamento aos beneficiários/mutuários

finais, no âmbito dos programas federais de Habitação de Interesse Social com

recursos doMinistério das Cidades e Fundo de Garantiapor Tempo de Serviço fixados

nas Resoluções do Conselho Curador e nos atos normativos do Gestor de Aplicação
do FGTS, consolidados no Manual de Fomento Pessoa Física da Caixa Econômica

Federal, na data base do contrato. Aplica—se, também, para a hipótese de vedação ou

impossibilidade de acesso pela concessionária aos descontos mencionados por
motivos não imputáveis a ela ou ao agente financeiro por ela indicado para a concessão

do financiamento aos destinatários finais. Na hipótese de extinção total do benefício

federal, os montantes envolvidos são os seguintes: em 2023, R$ l3,4mm; em 2024,

R$ 52,0mm; em 2025, R$ 76,3mm; em 2026, R$ 86,2mm; e em 2027, R$ 59,4mm; e

Decisões do poder concedente que, por quaisquer motivos ou circunstâncias, alterem

no todo ou em parte as condições previstas no “Anexo VII — Diretrizes para a

comercialização das unidades habitacionais” a ponto de causar desequilíbrio
econômico—financeiro do contrato. Na hipótese de o Poder Concedente decidir valer—

se da faculdade que o contrato irá conceder—lhe para que financie diretamente até 15%

das HIS para destinar para aluguel social ou outras demandas que priorizar, os

montantes envolvidos são de: em 2023, R$ 9,6mm; em 2024, R$ 36,4mm; em 2025,

R$ 53, lmm; em 2026, R$ 60,0mm e em 2027, R$ 40,70mm.

Por fim, há o risco de ausência de demanda das unidades habitacionais — HIS— l, HIS—

2 e HMP —, cuja possibilidade de ocorrência e remota em face do enorme déficit habitacional.

Ressaltamos que, como o início das contraprestações e da garantia se dará em 2023

para os contratos da lª fase da PPP e 2024 para os contratos da 2ª fase, os riscos atribuíveis a
este projeto em 2022 referem—se, basicamente, a ocorrência de situações e/ou fatos não

previstos e/ou não informados, quando da elaboração das propostas.

BZ. PPP da iluminação pública

O Município de São Paulo, em fevereiro de 2020, retornou definitivamente a
execução integral do objeto do Contrato de Concessão Administrativa Nº 003/ SMSO/2018,

celebrado com a Concessionária Iluminação Paulistana SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob o

nº 29.851.606/0001— 12, para a prestação dos serviços de modernização, otimização,

expansão, operação, manutenção e controle remoto e em tempo real da infraestrutura da rede

municipal de iluminação pública do Município de São Paulo, cujo valor da contraprestação
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-i RV ULVFRV SRVVtYHLV GH PHQVXUDomR VmR RV VHJXLQ HV

•�( LQomR GRV GHVFRQ RV FRQFHGLGRV QR ILQDQFLDPHQ R DRV EHQHILFLiULRV PX XiULRV
ILQDLV QR kPEL R GRV SURJUDPDV IHGHUDLV GH +DEL DomR GH ,Q HUHVVH 6RFLDO FRP

UHFXUVRV GR0LQLV pULR GDV &LGDGHV H )XQGRGH *DUDQ LDSRU 7HPSRGH 6HUYLoR IL DGRV

QDV 5HVROXo HV GR &RQVHOKR &XUDGRU H QRV D RV QRUPD LYRV GR *HV RU GH $SOLFDomR

GR )*76 FRQVROLGDGRV QR 0DQXDO GH )RPHQ R 3HVVRD )tVLFD GD &DL D (FRQ PLFD
)HGHUDO QD GD D EDVH GR FRQ UD R $SOLFD VH DPEpP SDUD D KLSy HVH GH YHGDomR RX

LPSRVVLELOLGDGH GH DFHVVR SHOD FRQFHVVLRQiULD DRV GHVFRQ RV PHQFLRQDGRV SRU

PR LYRVQmR LPSX iYHLVD HOD RX DR DJHQ H ILQDQFHLUR SRU HOD LQGLFDGRSDUDD FRQFHVVmR

GR ILQDQFLDPHQ R DRV GHV LQD iULRV ILQDLV 1D KLSy HVH GH H LQomR R DO GR EHQHItFLR
IHGHUDO RV PRQ DQ HV HQYROYLGRV VmR RV VHJXLQ HV HP 5 PP HP

5 PP HP 5 PP HP 5 PP H HP 5 PP H

•� HFLV HV GR SRGHU FRQFHGHQ H TXH SRU TXDLVTXHU PR LYRV RX FLUFXQV kQFLDV DO HUHP
no todo ou em parte as condições previstas no “Anexo VII – LUH UL HV SDUD D

comercialização das unidades habitacionais” a ponto de causar desequilíbrio 

HFRQ PLFR ILQDQFHLUR GR FRQ UD R 1D KLSy HVH GH R 3RGHU &RQFHGHQ H GHFLGLU YDOHU

VH GD IDFXOGDGH TXH R FRQ UD R LUi FRQFHGHU OKH SDUD TXH ILQDQFLH GLUH DPHQ H D p
GDV +,6 SDUD GHV LQDU SDUD DOXJXHO VRFLDO RX RX UDV GHPDQGDV TXH SULRUL DU RV

PRQ DQ HV HQYROYLGRV VmR GH HP 5 PP HP 5 PP HP

5 PP HP 5 PP H HP 5 PP

3RU ILP Ki R ULVFR GH DXVrQFLD GH GHPDQGD GDV XQLGDGHV KDEL DFLRQDLV – +,6 +,6

H +03 – FXMD SRVVLELOLGDGH GH RFRUUrQFLD p UHPR D HP IDFH GR HQRUPH GpILFL KDEL DFLRQDO

5HVVDO DPRV TXH FRPR R LQtFLR GDV FRQ UDSUHV Do HV H GD JDUDQ LD VH GDUi HP

SDUD RV FRQ UD RV GD IDVH GD 333 H SDUD RV FRQ UD RV GD IDVH RV ULVFRV D ULEXtYHLV D
HV H SURMH R HP UHIHUHP VH EDVLFDPHQ H j RFRUUrQFLD GH VL XDo HV H RX ID RV QmR

SUHYLV RV H RX QmR LQIRUPDGRV TXDQGR GD HODERUDomR GDV SURSRV DV

% 333 GD LOXPLQDomR S EOLFD

2 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR HP IHYHUHLUR GH UH RPRX GHILQL LYDPHQ H D
H HFXomR LQ HJUDO GR REMH R GR &RQ UD R GH &RQFHVVmR $GPLQLV UD LYD 1 606

FHOHEUDGR FRP D &RQFHVVLRQiULD ,OXPLQDomR 3DXOLV DQD 63( /7 $ LQVFUL D QR &13- VRE R

Q SDUD D SUHV DomR GRV VHUYLoRV GH PRGHUQL DomR R LPL DomR

H SDQVmR RSHUDomR PDQX HQomR H FRQ UROH UHPR R H HP HPSR UHDO GD LQIUDHV UX XUD GD UHGH
PXQLFLSDO GH LOXPLQDomR S EOLFD GR 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR FXMR YDORU GD FRQ UDSUHV DomR
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R DO p GH 5 VHLV ELOK HV QRYHFHQ RV H ULQ D H VHLV PLOK HV H RL RFHQ RV H
TXDUHQ D PLO UHDLV QR SHUtRGR GH DQRV VHQGR R YDORU GD FRQ UDSUHV DomR PHQVDO Pi LPD

LJXDO D 5 YLQ H H VH H PLOK HV H QRYHFHQ RV H RL HQ D H UrV PLO H TXLQKHQ RV

H FLQTXHQ D H GRLV UHDLV

(P UHODomR j 333 GD LOXPLQDomR S EOLFD RV PDLRUHV ULVFRV ILVFDLV VmR DTXHOHV

UHODFLRQDGRV DRV LQYHV LPHQ RV UHDOL DGRV SHOR SDUFHLUR SULYDGR H TXH SRU FRQ D GD UXS XUD
RX HQFHUUDPHQ R SUpYLR GR FRQ UD R SRU TXDOTXHU UD mR MXV LILFDGD OHYH R 3RGHU 3 EOLFR D

UHVVDUFLU RV PRQ DQ HV D p HQ mR LQYHV LGRV

5HVXPLGDPHQ H UHODFLRQDPRV RV SULQFLSDLV ULVFRV GRV FRQ UD RV DORFDGRV DR 3RGHU

&RQFHGHQ H

•� HFLV HV MXGLFLDLV RX DGPLQLV UD LYDV TXH GLUH DPHQ H LPSDF HP RX RQHUHP LPSHoDP

RX LPSRVVLELOL HP D &RQFHVVLRQiULD GH SUHV DU LQ HJUDO RX SDUFLDOPHQ H RV VHUYLoRV

REMH R GD FRQFHVVmR

•� $ UDVRV RX LQH HFXomR GDV REULJDo HV GD &RQFHVVLRQiULD FDXVDGRV SHOD GHPRUD RX

RPLVVmR GR 3RGHU &RQFHGHQ H

•� HVFXPSULPHQ R SHOR 3RGHU &RQFHGHQ H GH VXDV REULJDo HV FRQ UD XDLV RX

UHJXODPHQ DUHV LQFOXLQGR PDV QmR VH OLPL DQGR R LQDGLPSOHPHQ R GR SDJDPHQ R GD

UHPXQHUDomR RX R GHVFXPSULPHQ R GH SUD RV D HOH DSOLFiYHLV

•� ,PSRVLo HV SHOR 3RGHU &RQFHGHQ H GH QRYDV REULJDo HV RX DO HUDomR XQLOD HUDO GDV

REULJDo HV RULJLQDOPHQ H FRQ HPSODGDV QR FRQ UD R

•�,QFLGrQFLD GH EDQGHLUD DULIiULD

•� 9DULDomR QR Q PHUR GH OkPSDGDV H LV HQ HV QD UHGH PXQLFLSDO GH ,OXPLQDomR 3 EOLFD

DFLPD GH GR PRQ DQ H LQGLFDGR QR ,QYHQ iULR GD 5HGH 0XQLFLSDO GH ,OXPLQDomR

3 EOLFD

•� ( LJrQFLD GH LQV DODomR GH SRQ RV GH ,3 DGLFLRQDLV DOpP GRV OLPL HV SUHYLV RV HP

FRQ UD R H

•� ,PSRVLomR j FRQFHVVLRQiULD GD REULJDomR GH HQ HUUDPHQ R GH LQIUDHV UX XUD GD 5HGH GH

,OXPLQDomR 3 EOLFD H RX GD UDQVSRVLomRGD ILDomRDpUHD UHOD LYD DR 2EMH R GD &RQFHVVmR

SDUD UHGH VXE HUUkQHD IRUD GDV KLSy HVHV H SUHVVDPHQ H SUHYLV DV QR FRQ UD R GD

&RQFHVVmR

•� 1D RFRUUrQFLD GH &DVR )RU XL R RX )RUoD 0DLRU FXMDV FRQVHTXrQFLDV QmR VHMDPFREHU DV

SRU VHJXUR GLVSRQtYHO DR PHUFDGR VHFXQGiULR EUDVLOHLUR H HP FRQGLo HV FRPHUFLDLV

YLiYHLV DV 3DU HV DFRUGDUmR VH KDYHUi OXJDU j UHFRPSRVLomR GR HTXLOtEULR HFRQ PLFR

ILQDQFHLUR RX D H LQomR GD &RQFHVVmR REVHUYDGRV RV SURFHGLPHQ RV GH 6ROXomR GH

&RQIOL RV SUHYLV RV QR DMXV H GD &RQFHVVmR
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� HV mR GH 5LVFR

$ JHV mR GH ULVFRV UHODFLRQDGD jV VL XDo HV GHVFUL DV QR SUHVHQ H GRFXPHQ R SDVVD

SULPHLUDPHQ H SHOD FRUUH D LGHQ LILFDomR H PHQVXUDomR GDV VL XDo HV TXH SRGHP HU LPSDF R

VLJQLILFD LYR QDV FRQ DV S EOLFDV PXQLFLSDLV 1HV D OLQKD D HODERUDomR GHV H $QH R FRP DV
LQIRUPDo HV UD LGDV QHV D HGLomR Mi SRGH VHU FRQVLGHUDGD FRPR XP DX tOLR DRV PHFDQLVPRV

GH PL LJDomR GRV ULVFRV DTXL GHVFUL RV

1D VHTXrQFLD SDVVD VH SHOD GHFLVmR HV UD pJLFD GH GHFLGLU TXDLV VHUmR DV IHUUDPHQ DV

TXH D DGPLQLV UDomR S EOLFD PXQLFLSDO X LOL DUi D ILP GH PLQRUDU RV HIHL RV GDTXHOHV ULVFRV

LGHQ LILFDGRV H DTXL FL D VH FRPR H HPSOR D X LOL DomR GD SUi LFD GH FRQJHODPHQ R SDUFLDO
GR RUoDPHQ R QR LQtFLR GR H HUFtFLR ILVFDO D ILP GH JDUDQ LU SULPHLUDPHQ H D HQ UDGD GH

UHFXUVRV ILQDQFHLURV SDUD ODV UHDU D H HFXomR GH GHVSHVDV S EOLFDV HV D IRUPD FULD VH XP

FROFKmR GH OLTXLGH TXH SRGH YLU D VHU X LOL DGR DR ORQJR GR DQR D GHSHQGHU GD FRQILUPDomR

GRV FHQiULRV PDFURHFRQ PLFR H ILVFDO SUHYLDPHQ H GHVHQKDGRV

3DUD TXH DLV SUi LFDV SRVVDP HU VXD HILFiFLD H HILFLrQFLD D HV DGDV p QHFHVViULR TXH

VH UHDOL H R PRQL RUDPHQ R H FRQ UROH FRQ tQXRV DQ R GRV ULVFRV LGHQ LILFDGRV H SRUYHQ XUD
D LQFOXVmR GH QRYRV ULVFRV FRPR GDV IHUUDPHQ DV X LOL DGDV SHOD DGPLQLV UDomR PXQLFLSDO

SDUD HQIUHQ i ORV 1HV H VHQ LGR HV mR VHQGR HQYLGDGRV HVIRUoRV FRQ tQXRV QR kPEL R GD

6HFUH DULD 0XQLFLSDO GD )D HQGD HQYROYHQGR DV UrV 6XEVHFUH DULDV 5HFHL D 7HVRXUR H
3ODQHMDPHQ R H 2UoDPHQ R D ILP GH UHDOL DU HV D DYDOLDomR SHULyGLFD UD HQGR

FRQV DQ HPHQ H QRYRV LQVXPRV SDUD D PHOKRULD GR SURFHVVR GH JHV mR GH ULVFRV ILVFDLV

� RQVLGHUDo HV )LQDLV

&RP R REMH LYR SUHFtSXR GH DPSOLDU D UDQVSDUrQFLD DR PXQtFLSH SDXOLV DQR H HP

REHGLrQFLD D REULJD RULHGDGH OHJDO DPSDUDGD QD /HL GH 5HVSRQVDELOLGDGH )LVFDO /HL

&RPSOHPHQ DU Q GH GH PDLR GH R SUHVHQ H $QH R GH 5LVFRV )LVFDLV IRL
HODERUDGR FRP R GH DOKDPHQ R GRV LPSDF RV QRV UHVXO DGRV ILVFDLV GHFRUUHQ HV GH YDULDo HV

QDV SUHPLVVDV PDFURHFRQ PLFDV TXH LPSDF DP DV UHFHL DV GHVSHVDV H GtYLGD S EOLFD

UHVVDOYDGDV DV YDULDo HV QmR SUHYLVtYHLV GHFRUUHQ HV GD SDQGHPLD GR &29,

$V GHPDQGDV MXGLFLDLV FRP PRQ DQ H VLJQLILFD LYR HP IDFH GD 0XQLFLSDOLGDGH DTXL

HQ HQGLGD D DGPLQLV UDomR GLUH D H LQGLUH D IRUDP UHODFLRQDGDV 3RU ILP GLDQ H GH R DVVXQ R
GH FRQFHVV HV H SDUFHULDV S EOLFR SULYDGDV VHU FDGD YH PDLV SUHVHQ H QDV ILQDQoDV

PXQLFLSDLV IRUDP PHQFLRQDGRV RV SULQFLSDLV ULVFRV ILVFDLV DVVRFLDGRV D DLV LQLFLD LYDV

&RPR LQ XL R GHXPFRQ tQXR DSULPRUDPHQ RGR DQH RGH5LVFRV )LVFDLV D 6HFUH DULD

0XQLFLSDO GD )D HQGD HV i UDEDOKDQGR QR VHQ LGR GH PHOKRUDU D LGHQ LILFDomR PHQVXUDomR H
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JHV mR GRV ULVFRV DTXL LGHQ LILFDGRV GH IRUPD D DSHUIHLoRDU R UHVXO DGR GH RGR HV H SURFHVVR
FRQVXEV DQFLDGR QR SUHVHQ H GRFXPHQ R

2 SDQRUDPD UDoDGR YLVD SRVVLELOL DU j 0XQLFLSDOLGDGH UHDOL DU XP GLDJQyV LFR

DGHTXDGR H FRPSOH R GRV ULVFRV ILVFDLV LQFRUULGRV SDUD HQ mR ODQoDU PmR GH LQV UXPHQ RV

FDSD HV GH PL LJi ORV QXP HVIRUoR FRQ tQXR GH DSHUIHLoRDPHQ RGR SODQHMDPHQ R H H HFXomR

ILVFDO YLVDQGR HP O LPR QtYHO R RIHUHFLPHQ R GH EHQV H VHUYLoRV HP QtYHO FDGD YH PDLRV
DRV PXQtFLSHV SDXOLV DQRV
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Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 29342

Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências
Prefeitura do Município de São Paulo

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Riscos Fiscais

Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

Ano de Referência2022

ARF(LRF. Art. 49 539) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÉNCIAS

Descrição Valor Descrição Valor
Demandas Judiciais 5.464.633.989,80 Eventual contingenciamento do orçamento 5.464.633.989,80
Dívidas em Processo de Reconhecimento
Avais e GarantiasConcedidas
Assunção de Passivos
Assistências Diversas
Outros Pa ssi vos Contingentes Eventual contingenciamento do orçamento
SUBTOTAL 5.464.633.989,80 SUBTOTAL 5.464.633.989,80

DEMAIS RISCOSFISCAISPASSIVOS PROVIDÉNCIAS

Descrição Valor Descrição Valor
Frustraçãode Arrecadação Eventual contingenciamento do orçamento
Restituição de Tributos a Maior
Discrepâ ncia de Projeções
Outros Riscos Fiscais
SUBTOTAL SUBTOTAL

TOTAL 5.464.633.989,80 TOTAL 5.464.633.989,80
Fonte: Sistema de Orçamento e Finanças - SOF, Informações encaminhadaspela PGM& pela SUTEM/DECAP

Unidade Responsável: SUPOM

Data: Abril/2021
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CIDADE DE. I'la
SÃO PAU
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HPRQV UD L R GH5LVFRV )LVFDLV H 3UR LGrQFLDV
3UHIHL XUD GR0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR

/HL GH LUH UL HV 2UoDPHQ iULDV

$QH R GH 5LVFRV )LVFDLV

HPRQV UD L R GH 5LVFRV )LVFDLV H 3UR LGrQFLDV

$QR GH 5HIHUrQFLD

/ D hd D

h h D

s E E E s E
s s

s
D s s E

d D

s
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$SrQGLFH 5HODomR GDV Do HV MXGLFLDLV FRP SUR i HO SUREDELOLGDGH GH SHUGD

&RQIRUPH DQ HFLSDGR QHV H $SrQGLFH DSUHVHQ DPRV D UHODomR GDV Do HV MXGLFLDLV

HQTXDGUDGDV FRP SURYiYHO ULVFR GH SHUGD SHOD 0XQLFLSDOLGDGH HP GXDV VHVV HV GLV LQ DV L
DV Do HV HQYROYHQGR R 0XQLFtSLR VXDV $X DUTXLDV H )XQGDo HV H LL DV Do HV FRQ UD DV

HPSUHVDV PXQLFLSDLV GHSHQGHQ HV

5HIRUoDPRV QRYDPHQ H TXH HP TXH SHVH R 0 ) URJDU D LQFOXVmR DSHQDV GDV Do HV

FRP SUREDELOLGDGH GH SHUGD FODVVLILFDGD FRPR SRVVtYHO HOHQFDPRV DTXL DPEpP DTXHODV

FD HJRUL DGDV FRPR SURYiYHO YLVDQGR GDU PDLRU UDQVSDUrQFLD GDV LQIRUPDo HV OHYDQ DGDV
DRV OHL RUHV GHV D SHoD

D � D D F D F D Ft D D ) Do

$omR
HVFULomR 3DJDPHQ R GH GLIHUHQoDV VDODULDLV GH DSUR LPDGDPHQ H HQ UH

D SDUD RV SURIHVVRUHV DVVRFLDGRV DR

6,03((0

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD
9DORU 5 ELOKmR

$omR
HVFULomR &REUDQoD SHOD 352 (63 GH GHVSHVDV GHFRUUHQ HV GD UHV ULomR GH

OLFHQFLDPHQ R GH YHtFXORV VHP DSURYDomR QD LQVSHomR YHLFXODU

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU 5 PLOK HV

$omR
HVFULomR ( HFXomR GR 7$& SDUD FRQV UXomR GD %LEOLR HFD ,QIDQ R -XYHQLO 6pUJLR

%XDUTXH GH +RODQGD
4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU 5 PLOK HV

$o HV 6$%(63
HVFULomR &REUDQoD GH YDORUHV GHYLGRV SHOR 0XQLFtSLR SHOR VHUYLoR GH iJXD H

HVJR R
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4XDQ LGDGH GH Do HV
9DORU 5 PLOK HV

$omR 3RQ HV H 9LDGX RV
HVFULomR 0XO D SRU GHVFXPSULPHQ R GH 7$& TXH SUHYLD REULJDomR GH PDQX HQomR

GH SRQ HV H YLDGX RV QD &LGDGH

4XDQ LGDGH GH Do HV

9DORU 5 PLOK HV

$o HV 5HHTXLOtEULR FRQ UD XDO GH FRQ UD RV FRP HPSUHVDV GH QLEXV
HVFULomR LYHUVDV Do HV DMXL DGDV HP IDFH GR 0XQLFtSLR H GD 637UDQV FRP

SHGLGRV PLOLRQiULRV GH LQGHQL DomR

4XDQ LGDGH GH Do HV

9DORU 5 ELOKmR

$o HV 6HU LGRUHV
HVFULomR &RQ HQFLRVR JHUDO UHODFLRQDGR D YDQ DJHQV H RX UHDMXV HV QmR SDJRV

4XDQ LGDGH GH Do HV
9DORU 5 ELOKmR

$o HV 9DOH UDQVSRU H
HVFULomR LVFXVVmR VREUH D OHJDOLGDGH GH GLV LQomR HQ UH R YDORU GR ELOKH H QLFR

H GR YDOH UDQVSRU H

4XDQ LGDGH GH Do HV

9DORU 5 PLOK HV

$omR
HVFULomR HVDSURSULDomR LUH D – &LQH0DUURFRV

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD
9DORU 5

$omR
HVFULomR HVDSURSULDomR LUH D – &KiFDUD GR -RFNH

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD
9DORU 5 PLOK HV
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39

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 393,2

Ação: 0048234-18.1986.4.03.6100

Descrição: Desapropriação Indireta — Parque do Povo.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: 01

Valor: R$ 490.483.244,45.

Ação: 0107747-40.2006.8.26.0053

Descrição: Ação que objetiva anular exigências fiscais de ISS incidente sobre a

prestação de serviços bancários, sob a argumentação de que as atividades

que geraram as autuações não seriam serviços tributáveis pelo ISS,

baseando—seem divergência ou não enquadramento dessas atividades nos

tipos tributários apontados nas autuações fiscais, itens 22, 23, 24, 50, 56,

59, 85, 95 e 96 da lista de serviços anexa ao Decreto—Lei406/68, com a

redação dada pela LC 56/87.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: Ol

Valor: R$ 40.794.785, 17.

Ações: Grupo de ações judiciais relacionadas aoCadastro de Empresas de Fora
doMunicípio (CPOM).

Descrição: A constitucionalidade está sendo discutida no STF — Tema nº 1020 —

Controvérsia alusiva à constitucionalidade de lei municipal a determinar

retenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza — ISS — pelo
tomador de serviço, em razão da ausência de cadastro, na Secretaria de

Finanças de São Paulo, do prestador não estabelecido no território do

referido Município — Lei nº 13.701/2003, com a redação decorrente da

Lei nº 14.042/2005.

Quantidade de ações relacionadas ao tema: 35

Valor: R$ 36.435.447,30.

PL

236/2021.
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FAZENDA d

$omR
HVFULomR HVDSURSULDomR ,QGLUH D – 3DUTXH GR 3RYR

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU 5

$omR
HVFULomR $omR TXH REMH LYD DQXODU H LJrQFLDV ILVFDLV GH ,66 LQFLGHQ H VREUH D

SUHV DomR GH VHUYLoRV EDQFiULRV VRE D DUJXPHQ DomR GH TXH DV D LYLGDGHV
TXH JHUDUDP DV DX XDo HV QmR VHULDP VHUYLoRV ULEX iYHLV SHOR ,66

EDVHDQGR VH HP GLYHUJrQFLDRXQmR HQTXDGUDPHQ R GHVVDV D LYLGDGHVQRV

LSRV ULEX iULRV DSRQ DGRV QDV DX XDo HV ILVFDLV L HQV
H GD OLV D GH VHUYLoRV DQH D DR HFUH R /HL FRP D

UHGDomR GDGD SHOD /&

4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU 5

$o HV UXSRGHDo HV MXGLFLDLVUHODFLRQDGDVDR DGDV URGH (PSUHVDV GH)RUD
GR0XQLFtSLR 320

HVFULomR $ FRQV L XFLRQDOLGDGH HV i VHQGR GLVFX LGD QR 67) 7HPD Q

&RQ URYpUVLD DOXVLYD j FRQV L XFLRQDOLGDGH GH OHL PXQLFLSDO D GH HUPLQDU

UH HQomR GR ,PSRV R VREUH 6HUYLoRV GH 4XDOTXHU 1D XUH D – ,66 – SHOR

RPDGRU GH VHUYLoR HP UD mR GD DXVrQFLD GH FDGDV UR QD 6HFUH DULD GH
)LQDQoDV GH 6mR 3DXOR GR SUHV DGRU QmR HV DEHOHFLGR QR HUUL yULR GR

UHIHULGR 0XQLFtSLR – /HL Q FRP D UHGDomR GHFRUUHQ H GD

/HL Q
4XDQ LGDGH GH Do HV UHODFLRQDGDV DR HPD

9DORU 5
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ANEXO II 
 
 

METAS 
FISCAIS 

 

 

 

 

1 



 

 
 
  

2 

ANEXO II - METAS FISCAIS 
(Art. 4º, §1º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000) 

DEMONSTRATIVO 1 – METAS ANUAIS 

 

Valor Valor % RCL Valor Valor % RCL Valor Valor % RCL

Corrente Constante (a / RCL) Corrente Constante (b / RCL) Corrente Constante (c / RCL)

(a) x 100 (b) x 100 (c) x 100

 Receita Total 75.793.394.635 73.223.258.270            120,30 75.940.281.857 71.055.849.472            114,28 79.806.336.838 72.322.752.704            113,53 

 Receitas Primárias (I) 68.519.791.019 66.196.300.859            108,76 71.708.268.283 67.096.036.418            107,91 75.645.662.038 68.552.231.883            107,61 

 Receitas Primárias Correntes 64.781.920.354 62.585.180.518            102,83 68.326.168.263 63.931.470.998            102,82 72.271.378.779 65.494.361.251            102,81 

 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 40.617.298.492 39.239.975.357              64,47 43.356.329.483 40.567.676.944              65,24 46.415.161.140 42.062.727.771              66,03 

 Contribuições 2.787.647.872 2.693.119.382                4,42 2.917.375.890 2.729.732.061                4,39 3.051.750.415 2.765.582.275                4,34 

 Transferências Correntes 18.420.249.364 17.795.622.997              29,24 19.019.371.063 17.796.056.773              28,62 19.661.722.755 17.818.007.553              27,97 

 Demais Receitas Primárias Correntes 2.956.724.626 2.856.462.782                4,69 3.033.091.827 2.838.005.220                4,56 3.142.744.469 2.848.043.652                4,47 

 Receitas Primárias de Capital 3.737.870.665 3.611.120.341                5,93 3.382.100.020 3.164.565.420                5,09 3.374.283.259 3.057.870.632                4,80 

 Despesa Total
1

78.793.394.635 76.121.528.968            125,06 77.940.281.857 72.927.210.698            117,29 80.806.336.838 73.228.980.900            114,95 

 Despesas Primárias (II)
2

69.857.836.215 67.488.973.254            110,88 69.290.874.739 64.834.128.145            104,27 72.297.429.223 65.517.968.898            102,85 

 Despesas Primárias Correntes 62.497.825.037 60.378.538.342              99,20 63.238.042.640 59.170.610.497              95,16 65.671.208.260 59.513.100.625              93,42 

 Pessoal e Encargos Sociais 27.321.173.068 26.394.718.450              43,37 27.191.348.558 25.442.417.685              40,92 28.761.394.131 26.064.386.333              40,92 

 Outras Despesas Correntes 35.176.651.970 33.983.819.892              55,83 36.046.694.082 33.728.192.812              54,24 36.909.814.129 33.448.714.292              52,51 

 Despesas Primárias de Capital 3.748.047.151 3.620.951.744                5,95 1.992.895.506 1.864.713.688                3,00 2.557.881.347 2.318.024.200                3,64 

 Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias 3.611.964.027 3.489.483.168                5,73 4.059.936.593 3.798.803.960                6,11 4.068.339.616 3.686.844.073                5,79 

 Resultado Primário (III) = (I – II)          (1.338.045.196)          (1.292.672.395)              (2,12) 2.417.393.544 2.261.908.273                3,64 3.348.232.815 3.034.262.985                4,76 

 Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV) 531.418.746 513.398.460                0,84 553.839.997 518.217.348                0,83 570.933.659 517.396.180                0,81 

 Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V) 3.446.971.995 3.330.085.977                5,47 3.398.980.333 3.180.360.001                5,11 3.449.901.676 3.126.398.174                4,91 

 Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))          (4.253.598.445)          (4.109.359.912)              (6,75)             (427.746.792)             (400.234.381)              (0,64) 469.264.798 425.260.992                0,67 

 Dívida Pública Consolidada 42.263.370.302 40.830.229.255              67,08 39.985.619.559 37.413.769.016              60,17 37.092.455.449 33.614.229.006              52,77 

 Dívida Consolidada Líquida 32.635.732.756 31.529.062.657              51,80 32.424.672.414 30.339.137.358              48,79 31.187.912.750 28.263.365.925              44,37 

Receitas Primárias advindas de PPP (VII)                    -                      -                      -   

Despesas Primárias geradas por PPP (VIII) 668.930.058 646.246.795                1,06 703.370.674 658.130.303                1,06 766.743.271 694.844.372                1,09 

Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII)             (668.930.058)             (646.246.795)              (1,06)             (703.370.674)             (658.130.303)              (1,06)             (766.743.271)             (694.844.372)              (1,09)

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

Notas:

1 - Despesa Total Empenhada

2 - Despesa Primária Paga, inclusive restos a pagar (processados e não processados) de exercícios anteriores

3 - Receita corrente líquida estimada em R$ 63.002.005.630,00 (2022), R$ 66.453.443.630,00 (2023) e R$ 70.294.149.336,00 (2024).

4 - A diferença entre a receita total e a despesa total será financiada por meio da utilização do superávit financeiro existente no final de 2020, de R$ 11.768.254.650,18. A utilização do superávit foi considerada da seguinte forma: 

 - 2022: 3 bilhões
 - 2023: 2 bilhões
 - 2024: 1 bilhões

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE  METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

ESPECIFICAÇÃO

2022 2023 2024

2022
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Memória e Metodologia de Cálculo da receita e da despesa 2022 
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Memória de cálculo da Dívida 2022 
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Memória e Metodologia de Cálculo das Metas Anuais de Receita 

Art. 4°, §1° da Lei Complementar n° 101, de 04/05/2000. 

 

As receitas orçamentárias para o triênio 2022-2024 foram estimadas 

considerando-se o histórico da arrecadação, projeções de indicadores econômicos, a 

legislação pertinente e especificidades de cada uma das receitas. O país continua 

enfrentando a pandemia do novo coronavírus e, apesar da aprovação das vacinas e do 

início das campanhas de imunização em diversos países, inclusive no Brasil, que 

impactam positivamente a economia nacional, há ainda grande incerteza quanto ao ritmo 

de retomada da economia. Diante destas incertezas, é necessário manter prudência em 

relação à projeção das receitas. Uma série de indefinições poderão ditar o ritmo de 

recuperação, entre elas: o avanço do programa nacional de vacinação, o retorno do auxílio 

emergencial, as soluções para o desequilíbrio fiscal e a manutenção do teto constitucional 

para gastos públicos. A expectativa média de crescimento do PIB em 2021 está 

atualmente em torno de 3,2%, de acordo com o relatório Focus do Banco Central de 19 

de março, mas vem caindo desde o início do ano, indicando piora nas previsões do 

mercado para este ano, com consequências negativas para os anos seguintes. 

A tabela a seguir resume os principais indicadores econômicos utilizados na 

elaboração da LDO de 2022. 
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* Fonte: Banco Central; Série de Estatísticas Consolidadas; Relatório Focus 26/02/2021. 

** Conforme resultados observados em anos anteriores. 

***Valor previsto para o IPCA do ano anterior. 

****Recuperação gradual ao longo dos anos a partir dos resultados de 2020 e níveis anteriores. 

 

Os critérios adotados para a projeção das principais receitas no período 2022 a 

2024 são apresentados a seguir. Entre os modelos estatísticos utilizados, destacam-se as 

regressões linear e polinomial, e histórico de receitas. Também foram considerados 

ajustes com índices de preços (IPCA), variação na frota de veículos, PIB serviços e PIB 

Total, e o efeito da legislação, como por exemplo, o uso do Índice de Participação dos 

Municípios para fins de cálculo da cota-parte do ICMS. Ademais, algumas previsões 

basearam-se em saldos de contratos, editais e demais instrumentos congêneres. 

 

 

Variáveis Macroeconômicas 2022 2023 2024

PIB TOTAL* 2,50% 2,50% 2,50%

PIB SERVIÇOS* 2,50% 2,50% 2,50%

Fator expansão PIB SERVIÇO (ISS)** 2,00 2,00 2,00

IPCA* 3,50% 3,25% 3,25%

COSIP*** 3,87% 3,50% 3,25%

PGV*** 3,87% 3,50% 3,25%

Crescimento cadastro IPTU** 0,70% 0,70% 0,70%

Inadimplência do IPTU**** 13,00% 12,50% 12,00%

Pagamento a vista - IPTU** 21,50% 21,50% 21,50%

Desconto para pagamento a vista - 

IPTU**
3,00% 3,00% 3,00%

Variação estimada do índice de 

participação do Município na 

distribuição do ICMS**

-1,30% -1,30% -1,30%

Crescimento da frota**** 0,80% 1,20% 1,60%

Variação Preço Automóveis**** -5,50% -4,50% -3,50%

SELIC FIM DE PERÍODO 5,00% 6,00% 6,00%
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Receita com Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 

Abrange as receitas do Imposto sobre Propriedade Territorial Predial e Urbana - 

IPTU, Imposto Sobre Serviços - ISS, Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – 

ITBI, Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, e as taxas pelo poder de polícia e pela 

prestação de serviços de competência do Município. 

 

IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano 

Arrecadação projetada de acordo com o valor lançado no exercício anterior, 

atualizado pelo índice de inflação desse mesmo exercício. Sobre esse resultado, 

considera-se uma redução devido à inadimplência e ao desconto para a parcela dos 

contribuintes que realizam pagamentos à vista. Os três componentes citados nesse 

parágrafo estão descritos na tabela de variáveis macroeconômicas e foram estimados 

segundo valores históricos e projeções de indicadores econômicos para os próximos anos. 

Além disso, é considerado o crescimento do Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal 

de São Paulo, assim como lançamentos retroativos a exercícios anteriores. Na projeção 

adota-se o IPCA para a atualização do valor venal dos imóveis. 

Ademais, foram considerados os efeitos sobre o IPTU do reajuste de 2013 da 

Planta Genérica de Valores (PGV), que tem efeito sobre a arrecadação do triênio devido 

aos efeitos da Lei nº 15.889/13, que determinou um limite máximo anual de reajuste do 

IPTU de 10% para imóveis residenciais e 15% para os demais imóveis até ser atingido o 

aumento integral do IPTU devido ao reajuste de 2013. 

 

ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

Apresenta estreita relação com o nível de atividade econômica. Sua projeção 

considera o crescimento esperado do PIB Serviços, além do fator de expansão sobre esse 

índice, e a taxa média de inflação divulgada pelo Banco Central.  

O fator de expansão refere-se ao índice de elasticidade relativo ao PIB Serviços, 

o qual é obtido a partir de regressões sobre o comportamento histórico da arrecadação do 

ISS em relação ao PIB Serviços.  

Na média, a cada 1% de variação do PIB serviços, a receita de ISS varia 2%. 

Assim, uma queda de 1% do PIB resulta em uma redução de 2% na receita deste imposto. 

Cabe ressaltar que a recente escalada da pandemia do novo coronavírus pode 

seguir afetando significativamente a arrecadação deste tributo, tendo reflexo não só em 

2021 mas também nos próximos anos. 

 

ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 

Receita estimada mediante a projeção da variação do PIB em conjunto com a 

inflação de cada ano, bem como de um fator de crescimento do número de transações 

imobiliárias, com base no histórico. Este imposto é fortemente afetado pela atividade do 
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mercado imobiliário, bem como da taxa de juros, políticas de incentivos para aquisição 

de imóveis, entre outros fatores. 

O ITBI obteve uma forte recuperação em 2020 mesmo em cenário de pandemia, 

sobretudo em virtude da atividade positiva do mercado imobiliário. 

 

Imposto de Renda 

Receita estimada com base no crescimento histórico e alterações normativas que 

afetam as despesas com pessoal, por exemplo a mudança na alíquota de contribuição dos 

servidores para o regime de previdência municipal. 

 

Taxas  

Arrecadação projetada com base no crescimento econômico medido pelo Produto 

Interno Bruto Total, em conjunto com a variação da inflação medida pelo IPCA e 

especificidades de cada uma das taxas cobradas.   

 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  

Contribuições Previdenciárias  

As receitas provenientes da contribuição do servidor e as contribuições patronais 

destinadas à manutenção do regime de previdência municipal são estimadas de acordo 

com a projeção da folha de pagamentos, tanto de ativos quanto inativos e pensionistas, 

considerando os critérios definidos na regulamentação pertinente. 

 

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP  

As receitas são estimadas considerando o crescimento vegetativo da cidade e o 

índice de reajuste da energia elétrica divulgado pela Eletropaulo. 

 

Receitas Patrimoniais  

Entre as principais receitas patrimoniais, para projeção das aplicações financeiras 

foi considerado o saldo médio de contas, o fluxo de caixa previsto e a taxa média de juros 

de curto prazo (Selic) estimados para os próximos anos. 

Nas receitas previstas pelo plano municipal de desestatização estão incluídas 

Outorgas Provenientes de Concessões e Termos de Permissão de Uso (TPU), do Decreto 

58.727/2019, além dos Contratos de Concessão e Permissão dos Serviços de Limpeza 

Urbana.  
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Destaca-se ainda a arrecadação com Créditos de Quilômetros, que se refere a valor 

cobrado sobre o uso de aplicativos de veículos, calculado por quilometragem rodada e 

um valor unitário que aumenta com a distância percorrida.  

 

Serviços 

 

Compreende as receitas provenientes da prestação de serviços administrativos, 

cujas projeções levaram em conta o nível de atividade econômica e a inflação, bem como 

parâmetros específicos para cada rubrica, definidos pelas secretarias responsáveis. 

 

Transferências Correntes  

 

FPM – Fundo de Participação dos Municípios 

Estimado por meio de regressão linear, considerando o histórico de arrecadação, 

ajustada pela previsão do PIB e do IPCA com base nas projeções de mercado e 

considerando ajustes para entradas não recorrentes no passado. 

 

Cota-Parte do ICMS – Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços 

O ICMS é fortemente afetado pela atividade econômica, tem como parâmetros 

para previsão de receita o nível de crescimento econômico medido pelo Produto Interno 

Bruto e a variação da inflação. Após esta estimativa, é aplicado o valor da variação do 

índice de participação do município em relação ao ano anterior, divulgado pelo Governo 

do Estado de São Paulo. 

Em média, 1% de variação do PIB resulta em variação de 1% do ICMS arrecadado 

pelo Estado.  

 

Cota-Parte do IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

Receita estimada em função do crescimento da frota, da variação de preço dos 

automóveis usados e do crescimento do número de veículos novos (produção industrial), 

ajustado pela inflação. 

Foram também considerados os possíveis impactos na arrecadação do IPVA 

devidos à evolução da pandemia; à atividade do mercado de veículos novos e usados, 

devido à elevação da alíquota de ICMS; e à inadimplência. 
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FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação  

Para a previsão do FUNDEB utiliza-se o histórico dos valores do Estado e da 

União, como também a participação da população de alunos das escolas municipais no 

total do Estado de São Paulo. Os valores do FUNDEB refletem a variação das receitas do 

ICMS, IPVA, ITCMD, IPI-EXP, FPE, FPM e ITR. As mudanças que devem ocorrer no 

FUNDEB a partir de 2021, dada a promulgação da EC n° 108/2020, dependem de 

regulamentação pelo Governo do Estado de São Paulo, ainda não promulgadas, portanto 

nas projeções de 2022 a 2024 este impacto não foi incorporado. 

 

Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB  

Representa a dedução legal de 20,0% das receitas das transferências de: FPM, 

ICMS, IPI sobre exportações, bem como das transferências de ITR e IPVA. 

 

Demais Transferências  

Resultantes das expectativas de formalização de convênios e daqueles já em 

andamento. Utiliza-se como base as informações repassadas pelas unidades responsáveis 

pela implementação dos convênios, eventualmente ajustados.  

 

Outras Receitas Correntes  

 

Multas de trânsito 

O critério adotado para a estimativa da receita de multas considerou a arrecadação 

histórica, fazendo-se uso de modelagem estatística dos valores arrecadados, considerando 

que os parâmetros que definem os resultados evoluem de forma similar aos últimos anos 

– excetuado 2020 dado o efeito direto da pandemia sobre a arrecadação de multas naquele 

ano – e sem alterações significativas nos valores estabelecidos na legislação de trânsito e 

na fiscalização.  

 

Parcelamentos e Dívida Ativa 

 

PPI (Programa de Parcelamento Incentivado) e PRD (Programa de Regularização 

de Débitos)  

Valor atualizado das parcelas vincendas de parcelamentos existentes, 

considerando uma taxa de inadimplência histórica e um novo fluxo de parcelamentos 

proveniente de um provável programa de parcelamentos em 2021. 
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PAT – Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários 

Valor histórico de arrecadação, com ajuste da previsão do parcelamento de 2022 

que poderá sofrer uma redução em função do lançamento do PPI 2021. 

 

PIME (Programa de Incentivo à Manutenção de Emprego) 

Valor das parcelas vincendas de parcelamentos existentes. 

 

Dívida Ativa e Multas e Juros da Dívida Ativa 

Previsão de 2022 ajustada pelas reduções históricas na arrecadação da dívida ativa 

após novos programas de parcelamento, com recuperação do recolhimento nos anos de 

2023 e 2024. 

 

Receitas de Capital 

 

Operações de Crédito  

Durante o próximo triênio foi considerada a previsão total de R$ 4 bilhões em 

Operações de Crédito, destinadas a setores do Município:  

 Área de Mobilidade Urbana (R$ 196 milhões); 

 Sistema de Drenagem (R$ 86 milhões); 

 Operação autorizada conforme Art. 1°, II, Lei 17.254/2019 (R$ 590 milhões); 

 PNAFM (R$ 9,2 milhões); 

 Segurança Urbana (R$ 71 milhões); 

 Financiamento de Precatórios (R$ 2,5 bilhões); 

 Corredor Aricanduva (R$ 470 milhões); 

 Avança Saúde (R$ 115 milhões). 

 

Alienação de Ativos  

Compreende ingressos de recursos provenientes de alienação de bens móveis e 

imóveis do patrimônio municipal. Mais de 90% do valor previsto corresponde a 

alienações da COHAB, as quais incluem imóveis mapeados como não detentores de 

vocação habitacional e que fazem parte do Plano de Desmobilização e Investimentos 

(PDI). 
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Transferências de Capital  

Transferências que têm por finalidade a constituição ou aquisição de um bem de 

capital, essencialmente relativas a convênios celebrados e a celebrar. 

O comportamento histórico das receitas de transferências de capital serve como 

referência, mas não é determinante para as previsões, pois estas dependem da realização 

de projetos específicos. Mesmo contando com as previsões de projetos em implantação e 

convênios celebrados, existe incerteza sobre diversos fatores, tais como prazos acordados 

para sua execução, prestação de contas, e cronograma de desembolso, que podem afetar 

a receita realizada no ano. Há que se considerar que fatores externos afetam o ingresso de 

receitas de transferências de capital, como mudanças no cenário econômico que impactam 

as transferências governamentais.  

A receita mais relevante neste grupo é referente ao convênio firmado com a 

SABESP, destinado ao Fundo Municipal de Saneamento (FMSAI) – única receita do 

grupo com comportamento regular. Destacam-se também as transferências relativas ao 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. 

 

Outras Receitas de Capital 

 

Outorga Onerosa 

Receitas previstas considerando-se a arrecadação histórica, ajustada pela projeção 

do PIB e do nível de atividade imobiliária. 

 

Operações Urbanas  

As receitas previstas para as operações urbanas têm por base as tendências do 

mercado imobiliário para o lançamento de empreendimentos e os cenários econômicos 

desenhados por diversos agentes (por ex. Sinduscon, Secovi), associado ao potencial 

interesse do mercado imobiliário para casos específicos. 
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Metodologia de Cálculo da Despesa  

A projeção das despesas levou em conta, inicialmente, as despesas obrigatórias: 

pessoal e respectivos encargos sociais, o serviço da dívida pública e os precatórios, além 

das despesas contratuais, que são base para o custeio dos serviços públicos disponíveis 

aos munícipes. 

Contudo, também foi considerada a expectativa de possíveis reflexos das novas 

despesas decorrentes do enfrentamento da pandemia do COVID-19 ocorridas em 2020 e 

2021 nos exercícios seguintes. 

 

 A despesa de pessoal, que abrange os ativos, inativos e o déficit 

previdenciário, é a maior despesa desta municipalidade e sua projeção 

corresponde, basicamente, à ampliação dos serviços oferecidos, 

principalmente para a Rede Municipal de Ensino e para as Ações e Serviços 

de Saúde. 

 Os Juros e Encargos e Amortização da Dívida Pública foram estimados 

conforme às alterações decorrentes da renegociação da dívida do Município 

com a União Federal, firmada em 26 de fevereiro de 2016, além do impacto 

do câmbio e juros.  

 A despesa com precatórios foi calculada de acordo com as orientações da 

Secretaria Municipal de Justiça/Procuradoria Geral do Município, 

considerando as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 

99/17, que instituiu novo regime de pagamento de precatórios, tendo fixado 

termo final para o pagamento do estoque de precatórios e dos novos débitos 

contraídos pelo Poder Público, o dia 31 de dezembro de 2024.  

 Para as outras despesas correntes, a projeção considera a manutenção das 

atividades, em especial, os contratos de natureza continuada, com a 

expectativa de aumento da eficiência no uso dos recursos públicos.  

 Finalmente, as despesas com investimentos foram projetadas tendo como 

orientação as informações disponíveis, até o momento da confecção deste 

documento, com relação ao Programa de Metas para o quadriênio 2021-

2024.  
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Memória e Metodologia de Cálculo das Metas Anuais de Resultado 

Nominal e Montante da Dívida Pública 

Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 

 

Os saldos da Dívida Pública foram projetados com base no fechamento do último 

exercício, 31 de dezembro de 2020, seguindo a periodicidade e as condições de 

pagamentos fixados contratualmente. A Dívida Interna, parcela mais significativa do 

saldo devedor da Dívida Pública, foi atualizada pelas estimativas de inflação captadas 

pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), Taxa Referencial de Juros 

(TR), Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), Taxa de Longo Prazo (TLP), Certificado de 

Depósito Interbancário (CDI), Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) 

e pela variação do Dólar Americano. Em adição à Dívida Interna, a Dívida Externa, com 

menor participação no saldo devedor da Dívida Pública, sofre influência direta da 

variação cambial do Dólar Americano e da taxa LIBOR. O maior item do endividamento 

público, originado do Contrato de Assunção e Refinanciamento com a União, foi 

projetado com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e Taxa 

SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia). Este contrato representa 

aproximadamente 93% da dívida municipal. Foram ainda consideradas as operações de 

crédito a contratar, conforme previsão de receita. 

 

Também foram consideradas na estimativa da dívida pública a dívida proveniente 

de parcelamento de tributos efetuado pela Empresa Estatal Dependente COHAB-SP 

perante a Receita Federal do Brasil – RFB. 

 

O saldo de Precatórios, após 05 de maio de 2000, foi projetado a partir do saldo 

apurado em 31 de dezembro de 2020 e respectivas atualizações e juros, bem como dos 

valores previstos de quitação e de ingressos de novos precatórios em conformidade com 

o Plano Municipal de Quitação de Precatórios, previsto no Art. 101 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal.  

 

Por sua vez, a Meta de Resultado Nominal, definida pela metodologia “acima da 

linha” (MDF/STN 10ª Edição), representa a soma do Resultado Primário e da diferença 

entre Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos e Juros, Encargos e Variações 

Monetárias Passivos. Os Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos, são 

representados especialmente pelos rendimentos das aplicações financeiras do município. 

Já os Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos, são decorrentes especialmente 

dos encargos da dívida pública contratual e da atualização dos valores dos precatórios. 
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DEMONSTRATIVO 2 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS 

METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 

 (Art. 4°, § 2° da Lei Complementar n° 101, de 04/05/2000). 

No quadro a seguir (AMF – Demonstrativo 2) comparamos as metas fiscais de resultado 

nominal e primário, do exercício de 2020. 

 

Cabe, primeiramente, destacar que, por meio do Decreto Legislativo nº 2.494, a 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo reconheceu a ocorrência de calamidade 

pública de forma que o atingimento das metas fiscais estabelecidas para 2020 ficou 

dispensado, conforme preconizado pelo art. 65, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Entretanto, para fins de transparência e considerando as incertezas relacionadas às 

receitas de despesas o Município apresentou novos valores de referência para as metas de 

resultados fiscais para o exercício de 2020 (já refletidas no quadro acima), em situação 

limite, mantida a liquidez necessária ao pagamento das obrigações. 

Ocorre que, em função da rápida recuperação das receitas orçamentárias, aliada 

aos auxílios ofertados pela União na forma de repasses livres e suspensão do pagamento 

da dívida entre Prefeitura e União, a queda da receita primária não se concretizou na 

magnitude esperada (o valor da receita estimada na LOA para 2020 era de R$ 

63.494.246.694, enquanto o valor obtido 62.677.473.128,89). De outro lado, as despesas 

primária (despesas pagas) foram impactadas, para menos, pelo elevado valor inscrito em 

restos a pagar, bem como pela execução parcial das despesas primárias orçadas. 

Estes dois fatores contribuíram para um resultado positivo expressivo dos 

resultados primário e nominal, conforme se verifica no demonstrativo anterior.  
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Avaliação do Cumprimento de Metas 

O ano de 2020 apresentou queda do Produto Interno Bruto (PIB) de -4,1%, 

evidenciando os efeitos da pandemia de COVID-19 sobre a atividade econômica. A 

inflação anual observada em 2020 foi de 4,52%, acima do centro da meta de inflação 

estabelecida pelo Banco Central do Brasil (4,00%) e dentro do intervalo de tolerância 

estabelecido. 

A tabela abaixo apresenta os valores e a variação das receitas do município entre 

2019 e 2020.  Deve-se considerar que variações nominais acima de 4,52% indicam ganhos 

reais, e variações inferiores, perda real. 

 

 

RECEITAS CORRENTES 

Em 2020, a Receita Corrente aumentou nominalmente 8,6%, totalizando R$ 60,9 

bilhões – valor superior em R$ 0,8 bilhão em relação à LOA (R$ 60,1 bilhões). O grupo 

é composto pelas Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, de 

Contribuições, Patrimoniais, de Serviços, de Transferências Correntes e Outras Receitas 

Correntes. 

2019 2020

RECEITAS CORRENTES 56.147 60.975 8,6%

Impostos, taxas e contribuições de melhoria 33.808 35.352 4,6%

IPTU 10.395 10.770 3,6%

ISS 16.252 17.088 5,1%

ITBI 2.404 2.568 6,8%

Demais Tributos 4.757 4.926 3,6%

Receita de Contribuições 2.455 2.554 4,0%

Receita Patrimonial 1.214 2.485 104,8%

Receita de Serviços 236 201 -14,6%

Receita de Transferências 16.350 18.840 15,2%

FPM 332 320 -3,6%

ICMS 7.722 7.468 -3,3%

IPVA 2.646 2.735 3,4%

Demais 5.649 8.318 47,2%

Outras Receitas Correntes 2.084 1.541 -26,0%

RECEITAS DE CAPITAL 4.004 2.748 -31,4%

Operação de Crédito 291 510 75,3%

Alienação de Bens 30 50 66,1%

Amortização de Empréstimos 23 21 -10,9%

Transferências de Capital 585 750 28,1%

Outras Receitas de Capital 3.074 1.417 -53,9%

Outorga Onerosa 741 557 -24,8%

 Operação Urbana 1.588 50 -96,9%

Demais 745 810 8,8%

RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA 2.566 2.939 14,5%

TOTAL 62.717 66.661 6,3%

Janeiro a Dezembro
Receitas Consolidadas

Variação 

Nominal
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Dentre as receitas correntes, o aumento observado se deve principalmente às 

receitas de transferências, que contribuíram com 51% do valor adicional dessas receitas 

em 2020 e apresentaram aumento de 15,2% em relação a 2019, majoritariamente devido 

às transferências para o combate à pandemia da COVID-19, conforme será mais 

detalhado abaixo. Também tiveram impacto positivo as receitas de impostos, taxas e 

contribuições de melhoria, destacando-se o ISS. 

A Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria apresentou 

crescimento de 4,6% em relação ao ano anterior. Este grupo foi responsável em 2020 por 

53% da Receita Total. 

Mesmo durante o cenário de pandemia, a arrecadação do ISS apresentou uma 

variação nominal positiva de 5,1%, um pouco acima da inflação, resultado devido 

principalmente ao mês de dezembro, que obteve o melhor desempenho desde abril, 

evidenciando a retomada de arrecadação do tributo principalmente nos setores de 

economia digital, setor financeiro, tecnologia da informação e assessoria e consultoria.   

A arrecadação do IPTU, segundo maior tributo municipal, aumentou 3,6%. Em 

2020 não houve atualização dos valores unitários do metro quadrado de construção e 

terreno. Devido às medidas de isolamento e restrições de atividades, houve aumento da 

inadimplência, que encerrou o ano em 14,93%. 

Em 2020, o ITBI arrecadou R$ 2,5 bilhões, o que representa um aumento nominal 

de 6,8% em relação a 2019. O mercado imobiliário apresentou estabilidade real no 

acumulado de 2020 com franca recuperação desde o mês de julho, impulsionando a 

arrecadação deste imposto. 

A Receita Patrimonial apresentou crescimento de 104,8%, devido especialmente 

à Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal, no valor de 

R$ 930 milhões, como também Outorgas Provenientes de Concessões – FMD (R$ 709 

milhões) que incluem Zona Azul, Mercado Paulista e Kinjo e Baixo Viaduto Antártica. 

A Receita de Transferências Correntes cresceu nominalmente 15,2%. O 

componente mais relevante desse grupo foram as receitas provenientes da União que, 

além das transferências regulares, incluíram recursos para o combate à pandemia no valor 

total de R$ 2,34 bilhões, sendo: 

 

 Auxílio Emergencial LC 173 – R$ 1,4 bilhão;  

 COVID para a Saúde – R$ 902,4 milhões;  

 Lei Aldir Blanc – R$ 70,8 milhões; 

 Transferências para a Assistência Social – R$ 43,3 milhões. 

 

Consta ainda o recebimento de R$ 121 milhões do Estado para o enfrentamento 

da pandemia. Em valores absolutos, a maior receita de transferências refere-se ao ICMS, 

que apresentou queda nominal de 3,3% quando comparado a 2019. Vale lembrar que 
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houve queda de 1,32% no Índice de Participação dos Municípios para a Cidade de São 

Paulo, que passou de 20,58295% em 2019 para 20,31092% em 2020. 

A segunda maior receita de transferências refere-se ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, com receita de R$4,7 bilhões em 

2020, 0,6% superior ao valor recebido em 2019. A receita do FUNDEB tem por base a 

arrecadação de impostos federais e estaduais, majoritariamente do ICMS, que apresentou 

redução nominal em 2020, assim como a participação da população de alunos das escolas 

municipais no total do Estado de São Paulo. Em 2020 o índice de participação do 

município (0,127027567434) aumentou 2,34%. 

O grupo Outras Receitas Correntes apresentou queda nominal de 26,0%, devido 

sobretudo à redução das receitas de multas de trânsito. Tal redução deve-se à queda 

observada na circulação de veículos e seu efeito nas autuações de multas; ao provável 

aumento da inadimplência; e aos efeitos de duas deliberações do CONTRAN (nº 185 e nº 

186, de 2020) que suspenderam a notificação de multas autuadas a partir de 26/02/2020, 

só retomada em dezembro, portanto efetivamente postergando a cobrança e arrecadação 

dessa receita. 

 

RECEITAS DE CAPITAL  

No exercício de 2020, as receitas de capital representaram 4,1% da Receita Total, 

apresentando expressiva queda nominal de 31,4% em relação a 2019. A Previsão da Lei 

Orçamentária de 2020 para Receitas de Capital era de R$5,62 bilhões, e a arrecadação 

total contabilizou R$ 2,75 bilhões.  

A queda em relação a 2019 deveu-se às Outras Receitas de Capital, onde são 

registrados os valores dos Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), 

que obteve significativa receita em 2019 para a Operação Urbana Faria Lima (R$1,6 

bilhão), assim afetando a comparação com 2020. 

A Outorga Onerosa também registrou queda de 24,8% em 2020. Merece destaque 

o fato de que ano de 2019 apresentou uma arrecadação recorde, explicada pelos efeitos 

da Lei n° 16.402/2016, que previa uma série de incentivos para projetos aprovados até 

três anos após sua entrada em vigor e gerou uma corrida para aprovação de projetos, com 

consequente aumento da arrecadação da Outorga Onerosa do Direito de Construir até o 

fim de 2019. Além disso, o mercado imobiliário em São Paulo apresentou uma 

recuperação vigorosa em 2019, também elevando os valores arrecadados. 

Por outro lado, merece destaque o significativo aumento das Operações de Crédito 

pelo Município em 75,3%, registrando uma receita de R$ 510 milhões em 2020 

provenientes do Programa Asfalto Novo (R$ 320 milhões), do Contrato 4641/OC-BR - 

BID - Avança Saúde – SP (R$ 171 milhões), PNAFM (R$ 16 milhões) e PMAT (R$ 2,3 

milhões). 

 

As Transferências de Capital apresentaram aumento de 28,1%. Nas transferências 

do Estado, destaca-se o Convênio PMSP x SABESP - Fundo Municipal de Saneamento 
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Ambiental e Infraestrutura (FMSAI), no valor de R$ 467 milhões. Dentre as 

transferências da União, destaca-se o Convênio SIURB X União, no valor de R$ 193 

milhões. 

 

Revisão das Metas do Exercício de 2021 

 

Conforme amplamente divulgado, o enfrentamento da pandemia causada pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV2), causador da doença denominada Covid-19, continuará 

a apresentar grandes desafios para a política fiscal de todos os entes da federação. 

No caso específico do Município de São Paulo, a expectativa é que as novas 

despesas decorrentes do enfrentamento da pandemia poderão ser suportadas pelo 

importante superávit financeiro do exercício de 2020, bem como por meio da realocação 

das despesas orçadas para fazer frente às novas despesas. Ainda, o pagamento dos restos 

a pagar do exercício de 2020, cuja inscrição foi em valor bastante superior ao esperado 

para o exercício, impactarão sobremaneira o resultado primário (e consequentemente o 

resultado nominal) deste ano de 2021. 

Tais fatores justificam a alteração das metas de resultado primário e nominal 

conforme quadro a seguir: 

 

 

 

Riscos relacionados aos Depósitos Judiciais em ações nas quais o Município é parte  

 

Em decorrência da aplicação da Lei Complementar nº 151/2015 e da legislação 

anteriormente vigente, o Município tem se utilizado de 70% do valor dos depósitos 

judiciais em ações nas quais é parte. Atualmente, o valor atualizado de tais depósitos 

judiciais é de aproximadamente R$ 11,2 bilhões, distribuídos em cerca de 53 mil contas 

judiciais. 

 



 

 20 

Sobre este tópico, cumpre esclarecer que a partir do exercício de 2020, conforme 

Lei nº 17.253 (LOA 2020), os valores dos levantamentos judiciais ocorridos passaram a 

ser registrados como despesa orçamentária, em dotação própria (anteriormente as 

devoluções eram tratadas como dedução de receita). Tal alteração, partindo de 

determinação do Tribunal de Contas do Município, garante maior transparência no 

manejo dos recursos municipais, em consonância com boas práticas neste tema tão 

importante e relevante ao setor público. 

 

Sendo assim, e considerando que eventualmente todos os recursos serão 

levantados quando do término das ações judiciais, a Prefeitura passou a indicar, no envio 

da Proposta de Lei Orçamentária Anual, a expectativa dos valores levantados. Tal 

expectativa decorre de avaliação estatística do valor esperado das devoluções a serem 

efetuadas de forma a recompor o fundo de reserva até 30% do valor dos depósitos ou para 

registro do pagamento da eventual dívida do contribuinte quando o caso. 

 

Portanto, e considerando o percentual mensal médio de levantamentos, sobre o 

saldo dos depósitos, e o desvio padrão desta medida estatística, estima-se que, com um 

intervalo de confiança de 95%, anualmente serão levantados 5,21% +/- 2,83% do saldo 

atualizado dos depósitos judiciais. Aplicando-se estes percentuais sobre o saldo atual de 

R$ 11,2 bilhões, tem-se, em valores absolutos, que os valores de recomposição dos 

levantamentos judiciais totalizarão, com um intervalo de confiança de 95%, R$ 585,5 

milhões +/- R$ 318,4 milhões, devendo o poder executivo propor, quando da discussão 

do orçamento, valor suficiente para fazer frente ao desembolso esperado para atendimento 

desta obrigação. 

 

Cabe ressaltar que as informações sobre os depósitos judiciais não estão 

estruturadas no Sistema de Acompanhamento de Ações Judiciais, tornando prejudicada a 

adequada mensuração dos processos judiciais com grande probabilidade de perda que 

compõem o estoque dos depósitos judiciais, bem como o seu detalhamento. Cumpre 

destacar que tal situação foi objeto de apontamento pela Corte de Contas, sendo 

inicialmente proposta, para seu equacionamento, a criação de um grupo de trabalho 

intersecretarial para se debruçar sobre o tema. Isto porque a questão é complexa e 

demanda o tratamento e a integração de dados dos depósitos judiciais custodiados por 

diferentes entes e organizações, com vistas à melhoria na qualidade dos dados informados 

pelas partes quando da realização dos depósitos judiciais. 
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DEMONSTRATIVO 3 – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS 

EXERCÍCIOS ANTERIORES 
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Apuração do percentual de que trata o Art. 167-A da Constituição Federal 

A Emenda Constitucional nº 109, de 2021, incluiu o artigo 167-A na Constituição 

Federal, que prevê mecanismos de ajustes fiscais em caso da despesa corrente do ente 

superar o limite de 95% (noventa e cinco por cento) da receita corrente arrecadada. Assim, 

em caso de superação do limite informado acima, fica facultado aos Poderes Executivo e 

Legislativo e ao Tribunal de Contas aplicar os mecanismos de contenção de despesa 

previstos nos incisos I a X do caput do artigo 167-A da Constituição Federal. 

Em caso de descumprimento do limite, sem que tenham sido aplicados todos os 

mecanismos de contenção previstas, conforme declaração do Tribunal de Contas, o 

Município ficará impedido de receber garantias de outro ente da Federação, bem como tomar 

Operações de Crédito com outro ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus 

fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes ressalvados os 

financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas 

das agências financeiras oficiais de fomento, o que, essencialmente aumenta o custo de 

eventuais empréstimos tomados pelo Município como dificultará a contratação, em especial 

pela impossibilidade de oferta de garantia por parte da União. 

Sendo assim, de grande importância que o ciclo de planejamento orçamentário 

avalie, com base nas receitas e despesas previstas, qual o percentual da receita corrente se 

direcionará ao custeio das despesas correntes. Para os exercícios de 2022 a 2024, o quadro 

abaixo demonstra os valores previstos na atual proposta de LDO. 

 

RELAÇÃO ENTRE RECEITA E DESPESA CORRENTE 

2022 

CF, art. 167-A   R$ 1,00  

DESCRIÇÃO 2022 2023 2024 

Receitas Correntes (I) 65.314.241.250    68.880.934.170     72.843.256.844  

Despesas Correntes (II) 63.840.487.896    64.529.087.115     66.906.589.006  

% Estimado (III = II / I) 97,7% 93,7% 91,9% 

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda     

 

Como se observa, para o exercício de 2022, existe risco, a se confirmar durante a 

finalização do ciclo orçamentário quando da Proposta de Lei Orçamentária a ser 

encaminhada futuramente bem como da real execução das despesas relacionadas ao 

pagamento de precatórios com recursos de operações de crédito de superação do limite 

estabelecido na Constituição Federal. Caso isso ocorra, caberá aos Poderes Executivo e 

Legislativo e ao Tribunal de Contas avaliar a aplicação os mecanismos de contenção de 

despesa previstos nos incisos I a X do caput do artigo 167-A da Constituição Federal. 

Entretanto, como não se pode deixar de observar, o crescimento da receita 

corrente, após a recuperação econômica decorrente da superação da atual pandemia de 

Covid-19, afastará o Município do percentual limite estabelecido, desde que o 

crescimento da despesa corrente seja inferior ao crescimento da receita corrente, tal qual 

se prevê nesta Proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
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DEMONSTRATIVO 4 – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
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DEMONSTRATIVO 5 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 
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DEMONSTRATIVO 6 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO 

FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
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FONTE: Relatório de Reavaliação Atuarial 2020 (data-base: dezembro/2020), Unidade Responsável: Divisão de 

Finanças e Contabilidade do IPREM.       

Notas:      

" 1 - Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Economia (ME);  

 2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:  

  a) tábua de mortalidade geral: BR-EMSsb-v.2010;  

  b) tábua de mortalidade de inválidos: IBGE-2019;  

  c) tábua de entrada em invalidez: Light Forte suavizada em 78%;  

  d) crescimento real de salários: 3,45% a.a.;  



 

 27 

  e) crescimento real de benefícios: 0% a.a.;  

  f) taxa real de juros: 5% a.a.;  

  g) hipótese sobre geração futura: a quantidade de servidores ativos se manterá constante ao longo do período de 

projeção;  

  h) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.;  

  i) hipótese de família média: cônjuge 2,1 anos mais jovem para homens e 1,3 anos para mulheres;  

  j) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,9844;  

  k) inflação anual estimada: 3,50%;  

  l) taxa de rotatividade: 0% a.a..;  

 3 - Massa salarial mensal: R$716.906.934,99;  

 4 - O SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO representa o patrimônio destinado à cobertura das obrigações 

previdenciárias, sendo igual ao RESULTADO PREVIDENCIÁRIO sempre que não existir patrimônio com tal 

destinação." 

 

Parecer Atuarial 

A reavaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do 

Município de São Paulo revelou a existência de um déficit atuarial, em relação à geração 

atual de segurados, evidenciando a insuficiência do custeio atual frente às obrigações 

previdenciárias assumidas pelo referido regime. 

Conforme demonstrado no quadro do balanço atuarial, o regime de previdência 

do município apresenta uma insuficiência atuarial, em relação à geração atual, de R$ 

170.743.173.430,77, conforme demonstrado no quadro seguinte. 
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A situação atuarial do RPPS nos últimos três exercícios está demonstrada no 

quadro seguinte. 

 

 

 

O déficit atuarial se elevou de R$ 162,84 bilhões, em 31/12/2018, para R$ 170,74 

bilhões no exercício findo em 31/12/2020, em relação à geração atual de segurados, tendo 

como principais causas as alterações cadastrais ocorridas no período, uma vez que as 

bases de dados são atualizadas a cada reavaliação atuarial, bem como o custo dos juros 

sobre o passivo atuarial, uma vez que inexistem ativos garantidores que proporcionem 

rendimentos que reduzam o efeito de aumento dos juros sobre o passivo atuarial. Em 

relação a 2019, o passivo atuarial experimentou uma pequena redução de 1,34%, sendo 

inferior à meta atuarial do plano (IPCA + 5,00%a.a.), ocasionada pela redução no 

quantitativo total de segurados, que passou de 237.599 para 234.814. 

No desenvolvimento da presente reavaliação foram utilizadas as premissas e 

hipóteses atuariais relacionadas nesta avaliação atuarial, bem como a legislação 

constitucional, federal e municipal que regulam o funcionamento dos regimes de 

previdência dos servidores públicos e, em especial, do RPPS do município de São Paulo. 

O cadastro utilizado na reavaliação atuarial contém as informações do grupo de 

segurados vinculado ao plano de benefícios, sendo todas as informações referentes a 

dezembro de 2020. A folha salarial relativa a dezembro de 2020, calculada a partir dos 

dados cadastrais dos servidores ativos, correspondeu ao montante de R$ 716.906.934,99, 

tendo sido de R$ 705.828.321,59 no ano anterior, representando uma elevação de 1,57%. 

As hipóteses atuariais estão descritas no Demonstrativo dos Resultados da 

Avaliação Atuarial – DRAA, do qual este parecer é integrante, bem como neste relatório 

de avaliação atuarial, sendo as recomendações decorrentes dos testes de hipóteses 

elaborados para esta reavaliação anual. 
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A projeção das provisões matemáticas para os próximos doze meses foi elaborada 

de forma linear, considerando-se a fórmula que está apresentada nas orientações de 

preenchimento do DRAA 2021, a qual está transcrita a seguir. 

 

onde k = número de meses contados a partir da avaliação; 

0V =  valor atual na data da avaliação; e  

1V = valor atual posicionado doze meses após a data da avaliação. 

O cálculo de 1V foi efetuado com base na projeção da reserva matemática para o 

final de 2021, considerando-se um ambiente inflacionário de 4,00% a.a., a taxa de juros 

adotada na avaliação atuarial e os fluxos de contribuições, benefícios e despesas 

administrativas estimadas para o período. 

Os resultados da projeção das provisões matemáticas estão apresentados no 

quadro seguinte. 
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As alíquotas praticadas pelo município na data desta reavaliação são: 

a) 28,00% do município, incidente sobre a remuneração dos servidores ativos, a título de 

contribuição normal; 

b) 14,00% para os servidores ativos ingressantes até 27/12/2018, incidentes sobre a 

totalidade da remuneração; 

c) 14,00% para os servidores ativos ingressantes a partir de 28/12/2018, incidentes sobre 

a remuneração, limitada ao teto do RGPS; e 

d) 14,00% dos servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do benefício 

que excede ao teto do RGPS. 
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O custo dos benefícios assegurados pelo RPPS é de 42,00%, para o custo normal 

e de 109,31% para o custo suplementar de amortização do déficit atuarial ao longo dos 

próximos 35 anos, originando um custo total de 151,31%. 

O déficit atuarial registrado nesta avaliação poderá ser equacionado através da 

implantação da alíquota de 109,31% a partir de 2021, incidente sobre a folha salarial dos 

servidores ativos com vínculo efetivo, a qual permanecerá vigente até 2055. 

Observa-se que existe um custo de transição vinculado ao RPPS, fruto da não 

constituição, na devida época, das reservas necessárias para o custeio do tempo de serviço 

anterior à instituição do regime previdenciária. Essa transição se dará ao longo de 35 anos 

e, findo esse período, o custo previdenciário do município retornará para o patamar atual. 

Abaixo se encontram os parâmetros e a demonstração da suficiência do plano de 

amortização para o equacionamento do déficit atuarial. A amortização será feita por 

aportes, sendo os pagamentos efetuados de forma postecipada. 
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O plano de custeio proposto para 2021 será constituído pelas alíquotas de 

contribuição abaixo apresentadas. O município aportará, ainda, recursos financeiros para 

financiar a insuficiência com o pagamento dos benefícios em 2021, estimada em R$ 

7.042.794.277,32. 

 

- 14,00% para os servidores ativos ingressantes até 27/12/2018, incidentes sobre 

a totalidade da remuneração; 

- 14,00% para os servidores ativos ingressantes a partir de 28/12/2018, incidentes 

sobre a remuneração, limitada ao teto do RGPS; 

- 14,00% para os servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do 

benefício que excede ao teto do RGPS; e 

- 28,00% para o município, incidentes sobre as remunerações dos servidores 

ativos, a título de contribuição normal. 

 

O demonstrativo dos fluxos financeiros com a alternativa proposta está anexo ao 

presente relatório de avaliação atuarial, onde pode ser constatado que o saldo 

previdenciário será suficiente para adimplir todos os benefícios com a geração atual de 

servidores, pensionistas e dependentes. 
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Ressaltamos que as alíquotas aqui sugeridas poderão sofrer modificações ao longo 

do tempo, tendo em vistas mudanças no perfil etário, previdenciário, salarial ou familiar 

dos segurados do regime previdenciário. 

O Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA foi preenchido 

levando-se em consideração as alíquotas vigentes na data desta reavaliação atuarial. 

Os modelos previdenciários são arranjos concebidos para longo período de 

maturação e, portanto, requerem planejamento de igual dimensão e ajustes imediatos, tão 

logo sejam identificados problemas estruturais ou conjunturais que venham a 

desequilibrar financeira, econômica e atuarialmente o regime. Assim, a manutenção do 

equilíbrio de um fundo previdenciário requer constante e contínuo monitoramento das 

obrigações do ente federativo e sua justa fundação. 
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DEMONSTRATIVO 7 – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITAS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 

2022 

        

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)        

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 

PREVISÃO (R$ milhões) 
Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

IP 
Proprietários de 

imóveis contemplados 

Art. 1º da Lei nº 

10.598, de 19/08/88 

Art. 1º Fica concedido um desconto de 50% (cinquenta por cento) no Imposto Predial relativo a imóveis que 

forem restaurados, desde que localizados na área delimitada pelo seguinte perímetro: Praça João Mendes, 

Praça Clóvis Bevilacqua, Avenida Rangel Pestana, Parque Dom Pedro II, Avenida do Estado até Avenida 

Santos Dumont, Avenida Santos Dumont, Rua Rodolfo Miranda até Rua Prates, Rua Prates até Rua José 

Paulino, Rua José Paulino, Estrada de Ferro FEPASA, Alameda Eduardo Prado até Avenida São João, baixos 

da Via Elevada Presidente Arthur da Costa e Silva, Rua Amaral Gurgel, Rua da Consolação, Viaduto 9 de 

Julho, Viaduto Jacareí, Rua Dona Maria Paula, Viaduto Dona Paulina e Praça João Mendes. 

1,37 1,41 1,46 Isenção 

IP 
Proprietários de 

imóveis contemplados 

Art. 6º da Lei nº 

15.889, de 05/11/13 

Art. 6º. A partir do exercício de 2014, ressalvado o disposto no artigo 17, ficam isentos do Imposto Predial os 

imóveis construídos: 

Art. 6º I - cujo valor venal, na data do fato gerador do imposto, seja igual ou inferior a R$ 90.000,00 (noventa 

mil reais); 

Art. 6º II - utilizados exclusiva ou predominantemente como residência, de Padrões A, B ou C, dos Tipos 1 ou 

2 da Tabela V, anexa à Lei nº 10,235, de 1986, e cujo valor venal, na data do fato gerador do imposto, seja 

superior a R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e igual ou inferior a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). 

694,25 718,54 741,90 Isenção 

IP 
Proprietários de 

imóveis contemplados 

Art. 7º da Lei nº 

15.889, de 05/11/13 

Art. 7º. A partir do exercício de 2014, ressalvado o disposto no artigo 17, para fins de lançamento do Imposto 

Predial, sobre o valor venal do imóvel obtido pela aplicação dos procedimentos previstos na Lei nº 10,235, de 

1986, fica concedido o desconto orrespondente à diferença entre: 

Art. 7º I - R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e o valor venal do imóvel, para os imóveis construídos não 

referenciados no inciso II do artigo 15, cujo valor venal, na data do fato gerador do imposto, seja superior a R$ 

90.000,00 (noventa mil reais) e igual ou inferior a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); 

Art. 7º II - R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) e o valor venal do imóvel, para os imóveis construídos 

referenciados no inciso II do artigo 15, e cujo valor venal, na data do fato gerador do imposto, seja superior a 

R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). 

569,52 589,45 608,61 Isenção 
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TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

IP 
Agremiações 

desportivas 

Art. 18, inciso II, 

alínea h, da Lei nº 

6.989/66, com a 

redação da Lei nº 

14.865/08; e Art. 3º 

da Lei nº 14.652/07 

Lei nº 6.989/66 

Art. 18.  

II - os imóveis construídos pertencentes ao patrimônio: 

h) das agremiações desportivas, efetiva e habitualmente utilizados no exercício de suas atividades, desde que 

não efetuem venda de "poules" ou talões de apostas; 

 

Lei nº 14.652/07 

Art. 3º. Ficam isentos do Imposto Predial os imóveis cedidos em comodato, por escritura pública ou 

documento particular devidamente registrado, a agremiações desportivas. 

17,65 18,26 18,86 Isenção 

IP Entidades religiosas 

Art. 18, inciso I e 

inciso II, alínea "g", 

da Lei nº 6.989, de 

29/12/66, com a 

redação da Lei nº 

10.211/86 

Art. 18. São isentos do imposto: 

I - os conventos e os seminários, quando de propriedade de entidades religiosas de qualquer culto, ou por ela 

utilizados; 

(...) 

 II - os imóveis construídos pertencentes ao patrimônio: 

d) de casas paroquiais e pastorais 

9,72 10,06 10,39 Isenção 

IP Governos estrangeiros 

Art. 18, inciso II, 

alínea "a", da Lei nº 

6.989, de 29/12/66, 

com a redação da Lei 

nº 10.211/1986 

Art. 18. II - os imóveis construídos pertencentes ao patrimônio: 

a) de governos estrangeiros, utilizados para sede de seus consulados, desde que haja reciprocidade de 

tratamento declarada pelo Ministério das Relações Exteriores; 

6,74 6,97 7,20 Isenção 

IP e IT Entidades culturais 

Art. 18, inciso II, 

alínea b, da Lei nº 

6.989, de 29/12/66, 

com a redação da Lei 

nº 10.211/86; e Art. 

1º da Lei nº 16.173, 

de 17/04/15 

Art. 18. II - os imóveis construídos pertencentes ao patrimônio: 

b) de entidades culturais, observado o disposto em lei federal complementar quanto às instituições de educação 

ou de assistência social; 

 

Art. 1º. Esta lei dispõe sobre a concessão de isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU aos 

imóveis utilizados exclusiva ou predominantemente como teatros ou espaços culturais, nas condições que 

especifica. 

5,12 5,30 5,47 Isenção 

IP e IT 

Entidades 

educacionais e 

culturais 

Art. 18, inciso II, 

alínea c, da Lei nº 

6.989, de 29/12/66, 

com redação da Lei 

nº 10.211/86; e Art. 

1º da Lei nº 13.672, 

de 01/12/03 

Lei nº 6.989 

Art. 18. II - os imóveis construídos pertencentes ao patrimônio: 

c) de particulares, quando cedidos em comodato ao Município, ao Estado ou à União para fins educacionais, 

durante o prazo do comodato; 

 

Lei nº 13.672 

Art. 1º - Fica concedida isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano incidente sobre imóveis cedidos em 

comodato, por escritura pública ou documento particular devidamente registrado, a entidades culturais sem fins 

lucrativos, à União, aos Estados, aos Municípios, a autarquias e fundações públicas, desde que sejam utilizados 

efetiva e comprovadamente na consecução de atividades culturais, durante o prazo de comodato. 

0,13 0,14 0,14 Isenção 

IP e IT 
Associação de ex-

combatentes 

Art. 1º da Lei nº 

10.055, de 28/04/86 

Art. 1º. Ficam isentos do pagamento dos Impostos Predial e Territorial Urbano - IPTU os imóveis integrantes 

do patrimônio da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, desde que efetivamente utilizados no exercício de 

suas atividades institucionais e sem fins lucrativos. 

0,10 0,11 0,11 Isenção 

IP Entidades de bairros 
Art. 1º da Lei nº 

10.530, de 20/05/88 

Art. 1º Ficam isentos do Imposto Predial os imóveis integrantes do patrimônio de Sociedades Amigos de 

Bairros, desde que efetiva e exclusivamente utilizados como sua sede. 
0,92 0,95 0,98 Isenção 
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TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

IPTU 
Entidades 

habitacionais 

Art. 1º da Lei nº 

11.856, de 30/08/95;  

e Art. 2º da Lei nº 

13.657, de 31/10/03 

Lei nº 11.856 

Art. 1º  Fica o Executivo autorizado a conceder isenção do Imposto sobre a Providência Predial e Territorial 

Urbana e das Taxas de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, de Limpeza Pública e de Combate a 

Sinistros que incidam obre imóveis destinados ou efetivamente utilizados para implementação de 

empreendimentos habitacionais de interesse social, pertencentes ao patrimônio da Companhia Metropolitana 

de Habitação de São Paulo - COHAB-SP. 

 

Lei nº 13.657 

Art. 2º Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana incidente sobre os imóveis de propriedade da Companhia Metropolitana de Habitação de 

São Paulo - COHAB, quando compromissados à venda, até a conclusão dos desdobros fiscais desses imóveis. 

10,97 11,36 11,73 Isenção 

IP e IT 
Ex-combatentes e 

viúvas 

Art. 1º da Lei nº 

11.071, de 05/09/91 

Art. 1º Ficam isentos do pagamento do IPTU os ex-combatentes e/ou viúvas dos soldados que lutaram na 2ª 

Guerra Mundial. 
0,28 0,29 0,30 Isenção 

IPTU 
Entidades culturais e 

cinemas 

Art. 1º da Lei nº 

10.978, de 22/04/91; 

e Art. 2º da Lei nº 

13.712, de 07/01/04 

Lei nº 10.978 

Art. 1º Fica o Executivo autorizado a conceder isenção do Imposto Predial Urbano incidente sobre os imóveis 

exclusiva e efetivamente utilizados como salas de exibição de cinematecas e cineclubes, admitindo-se apenas 

as atividades acessórias correlacionadas a exibição de filmes. 

Lei nº 13.712 

Art. 2º Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU os imóveis utilizados exclusiva ou 

predominantemente como cinema e atividades acessórias correlacionadas à exibição de filmes, com as 

características descritas no "caput" do artigo 1º desta lei, que cumpram as contrapartidas de caráter 

sociocultural estabelecidas no artigo 5º desta lei. 

0,32 0,33 0,34 Isenção 

ISS / IPTU / ITBI / 

TAXAS / 

CONTRIBUIÇÕE

S 

Pessoas físicas e 

jurídicas em geral 

Art. 5º da Lei nº 

16.680, de 04/07/17 

Art. 5º Sobre os débitos consolidados na forma do art. 4º desta lei serão concedidos descontos diferenciados, na 

seguinte conformidade: 

I - relativamente ao débito tributário: 

a) redução de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor dos juros de mora e de 75% (setenta e cinco por cento) 

da multa, na hipótese de pagamento em parcela única; 

b) redução de 60% (sessenta por cento) do valor dos juros de mora e de 50% (cinquenta por cento) da multa, na 

hipótese de pagamento parcelado; 

 

II - relativamente ao débito não tributário: 

a) redução de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor dos encargos moratórios incidentes sobre o débito 

principal, na hipótese de pagamento em parcela única; 

b) redução de 60% (sessenta por cento) do valor dos encargos moratórios incidentes sobre o débito principal, 

na hipótese de pagamento parcelado; 

57,69 53,10 51,96 

Redução de 

consectários 

legais 

IPTU Entidades religiosas 

Art. 7º da Lei nº 

13.250, de 27/12/01, 

com redação da Lei 

nº 17.092/19 

Art. 7º. Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano os imóveis utilizados como templo de qualquer 

culto, desde que: 
11,36 11,76 12,14 Isenção 

IT 
Proprietários de 

imóveis contemplados 

Art. 17 da Lei nº 

10.365, de 22/09/87 

Art. 17. Os imóveis revestidos de vegetação arbórea, declarada de preservação permanente ou perpetuada nos 

termos do artigo 6º do Código Florestal, terão um desconto de até 50% (cinquenta por cento) no seu imposto 

territorial, aplicado em consonância como índice de área protegida, pela utilização da seguinte fórmula: 

desconto no imposto territorial (%) = área protegida do imóvel x 50 / área total do imóvel. 

1,47 1,52 1,57 Isenção 

IT 
Proprietários de 

imóveis contemplados 

 Art. 2º da Lei nº 

11.338, de 30/12/92 

Art. 2º. Fica concedido desconto de 50% (cinquenta por cento) no Imposto Territorial Urbano incidente sobre 

os terrenos considerados não construídos, nos termos dos incisos I, II e IV do artigo 24 da Lei nº 6989, de 29 

de dezembro de 1966, localizados na Área de Proteção aos Mananciais, definida nas Leis Estaduais nº 898, de 

18 de dezembro de 1975 e nº 1172, de 17 de novembro de 1976.  

13,16 13,62 14,06 Isenção 
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IT 
Proprietários de 

imóveis contemplados 

Art. 1º da Lei nº 

11.338, de 30/12/92, 

com a redação da Lei 

nº 14.256, de 

29/12/06 

Art. 1º. Art. 1º. Fica concedida isenção de Imposto Territorial Urbano incidente sobre o excesso de área 

conforme considerado no art. 9° da Lei nº 10.235, de 16 de dezembro de 1986, referente a imóveis situados na 

área de proteção aos mananciais, definida nas Leis Estaduais nº 898, de 18 de dezembro de 1975, e nº 1.172, de 

17 de novembro de 1976, bem como a imóveis localizados na Zona Especial de Preservação Ambiental - 

ZEPAM, situados na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana definida na Lei nº 13.430, de 13 de 

setembro de 2002. 

15,39 15,93 16,44 Isenção 

IPTU 
Proprietários de 

imóveis atingidos 

Art. 1º da Lei nº 

14.493, de 09/08/07 

Art. 1º. O Poder Executivo fica autorizado a conceder isenção ou remissão do Imposto Predial e Territorial 

Urbano - IPTU incidente sobre imóveis edificados atingidos por enchentes e alagamentos causados pelas 

chuvas ocorridas no Município de São Paulo a partir de 1º de outubro de 2006. 

0,08 0,08 0,08 Isenção 

IPTU 
Proprietários de 

imóveis contemplados 

Art. 2º da Lei nº 

14.865, de 29/12/08 

Art. 2º. Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU os imóveis cedidos em comodato à 

Administração Direta e Indireta do Município de São Paulo, durante o prazo do comodato. 
0,23 0,24 0,25 Isenção 

IPTU 
Entidades 

habitacionais 

Art. 3º da Lei nº 

14.865, de 29/12/08 

Art. 3º. São isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU os imóveis pertencentes ao patrimônio da 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, destinados ou 

utilizados para implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares, até o 

lançamento individualizado do imposto referente às respectivas unidades autônomas. 

2,99 3,09 3,19 Isenção 

IPTU Aposentados 

Art. 1º da Lei nº 

11.614, de 13/07/94, 

com a redação da Lei 

nº 15.889, de 

05/11/13 

Art. 1º. Fica isento do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU o imóvel integrante do 

patrimônio do aposentado ou pensionista, bem como de beneficiário de renda mensal vitalícia paga pelo 

Instituto Nacional de Seguridade Social e de beneficiário do Programa de Amparo Social ao Idoso, criado pelo 

Ministério da Previdência e Assistência Social, ou outro programa que venha a substituí-lo, cujo valor venal, 

na data do fato gerador do imposto, seja igual ou inferior a R$ 1.000.000.00 (um milhão de reais), na seguinte 

proporção:  

I - 100% (cem por cento), quando o valor bruto recebido pelo interessado for de até 3 (três) salários mínimos;  

II - 50% (cinquenta por cento), quando o valor bruto recebido pelo interessado for maior que 3 (três) e até 4 

(quatro) salários mínimos; 

III - 30% (trinta por cento), quando o valor bruto recebido pelo interessado for maior que 4 (quatro) e até 5 

(cinco) salários mínimos,  

§ 1º O valor bruto recebido pelo nteressado refere-se ao do mês de janeiro do exercício de incidência do IPTU,  

141,56 146,52 151,28 Isenção 

IPTU 
Teatros e espaços 

culturais 

Art. 1º da Lei nº 

16.173, de 17/04/15 

Art. 127. Esta lei dispõe sobre a concessão de isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU aos 

imóveis utilizados exclusiva ou predominantemente como teatros ou espaços culturais, nas condições que 

especifica (Art. 1º da Lei nº 16.173, de 17/04/15), 

4,93 4,93 4,93 Isenção 

ISS e IPTU 
Entidades culturais e 

incentivadores 

Art. 6º da Lei nº 

15.948, de 26/12/13 

Art. 6º. O incentivo fiscal referido no artigo 1º desta lei corresponderá ao recebimento, por parte do proponente 

de qualquer projeto cultural a ser realizado no Município, de certificados expedidos pelo Poder Público, 

correspondentes ao valor do incentivo autorizado pelo Poder Executivo. 

I - o contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS e do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana – IPTU poderá utilizar, para pagamento destes, o valor destinado a projetos 

culturais, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor devido a cada incidência dos tributos; 

31,64 32,67 33,73 

Benefícios 

financeiros e 

creditícios 

IPTU 

Proprietários de 

imóveis contemplados 

e incentivadores 

Art. 2º da Lei nº 

12.350, de 06/06/97 

Art. 2º O incentivo fiscal de que trata esta Lei, será concedido pelo prazo de 10 (dez) anos e consistirá no 

recebimento, pelo proprietário do imóvel ou patrocinador, de certificado expedido pelo Poder Público. 

§ 1º O certificado de que trata o "caput" deste artigo deverá equivaler ao valor do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana do imóvel recuperado ou conservado. 

§ 2º Quando houver para o imóvel isenção anterior, o valor do certificado, a ser recebido pelo proprietário ou 

patrocinador das obras ou conservação, deverá equivaler a 0,6% do valor venal do imóvel recuperado ou 

conservado. 

§ 3º O certificado de que trata este artigo será utilizado exclusivamente para o pagamento do Imposto Predial e 

Territorial Urbano incidente sobre o imóvel recuperado ou conservado ou sobre outros imóveis do mesmo 

proprietário ou de propriedade do patrocinador. 

1,04 1,08 1,11 

Benefícios 

financeiros e 

creditícios 

IPTU Empresas incentivadas 
Art. 3° da Lei nº 

15.931, de 20/12/13 

Art. 3º. Os incentivos fiscais referidos no Art. 2º serão os seguintes: 

I - isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU referente ao imóvel ocupado pelo contribuinte 
0,07 0,08 0,08 

Incentivo 

Fiscal 
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incentivado, a partir do ano seguinte ao da data da homologação da declaração a que se refere o art. 4º, pelo 

prazo de 20 (vinte) anos ou até o final do período de que trata o § 1º do art. 1º desta lei, o que ocorrer primeiro; 

IPTU e ISS 
Entidades esportivas e 

incentivadores 

Art. 8º da Lei n° 

15.928, de 19/12/13 

Art. 8º O incentivo fiscal para projetos esportivos corresponderá à emissão de certificado de incentivo que 

poderá ser usado da seguinte forma: 

 

I - até 70% (setenta por cento) do valor do patrocínio para o pagamento de até 50% (cinquenta por cento) do 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ou Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU devido 

pelo patrocinador, exceto nas hipóteses previstas no inciso II; 

 

II - 100% (cem por cento) do valor do patrocínio para o pagamento de até 50% (cinquenta por cento) do 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ou Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU devido 

pelo patrocinador, nas seguintes hipóteses: 

21,55 22,25 22,97 

Benefícios 

financeiros e 

creditícios 

IPTU 

Empresas públicas de 

transporte, urbanismo 

e habitação 

Art. 1º da Lei nº 

15.402, de 06/07/11 

Art. 1º A São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, 

a São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo e a São Paulo Obras - SP-Obras ficam isentas: 

I – do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, incidente sobre os imóveis de sua propriedade; 

3,89 4,03 4,16 Isenção 

ISS 

Empresas prestadoras 

de serviços de 

informática 

Art. 12 da Lei nº 

14.668, de 14/01/08, 

com a redação da Lei 

nº 16.757, de 

14/11/17 

Art. 12 Os prestadores de serviços que contribuírem ao Fundo Municipal de Inclusão Digital poderão descontar 

do valor mensal devido a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, incidente sobre os 

serviços descritos no item 1 da lista do "caput" do art. 1º da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, o 

equivalente ao valor doado ao referido fundo, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do imposto devido. 

(Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

11,09 11,74 12,42 
Desoneração 

Tributária 

ISS 
Instituições 

financeiras 

Art. 27 da Lei nº 

13.476, de 30/12/02, 

com a redação da Lei 

nº 14.865, de 

29/12/08 

Art. 27. As instituições financeiras que contribuírem ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - FUMCAD poderão descontar do valor mensal devido a título de Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza - ISS, incidente sobre os serviços descritos nos itens 15.03, 15.07, 15.14, 15.16 e 15.17 da 

lista do "caput" do art. 1º da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, o valor doado ao referido fundo, até o 

limite de 1/6 (um sexto) do valor do imposto devido. (Redação dada pela Lei nº 14865/2008) 

 

§ 1º - Os valores doados no mês poderão ser utilizados para o desconto do Imposto com vencimento no mês 

subseqüente, respeitado o limite definido no "caput" deste artigo e vedada a compensação em outros meses. 

5,64 5,97 6,32 
Desoneração 

Tributária 

ISS 
Profissionais 

autônomos 

Art. 1º da Lei nº 

14.864, de 23/12/08 

Art. 1º Ficam isentos do pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, a partir de 1º de 

janeiro de 2009, os profissionais liberais e autônomos, que tenham inscrição como pessoa física no Cadastro de 

Contribuintes Mobiliários - CCM, quando prestarem os serviços descritos na lista do "caput" do art. 1º da Lei 

nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, com as alterações posteriores, não se aplicando o benefício às 

cooperativas e sociedades uniprofissionais. 

 

Parágrafo Único. A isenção referida no "caput" não se aplica aos delegatários de serviço público que prestam 

os serviços descritos no subitem 21.01 constante da lista de serviço do "caput" do art. 1º da Lei nº 13.701, de 

2003. 

106,66 112,88 119,47 Isenção 

IPTU, ISS e ITBI 

Empresas 

contempladas e 

incentivadores 

Art. 6º da Lei nº 

16.359, de 13/01/16 

Art. 6º Os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento poderão ser utilizados para: 

 

I - (VETADO) 

 

II - redução de 50% (cinquenta por cento) do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, referente ao imóvel 

objeto do investimento, pelo prazo de 10 (dez) anos a partir da conclusão do investimento de qualquer 

atividade; 

 

III - redução de 50% (cinquenta por cento) do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN incidente 

sobre os serviços de construção civil, referentes ao imóvel objeto do investimento; 

 

0,00 0,00 0,00 

Benefícios 

financeiros e 

creditícios 
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IV - redução de 50% (cinquenta por cento) do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis 

(ITBI-IV), referente ao imóvel objeto de investimento. 

ISS 
Entidades 

habitacionais 

Art. 17 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03, 

com a redação da Lei 

nº 16.359, de 

13/01/16 

Art. 17 A prestação dos serviços descritos nos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista do "caput" do art. 1º desta lei é 

isenta do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS quando destinada a empreendimentos 

enquadrados como Habitação de Interesse Social - HIS, nos termos da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014. 

(Redação dada pela Lei nº 16.359/2016) 

 

§ 1º Aplica-se a isenção do "caput" aos empreendimentos habitacionais, destinados à população com renda 

familiar de até 6 (seis) salários mínimos, incluídos no Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV. 

(Redação acrescida pela Lei nº 15360/2011) (Parágrafo Único transformado em § 1º pela Lei nº 16.359/2016) 

 

§ 2º Para efeitos deste artigo, considera-se empreendimento a produção de unidades de Habitação de Interesse 

Social - HIS e a construção de unidades complementares em seu entorno, inclusive centros comerciais, 

equipamentos públicos e templos de qualquer culto. (Redação acrescida pela Lei nº 16.359/2016) 

29,56 31,29 33,11 Isenção 

IPTU 
Entidades 

habitacionais 

Art. 5º da Lei nº 

15.360, de 14/03/11, 

com a redação da Lei 

nº 17.217, de 

23/10/19 

Art. 5º Ficam isentos do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU os imóveis adquiridos 

com recurso do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, pelo Fundo de Desenvolvimento Social - FDS, 

pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, pelo Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social, 

aqueles transferidos do patrimônio da União ou de quaisquer de suas autarquias, pelo Fundo de 

Desenvolvimento Urbano - FUNDURB, pelo Fundo Municipal de Habitação, ou em ações habitacionais 

desenvolvidas no âmbito do Fundo de Atendimento à População Moradora em Habitação Subnormal - 

FUNAPS, para os programas: 

 

I - Programa Crédito Solidário - PCS; 

 

II - Programa de Arrendamento Residencial - PAR; 

 

III - Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, em suas modalidades destinadas à produção de Habitação 

de Interesse Social - HIS e do Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB; 

 

IV - programas desenvolvidos no âmbito da Secretaria Estadual de Habitação, da Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano, pela Secretaria Municipal de Habitação, da Companhia 

Metropolitana de Habitação e de suas agências de administração indireta destinados à produção habitacional ou 

a regularização urbanística. 

 

§ 1º A isenção referida neste artigo será concedida no ato da transmissão para a execução do empreendimento e 

vigorará até o desdobro fiscal das unidades individuais. 

 

§ 2º A isenção a que se refere o caput deste artigo: 

 

I - será total, quando, embora parcial o aporte de recursos financeiros oriundos dos referidos fundos, a 

complementação desses aportes parciais seja integralmente financiada por pessoa jurídica de direito público; 

 

0,92 0,95 0,98 Isenção 
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II - aplica-se aos imóveis cuja destinação habitacional esteja integralmente destinada a beneficiários com faixa 

de renda equivalente à Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, de que trata a Lei Federal nº 

11.977, de 7 de julho de 2009. 

ISS 

Agremiações 

carnavalescas e 

entidades 

organizadoras do 

carnaval paulistano 

Art. 1º da Lei nº 

14.910, de 27/02/09, 

com a redação da Lei 

nº 16.757, de 

14/11/17 

Art. 1º Fica isenta do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS a prestação, por entidades sem fins 

lucrativos, de serviços de diversões, lazer e entretenimento que se relacionem a desfiles de escolas de samba, 

blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres, realizados durante o carnaval no Polo Cultural 

e Esportivo Grande Otelo (Sambódromo de São Paulo). 

 

Parágrafo único. Os prestadores dos serviços de produção artística dos desfiles a que se refere o "caput" deste 

artigo farão jus à isenção de 60% (sessenta por cento) do ISS incidente sobre tais serviços, observada, em cada 

período de competência, a alíquota efetiva mínima de 2% (dois por cento). (Redação dada pela Lei nº 

16.757/2017) 

0,05 0,05 0,05 Isenção 

ISS Entidades culturais 
Art. 1º da Lei nº 

15.134, de 19/03/10 

Art. 1º Ficam isentos do pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, a partir de 1º de 

janeiro de 2010, os serviços relacionados a espetáculos teatrais, de dança, balés, óperas, concertos de música 

erudita e recitais de música, shows de artistas brasileiros, espetáculos circenses nacionais, bailes, desfiles, 

inclusive de trios elétricos, de blocos carnavalescos ou folclóricos, e exibição cinematográfica realizada por 

cinemas que funcionem em imóveis cujo acesso direto seja por logradouro público ou em espaços 

semipúblicos de circulação em galerias, constantes dos subitens 12.01, 12.02, 12.03, 12.07 e 12.15 da lista do 

"caput" do art. 1º da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, observadas as condições estabelecidas nesta 

lei. 

 

§ 1º Para os efeitos da isenção referida no "caput", são considerados espetáculos circenses nacionais aqueles 

que comprovadamente atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos: 

 

I - sejam administrados, gerenciados e representados por brasileiros; 

 

II - tenham sua sede ou seu principal centro de atividades localizado em território nacional; 

 

III - contem em seus quadros com, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) de artistas de nacionalidade 

brasileira. 

 

§ 2º Para os efeitos da isenção referida no "caput", são consideradas galerias os centros comerciais constituídos 

em regime de condomínio, sendo vedada a concessão da isenção aos cinemas que funcionem em shopping 

centers. 

 

§ 3º Somente poderão ser beneficiados pela isenção referida no "caput" os cinemas que exibam obras 

cinematográficas que atendam a diversas faixas etárias em sua programação normal. 

 

§ 4º A isenção referida no "caput", relativa à exibição cinematográfica por cinemas de rua, fica condicionada à 

exibição, no ano anterior àquele em que pretenda gozar do benefício, de obras cinematográficas brasileiras de 

longa-metragem de acordo com o número de dias exigidos pelos decretos anuais que regulamentam o art. 55 da 

Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, ou as normas que lhes sucederem, e na forma como 

dispuser a ANCINE. 

0,09 0,10 0,10 Isenção 
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§ 5º A isenção referida no "caput" não abrange espetáculos artísticos de qualquer natureza quando realizados 

em boates, danceterias, casas noturnas, bares, clubes ou em outros estabelecimentos de diversão pública, com 

cobrança de "couvert" artístico ou ingresso, mensalidade ou anuidade, com ou sem restrição formal de acesso 

ao público. 

ISS Cooperativas culturais 

Art. 14 da Lei nº 

16.097, de 29/12/14, 

com a redação da Lei 

nº 16.757/2017, de 

14/11/17 

Art. 14 Ficam isentas do pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, a partir de 1º de 

janeiro de 2015, as cooperativas cujos cooperados se dediquem às atividades culturais, quando prestarem os 

serviços descritos nos subitens 12.01, 12.02, 12.03, 12.07, 12.12 e 12.15 da lista do "caput" do art. 1º da Lei nº 

13.701, de 24 de dezembro de 2003, com as alterações posteriores. 

 

§ 1º Quando as cooperativas a que se refere o "caput" deste artigo prestarem os serviços previstos nos subitens 

8.02 e 12.13 da lista do "caput" do art. 1º da Lei nº 13.701, de 2003, farão jus à isenção de 60% (sessenta por 

cento) do ISS devido, observada, em cada período de competência, a alíquota efetiva mínima de 2% (dois por 

cento). 

 

§ 2º A isenção de que trata o "caput" deste artigo não exime as cooperativas do cumprimento das demais 

obrigações acessórias previstas na legislação municipal. (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

0,13 0,14 0,14 Isenção 

ISS 
Sociedades de 

Propósito Específico 

Art. 1º da Lei nº 

16.127, de 12/03/15, 

com a redação da Lei 

nº 16.757, de 

14/11/17 

Art. 1º As Sociedades de Propósito Específico - SPE, com sede e administração no Município de São Paulo, 

que celebrem, com a Administração Pública Direta e autarquias da União, do Estado de São Paulo e do 

Município de São Paulo, contrato de concessão de parceria público-privada nos termos da Lei Federal nº 

11.079, de 30 de dezembro de 2004, farão jus às seguintes isenções: 

 

I - isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS devido quando prestados os serviços e 

realizadas obras relacionadas às áreas de transporte público metropolitano e habitação de interesse social, 

previstas respectivamente nas alíneas "a" e "d" do inciso I do § 1º deste artigo; 

 

II - isenção de 60% (sessenta por cento) do ISS devido quando prestados os serviços e realizadas obras 

relacionadas às áreas de saúde, educação e iluminação pública, previstas respectivamente nas alíneas "b", "c" e 

"e" do inciso I do § 1º deste artigo, observada, em cada período de competência, a alíquota efetiva mínima de 

2% (dois por cento). (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

 

§ 1º A isenção a que se refere o "caput" deste artigo: 

 

I - abrange somente as contraprestações e os aportes de recursos realizados pelo Poder Público aos parceiros 

privados para a consecução do contrato de concessão, desde que a prestação dos serviços públicos e a 

realização das obras ocorram no território do Município de São Paulo, nas áreas de: 

 

a) transporte público metropolitano; 

b) saúde; 

c) educação; 

d) habitação de interesse social; 

e) iluminação pública; 

 

II - não abrange terceiro contratado pela concessionária para execução de serviços afetos à concessão; 

43,58 46,12 48,81 Isenção 
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ISS Organizações sociais 

Art. 3º da Lei nº 

16.127, de 12/03/15, 

com a redação da Lei 

nº 16.757, de 

14/11/17 

Art. 3º Farão jus à isenção de 60% (sessenta por cento) do ISS devido, observada, em cada período de 

competência, a alíquota efetiva mínima de 2% (dois por cento), as pessoas jurídicas de direito privado, sem 

fins lucrativos, qualificadas como organizações sociais, estabelecidas no Município de São Paulo, que 

celebrem, com a Administração Pública Direta e autarquias da União, do Estado de São Paulo e do Município 

de São Paulo, contrato de gestão com vistas à formação de parceria entre as partes para o fomento e execução 

de atividades dirigidas às áreas de: (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

 

I - saúde; 

 

II - cultura; 

 

III - esportes, lazer e recreação. 

 

Parágrafo Único - A isenção a que se refere o "caput" deste Art: 

 

I - abrange somente os recursos orçamentários destinados pelo Poder Público às organizações sociais; 

 

II - não abrange terceiro contratado pela organização social para execução de serviços afetos à parceria desta 

com o Poder Público; 

3,90 4,12 4,36 Isenção 

ISS 
Empresas de 

transporte metroviário 

 Art. 2º da Lei nº 

16.127, de 12/03/15 

Art. 2º Fica concedida isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS incidente sobre o serviço 

de transporte público de passageiros realizado pelas empresas que exploram o sistema metroviário no 

Município de São Paulo. 

30,64 32,42 34,31 Isenção 

ISS Empresas públicas 
Art. 2º da Lei nº 

15.402, de 06/07/11 

Art. 2º. A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM-SP 

S.A. e a São Paulo Turismo S.A. - SPTuris ficam isentas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

ISS, incidente sobre os serviços prestados a entes públicos, quando não caracterizada a execução de atividade 

econômica sujeita à concorrência. 

15,56 16,46 17,42 Isenção 

ISS 
Empresas 

contempladas 

Art. 3º, incisos III e 

IV, da Lei nº 15.931, 

de 20/12/13 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos fiscais aos prestadores dos seguintes serviços 

constantes da lista do "caput" do art. 1º da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, estabelecidos ou que 

vierem a se estabelecer na Região Incentivada: 

 

I - serviços de informática e congêneres, descritos no item 1; 

 

II - serviços de saúde, assistência médica e congêneres, descritos no item 4; 

 

III - serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres, descritos no item 5; 

 

IV - serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres, descritos no item 6; 

 

V - serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação 

pessoal de qualquer grau ou natureza, descritos no item 8; 

 

VI - hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flats, apart-hotéis, hotéis 

residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por 

temporada com fornecimento de serviço, descritos no subitem 9.01; 

 

VII - distribuição de bens de terceiros, descrito no subitem 10.10; 

 

VIII - exibições cinematográficas, descritas no subitem 12.02; 

10,83 11,46 12,13 
Incentivo 

Fiscal 
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IX - composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia, descritos no subitem 

13.04; 

 

X - lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e 

conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto, 

descritos no subitem 14.01; 

 

XI - recauchutagem ou regeneração de pneus, descritos no subitem 14.04; 

 

XII - restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, 

tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos 

quaisquer, descritos no subitem 14.05; 

 

XIII - instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, 

prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido, descritos no subitem 14.06; 

 

XIV - alfaiataria e costura, descritos no subitem 14.09; 

 

XV - tinturaria e lavanderia, descritos no subitem 14.10; 

 

XVI - carpintaria e serralheria, descritos no subitem 14.13; 

 

XVII - resposta audível (centrais de "call center" e telemarketing), descrito no subitem 17.02. 

 

Art. 3º Os incentivos fiscais referidos no art. 2º desta lei serão os seguintes: 

 

III - isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS incidente sobre os serviços de construção 

civil, descritos nos subitens 7.02, 7.04, 7.05 e 7.15 da lista do "caput" do art. 1º da Lei nº 13.701, de 2003, 

quando vinculados à execução da construção ou reforma de imóvel de propriedade do contribuinte incentivado, 

para obras iniciadas a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da homologação da declaração a que se refere 

o art. 4º desta lei; 

 

IV - isenção de 60% (sessenta por cento) do ISS incidente sobre os serviços incentivados referidos no art. 2º 

desta lei, observado o § 4º deste artigo, a partir da data da homologação da declaração a que se refere o art. 4º 

desta lei, pelo prazo de 20 (vinte) anos ou até o final do período de que trata o § 1º do art. 1º desta lei, o que 

ocorrer primeiro. 

ISS Cinemas 
 Art. 3º da Lei nº 

13.712, de 07/01/04 

Art. 1º Esta lei concede incentivos fiscais a cinemas que funcionem em imóveis cujo acesso direto seja por 

logradouro público ou emespaços semipúblicos de circulação em galerias mediante contrapartidas 

socioculturais com a finalidade de: 

 

I - estimular, por meio de equipamento cultural, a qualificação urbanística e a recuperação de áreas degradadas; 

 

II - ampliar o acesso à cultura e obras cinematográficas; 

 

III - estimular a produção, circulação, exibição e fruição de obras cinematográficas brasileiras; 

 

IV - formar público para o cinema. 

0,01 0,01 0,01 Isenção 
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§ 1º - Somente poderão ser beneficiados por esta lei os cinemas que exibam obras cinematográficas que 

atendam a todas as faixas etárias em sua programação normal. 

 

§ 2º - Para os fins desta lei são consideradas galerias os centros comerciais constituídos em regime de 

condomínio, sendo vedada a concessão das isenções previstas nesta lei aos cinemas que funcionem em 

"shopping centers". 

 

Art. 3º Fica concedida isenção parcial de Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS passando a incidir 

alíquota de 2% (dois por cento) sobre o serviço aos prestadores de serviço de cinema quando este for prestado 

em imóveis com as características descritas no "caput" do artigo 1º desta lei, na condição em que cumpram as 

contrapartidas de caráter sociocultural estabelecidas no artigo 5º desta lei, em observância da alíquota mínima 

do imposto, nos termos do artigo 88, incisos I e II do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a 

redação conferida pela Emenda Constitucional nº 37, de 12 de junho de 2002. 

ISS 

Empresas públicas de 

transporte, urbanismo 

e habitação 

Art. 1º da Lei nº 

15.402, de 06/07/11 

Art. 1º. A São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, a São Paulo 

Urbanismo - SPUrbanismo e a São Paulo Obras - SP-Obras ficam isentas: 

 

II - do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, incidente sobre os serviços prestados à Prefeitura 

do Município de São Paulo ou a outros entes públicos. 

58,79 62,22 65,85 Isenção 

ISS 
Pesquisa e 

desenvolvimento 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

38,60 40,85 43,24 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 
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l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 
Medicina e 

biomedicina 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

392,38 415,26 439,48 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 
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ISS 
Análises clínicas e 

congêneres 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

97,43 103,11 109,12 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 

Hospitais, clínicas, 

laboratórios e 

congêneres 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

321,09 339,81 359,63 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
51 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 
Instrumentação 

cirúrgica 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

0,76 0,80 0,85 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
52 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS Acupuntura 
Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

0,24 0,26 0,27 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
53 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 

Enfermagem, 

inclusive serviços 

auxiliares 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

14,54 15,38 16,28 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
54 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

ISS 
Serviços 

farmacêuticos 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

7,91 8,37 8,86 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 

Terapia ocupacional, 

fisioterapia e 

fonoaudiologia 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

11,96 12,66 13,40 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 
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TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 
Terapias de qualquer 

espécie 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

2,48 2,63 2,78 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
56 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS Nutrição 
Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

1,64 1,73 1,83 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
57 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS Obstetrícia 
Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

0,84 0,89 0,94 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
58 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

ISS Odontologia 
Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

19,71 20,86 22,08 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS Ortóptica 
Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

0,10 0,10 0,11 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 
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TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 
Próteses sob 

encomenda 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

1,18 1,25 1,33 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
60 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS Psicanálise 
Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

0,81 0,86 0,91 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 
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TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS Psicologia 
Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

8,01 8,48 8,97 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 
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TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

ISS 

Casas de repouso e de 

recuperação, creches, 

asilos e congêneres 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

4,86 5,14 5,44 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 

Inseminação artificial, 

fertilização "in vitro" e 

congêneres 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

5,77 6,10 6,46 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
63 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 

Bancos de sangue, 

leite, pele, olhos, 

óvulos, sêmen e 

congêneres 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

6,41 6,79 7,18 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 
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TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 

Coleta de materiais 

biológicos de qualquer 

espécie 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

0,59 0,63 0,66 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
65 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 

Unidade de 

atendimento, 

assistência ou 

tratamento móvel e 

congêneres 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

24,52 25,95 27,46 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
66 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

ISS 
Planos de medicina e 

congêneres 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

194,02 205,33 217,31 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 
Outros planos de 

saúde   

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

24,02 25,42 26,90 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
67 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 
Medicina veterinária e 

zootecnia 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

5,73 6,06 6,42 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 
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TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 

Hospitais e 

congêneres, na área 

veterinária 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

2,89 3,06 3,24 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
69 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 

Laboratórios de 

análise na área 

veterinária 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

0,95 1,00 1,06 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
70 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

ISS 

Inseminação artificial, 

fertilização "in vitro" e 

congêneres, na área 

veterinária. 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

0,00 0,00 0,00 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 

Bancos de sangue e de 

órgãos e congêneres, 

na área veterinária. 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

0,00 0,00 0,00 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
71 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 

Coleta de sangue, 

leite, tecidos, sêmen, 

órgãos e materiais 

biológicos de qualquer 

espécie, na área 

veterinária. 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

0,00 0,00 0,00 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
72 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 

Unidade de 

atendimento e 

congêneres, na área 

veterinária 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

0,08 0,09 0,09 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 
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TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 

Guarda, tratamento, 

amestramento, 

embelezamento, 

alojamento e 

congêneres 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

0,73 0,77 0,81 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
74 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

ISS 

Planos de atendimento 

e assistência médico-

veterinária 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

1,89 2,00 2,11 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 
Ginástica e demais 

atividades físicas 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

19,04 20,15 21,33 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
75 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 

Limpeza, manutenção 

e conservação de 

imóveis 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

8,61 9,11 9,64 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
76 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 

Ensino regular pré-

escolar, fundamental, 

médio e superior 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

235,47 249,20 263,73 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
77 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 

Agenciamento, 

organização, 

promoção, 

intermediação e 

execução de turismo   

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

17,17 18,17 19,23 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
78 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

ISS Corretagem de seguros 
Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

18,71 19,80 20,96 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 
Vigilância, segurança 

ou monitoramento 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

26,44 27,98 29,61 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
79 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS Escolta 
Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

5,20 5,50 5,82 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
80 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS Espetáculos teatrais 
Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

0,36 0,38 0,40 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
81 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS Espetáculos circenses 
Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

0,01 0,01 0,01 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
82 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

ISS 

Parques de diversões, 

centros de lazer e 

congêneres 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

1,45 1,54 1,63 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 
Balé, danças, óperas, 

concertos e recitais 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

0,13 0,13 0,14 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
83 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 
Grande Prêmio Brasil 

de Fórmula 1 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

2,64 2,80 2,96 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
84 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS Composição gráfica 
Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

39,41 41,71 44,14 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
85 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 

Administração de 

fundos quaisquer, de 

cartão de crédito ou 

débito e congêneres e 

de carteira de clientes 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

1.687,57 1.785,97 1.890,12 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
86 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

ISS 

Arrendamento 

mercantil ("leasing") 

de quaisquer bens 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

107,29 113,55 120,17 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 

Serviços relacionados 

a cobranças, 

recebimentos ou 

pagamentos em geral 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

66,95 70,85 74,99 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
87 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS Bolsa de Valores 
Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

37,86 40,07 42,40 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
88 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 

Pagamentos, por meio 

eletrônico, realizados 

por facilitadores de 

pagamento 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

63,27 66,96 70,87 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
89 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS Bolsa de Valores 
Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

52,36 55,42 58,65 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
90 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

ISS Bolsa de Valores 
Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

103,01 109,02 115,37 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 

Serviços de transporte 

coletivo municipal 

rodoviário, 

metroviário, 

ferroviário e 

aquaviário de 

passageiros 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

0,20 0,22 0,23 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
91 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 

Transporte de 

escolares e transporte 

por táxi 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

1,68 1,78 1,88 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
92 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 

Fornecimento de mão-

de-obra, mesmo em 

caráter temporário, 

inclusive de 

empregados ou 

trabalhadores, avulsos 

ou temporários, 

contratados pelo 

prestador de serviço.   

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

18,75 19,85 21,00 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
93 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

ISS 

Fornecimento e 

administração de 

vales-refeição, vales-

alimentação, vales-

transporte e similares, 

via emissão impressa 

ou carregados em 

cartões eletrônicos ou 

magnéticos, ou outros 

oriundos de tecnologia 

adequada, bem como a 

administração de 

benefícios relativos a 

planos de assistência à 

saúde 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

111,79 118,31 125,21 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
94 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

ISS 

Serviços de registros 

públicos, cartorários e 

notariais 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 16 - O valor do Imposto será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de: (Redação dada pela 

Lei nº 14.256/2006) 

 

I - 2,0% (dois por cento) para os serviços previstos: 

a) nos itens 4 e 5 e nos subitens 2.01, 6.04, 8.01, 11.02, 11.03, 12.01, 12.03, 12.05, 13.04, 15.09, 15.14, 16.01 e 

17.05 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

b) no subitem 7.10 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a limpeza, manutenção e conservação de imóveis 

(inclusive fossas); (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

c) no subitem 10.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a corretagem de seguros; (Redação dada pela Lei 

nº 14.256/2006) 

d) no subitem 12.07 da lista do "caput" do art. 1º relacionados a balé, danças, óperas, concertos e recitais; 

(Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

e) no subitem 12.11 da lista do "caput" do art. 1º relacionados à venda de ingressos do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

f) no subitem 16.02 da lista do "caput" do art. 1º relacionados ao transporte de escolares e transporte por táxi 

(inclusive frota); (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

g) no subitem 14.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados às atividades desenvolvidas por sapateiros 

remendões que trabalhem individualmente e por conta própria; (Redação dada pela Lei nº 14.256/2006) 

h) nos subitens 7.10, 7.11, 11.02, 14.01, 14.09, 17.02 e 37.01 da lista do "caput" do art. 1º relacionados, 

respectivamente, às atividades desenvolvidas pelas seguintes pessoas físicas não estabelecidas: desentupidor de 

esgotos e fossas e faxineiro, jardineiro, guarda-noturno e vigilante, afiador de utensílios domésticos, afinador 

de instrumentos musicais e engraxate, alfaiate e costureiro, datilógrafo, músico e artista circense; (Redação 

dada pela Lei nº 14.256/2006) 

i) no subitem 15.01 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à administração de fundos quaisquer, de cartão 

de crédito ou débito e congêneres e de carteira de clientes; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

j) nos subitens 15.12, 15.15 e 15.16 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados às atividades desenvolvidas pela 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A.; (Redação acrescida pela Lei nº 

15406/2011) 

k) no subitem 21.01 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

l) no subitem 17.11 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a fornecimento e administração de vales-

refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões 

eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada, bem como a administração de 

benefícios relativos a planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 

m) no subitem 15.10 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados a pagamentos, por meio eletrônico, realizados 

por facilitadores de pagamento; (Redação acrescida pela Lei nº 16.280/2015) 

n) no subitem 9.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres; (Redação acrescida pela Lei nº 

16.757/2017) 

41,20 43,61 46,15 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 

Exploração de stands e 

centros de convenções 

para a promoção de 

feiras, exposições, 

congressos e 

congêneres 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

II - 2,5% (dois e meio por cento) para os serviços previstos: 

 

a) no subitem 3.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à exploração de stands e centros de convenções 

para a promoção de feiras, exposições, congressos e congêneres; 

b) no subitem 17.09 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.272/2015) 

0,20 0,21 0,22 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
95 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

ISS 

Planejamento, 

organização e 

administração de 

feiras, exposições, 

congressos e 

congêneres 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

II - 2,5% (dois e meio por cento) para os serviços previstos: 

 

a) no subitem 3.02 da lista do "caput" do art. 1º, relacionados à exploração de stands e centros de convenções 

para a promoção de feiras, exposições, congressos e congêneres; 

b) no subitem 17.09 da lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.272/2015) 

34,08 36,07 38,17 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 

Análise e 

desenvolvimento de 

sistemas 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

III - 2,9% (dois inteiros e nove décimos por cento) para os serviços previstos no item 1 e no subitem 17.24 da 

lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 
73,75 78,05 82,60 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS Programação 
Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

III - 2,9% (dois inteiros e nove décimos por cento) para os serviços previstos no item 1 e no subitem 17.24 da 

lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 
1,65 1,75 1,85 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 

Processamento, 

armazenamento ou 

hospedagem de dados, 

textos, imagens, 

vídeos, páginas 

eletrônicas, aplicativos 

e sistemas de 

informação, entre 

outros formatos, e 

congêneres 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

III - 2,9% (dois inteiros e nove décimos por cento) para os serviços previstos no item 1 e no subitem 17.24 da 

lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 
360,39 381,41 403,65 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 

Elaboração de 

programas de 

computadores, 

inclusive de jogos 

eletrônicos, 

independentemente da 

arquitetura construtiva 

da máquina em que o 

programa será 

executado, incluindo 

tablets, smartphones e 

congêneres 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

III - 2,9% (dois inteiros e nove décimos por cento) para os serviços previstos no item 1 e no subitem 17.24 da 

lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 
140,06 148,23 156,88 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 

Licenciamento ou 

cessão de direito de 

uso de programas de 

computação 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

III - 2,9% (dois inteiros e nove décimos por cento) para os serviços previstos no item 1 e no subitem 17.24 da 

lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 
480,36 508,37 538,01 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 

Assessoria e 

consultoria em 

informática 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

III - 2,9% (dois inteiros e nove décimos por cento) para os serviços previstos no item 1 e no subitem 17.24 da 

lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 
128,39 135,87 143,80 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 

Suporte técnico em 

informática, inclusive 

instalação, 

configuração e 

manutenção de 

programas de 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

III - 2,9% (dois inteiros e nove décimos por cento) para os serviços previstos no item 1 e no subitem 17.24 da 

lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 
340,00 359,83 380,81 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
96 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

computação e bancos 

de dados 

ISS 

Planejamento, 

confecção, 

manutenção e 

atualização de páginas 

eletrônicas 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

III - 2,9% (dois inteiros e nove décimos por cento) para os serviços previstos no item 1 e no subitem 17.24 da 

lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 
11,93 12,62 13,36 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 

Disponibilização, sem 

cessão definitiva, de 

conteúdos de áudio, 

vídeo, imagem e texto 

por meio da internet 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

III - 2,9% (dois inteiros e nove décimos por cento) para os serviços previstos no item 1 e no subitem 17.24 da 

lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 
69,07 73,10 77,36 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS 

Inserção de textos, 

desenhos e outros 

materiais de 

propaganda e 

publicidade, em 

qualquer meio 

Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

III - 2,9% (dois inteiros e nove décimos por cento) para os serviços previstos no item 1 e no subitem 17.24 da 

lista do "caput" do art. 1º; (Redação dada pela Lei nº 16.757/2017) 
324,22 343,13 363,14 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

ISS Serviços tomados 
Art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 
Serviços tomados. 1.578,14 1.670,16 1.767,55 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 

IPTU Entidades religiosas 

Arts. 14 e 15 da Lei 

nº 16.680, de 

04/07/17 

Art. 14 Vedada a restituição de importâncias recolhidas a este título, ficam remitidos os créditos tributários do 

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU dos templos de qualquer culto que, quando da entrada em vigor 

desta lei, atendam cumulativamente aos seguintes requisitos: (Regulamentado pelo Decreto nº 57.858/2017) 

 

I - estejam regularmente constituídos; e 

 

II - sejam relativos a imóveis regularmente inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal - CIF e para os quais conste 

registro de decisão administrativa reconhecendo a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da 

Constituição Federal ou concedendo a isenção prevista no art. 7º da Lei nº 13.250, de 27 de dezembro de 2001, 

gerando efeitos quando da ocorrência do fato gerador. 

 

Parágrafo único. A remissão prevista nesse artigo fica limitada ao valor de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 

reais) por CNPJ de sujeito passivo do IPTU e/ou locatário de imóvel. 

 

Art. 15 Vedada a restituição de importâncias recolhidas a este título, ficam remitidos os créditos tributários do 

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU constituídos até 31 de dezembro de 2016 e relativos a imóveis 

utilizados como templos de qualquer culto, para os quais não haja registro de decisão administrativa 

reconhecendo a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da Constituição Federal ou concedendo a 

isenção prevista no art. 7º da Lei nº 13.250, de 27 de dezembro de 2001, cujos titulares ou locatários sejam 

entidades religiosas. (Regulamentado pelo Decreto nº 57.858/2017) 

 

§ 1º Para fazer jus à remissão prevista no "caput", a entidade interessada deverá formular requerimento 

administrativo declaratório instruído com os seguintes documentos: 

 

I - cópia de seu estatuto, registrado, de entidade constituída até 31 de dezembro de 2016, no qual contenha 

- - - Remissão 



 

  
97 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

menção expressa de que referida entidade não possua fins lucrativos e dedica-se à realização de atividades 

religiosas; 

 

II - cópia da matrícula do imóvel ou do contrato de locação, nos quais conste a entidade requerente como 

titular ou locatária do imóvel quando da ocorrência do fato gerador; e 

 

III - apresentação da programação de cultos para 2017 e 2018, contendo data (dia da semana) e horário das 

cerimônias. 

 

§ 2º A remissão prevista nesse artigo fica limitada ao valor de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) por 

CNPJ de sujeito passivo do IPTU e/ou locatário de imóvel. 

IPTU Moradias estudantis 
Arts. 17 da Lei nº 

16.680, de 04/07/17 

Art. 17. Ficam isentos da incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU os imóveis próprios de 

associações civis sem fins lucrativos representativas de estudantes de universidades públicas, que são 

utilizados como moradia estudantil, bem como remitidos os créditos tributários já constituídos e referentes a 

tais imóveis, inscritos ou não em Dívida Ativa, desde que cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos: 

I - comprovação da destinação única do imóvel para moradia estudantil na data de ocorrência do fato gerador 

do imposto; 

II - apresentação da matrícula do imóvel, na qual conste como proprietária, respectivamente, associação civil 

sem fins lucrativos representativa de estudantes de universidade pública; 

III - apresentação do estatuto da entidade representativa, que deve, ainda, comprovar o atendimento aos 

seguintes requisitos: 

a) não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; 

b) aplicar integralmente, no País, seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. 

Parágrafo único. A concessão dos benefícios previstos neste artigo dependerá de requerimento do interessado, 

na forma e nos prazos definidos por ato do Poder Executivo. 

0,01 0,02 0,02 Isenção 

ISS, IPTU e ITBI 
Hotelaria, restaurantes 

e parques de diversões 

Art. 3º da Lei nº 

16.757, de 14/11/17 

Art. 1º Fica instituído o Programa de Incentivos Fiscais para prestadores de serviços e estabelecimentos 

comerciais instalados ou que vierem a se instalar no denominado Polo de Ecoturismo, criado pela Lei nº 

15.953, de 7 de janeiro de 2014, com o objetivo de promover e fomentar o desenvolvimento econômico 

adequado dessa área, garantindo a preservação das Áreas de Proteção Ambiental e a geração de empregos na 

região. 

§ 1º A área incentivada abarca a totalidade dos Distritos de Parelheiros e Marsilac, definidos pela Lei nº 

11.220, de 20 de maio de 1992, e parcialmente o Distrito de Grajaú, na totalidade da APA Bororé-Colônia, 

criada pela Lei nº 14.162, de 24 de maio de 2006. 

§ 2º O Programa de Incentivos Fiscais terá a duração de 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir do primeiro 

dia do mês seguinte à data da publicação do decreto regulamentar desta lei. 

§ 3º A adesão ao Programa deverá ser efetivada no prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia 

do mês seguinte à data da publicação do decreto regulamentar desta lei. 

Art. 3º Os incentivos fiscais referidos no art. 2º desta lei poderão recair sobre os seguintes tributos: 

I - Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU referente ao imóvel ocupado pelo contribuinte incentivado; 

II - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis – ITBI-IV na aquisição de imóvel pelo 

contribuinte incentivado; 

III - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS incidente sobre os serviços de construção civil, 

descritos nos subitens 7.02, 7.04, 7.05 e 7.15 da lista do “caput” do art. 1º da Lei nº 13.701, de 2003, quando 

vinculados à execução da construção ou reforma de imóvel de propriedade do contribuinte incentivado. 

0,00 0,00 0,00 
Incentivo 

Fiscal 

ISS 

Serviços de saúde, 

engenharia, 

contabilidade, 

economia e advocacia 

Art. 5º da Lei nº 

16.240, de 22/07/15 

Art. 5º Ficam remitidos os débitos consolidados na forma do art. 4º desta lei, e anistiadas as infrações a eles 

relacionadas, para os valores de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

 

Parágrafo único. Para os valores que excedam R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), serão concedidos os 

34,36 32,62 31,56 Remissão 
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seguintes descontos: 

 

I - redução de 100% (cem por cento) do valor dos juros de mora e de 100% (cem por cento) da multa, na 

hipótese de pagamento em parcela única; 

 

II - redução de 80% (oitenta por cento) do valor dos juros de mora e de 80% (oitenta por cento) da multa, na 

hipótese de pagamento parcelado. 

IPTU 
Entidades 

habitacionais 

Art. 7º da Lei nº 

17.217, de 23/10/19 

Art. 7º Vedada a restituição de importâncias recolhidas a este título e inclusive na hipótese prevista no inciso I 

do § 2º do art. 5º da Lei nº 15.360, de 14 de março de 2011, ficam reemitidos os créditos tributários relativos 

ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, vencidos até a data de entrada em vigor 

desta Lei, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, bem como anistiadas as penalidades, de imóveis adquiridos 

em operações vinculadas ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR, ao Programa Minha Casa Minha 

Vida - PMCMV e ao Programa Crédito Solidário - PCS, pelo Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social, 

pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, pelo Fundo Municipal de Habitação ou em ações 

habitacionais desenvolvidas no âmbito do Programa FUNAPS, tenha a área sido objeto de alienação ou não, 

pelo Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB ou que tenham sido transferidos do patrimônio da 

União Federal ou de quaisquer de suas autarquias ou adquiridos por meio de recursos de tais fundos ou 

entidades no âmbito de programas habitacionais. 

 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos imóveis cuja destinação habitacional esteja 

integralmente destinada a beneficiários com faixa de renda equivalente à Faixa 1 do Programa Minha Casa 

Minha Vida - PMCMV, de que trata a Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009. 

- - - Remissão 

IT 
Agremiações 

desportivas 

Art. 3º da Lei nº 

14.501, de 20/09/07 

Art. 3º As agremiações, federações e confederações desportivas poderão utilizar como crédito para o 

abatimento do Imposto Territorial Urbano a importância equivalente a 100% (cem por cento) do valor 

efetivamente doado na conformidade do art. 2º desta lei. 

0,18 0,19 0,19 
Incentivo 

Fiscal 

IPTU 
Proprietários de 

imóveis contemplados 

Art. 26 da Lei nº 

14.125, de 29/12/05, 

com a redação da Lei 

nº 14.260, de 

08/01/07 

Art. 26. Ficam isentos da incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU os 

imóveis parcelados irregularmente, assim reconhecidos pelo Departamento de Regularização do Parcelamento 

do Solo - RESOLO, da Secretaria Municipal da Habitação - SEHAB, nos termos da Lei nº 11.775, de 29 de 

maio de 1995, e Lei nº 13.428, de 10 de setembro de 2002, inseridos em Zona Especial de Interesse Social - 

ZEIS. (Redação acrescida pela Lei nº 14260/2007) 

 

Parágrafo único. A isenção de que trata este artigo vigorará a partir da data de vigência desta lei, até o 

exercício da emissão do Auto de Regularização ou da conclusão do desdobro fiscal da área parcelada, o que 

primeiro ocorrer. 

3,11 3,22 3,32 Isenção 

ITBI 
Entidades 

habitacionais 

Art. 4º da Lei nº 

13.402, de 05/08/02, 

com a redação da Lei 

nº 17.217, de 

23/10/19 

Art. 4º Ficam isentas do imposto as transmissões de bens ou de direitos relativos a imóveis adquiridos: 

 

II - pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU; 

 

§ 1º O disposto no caput deste artigo também se aplica sobre os imóveis adquiridos com recursos oriundos dos 

fundos ou entidades a que se referem os incisos do caput deste artigo, em suas modalidades destinadas à 

produção de Habitação de Interesse Social - HIS. (Redação acrescida pela Lei nº 17.217/2019) 

 

§ 2º A isenção referida neste artigo será concedida no ato da transmissão para a execução do empreendimento e 

na primeira alienação após a obtenção do Alvará de Edificação Nova ou Reforma, independentemente do valor 

de avaliação do imóvel. (Redação acrescida pela Lei nº 17.217/2019) 

 

§ 3º O requerimento para concessão da isenção referida neste artigo será instruído com os seguintes 

documentos, além de outros que eventualmente venham a ser requisitados pela Administração Tributária: 

0,12 0,12 0,12 Isenção 



 

  
99 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

 

I - contrato ou estatuto social, ata de eleição da diretoria e documento de identificação do representante legal da 

requerente; 

 

II - matrícula ou transcrição do imóvel objeto da isenção; 

 

III - contrato, convênio ou documento equivalente que demonstre: 

 

a) a qualidade de projeto de habitação de interesse social; 

b) o cumprimento ao disposto no § 4º deste artigo. (Redação acrescida pela Lei nº 17.217/2019) 

 

§ 4º A isenção a que se refere o caput deste artigo aplica-se exclusivamente aos imóveis cuja destinação 

habitacional esteja integralmente destinada a beneficiários com faixa de renda equivalente à Faixa 1 do 

Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, de que trata a Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009. 

(Redação acrescida pela Lei nº 17.217/2019) 

ITBI 
Entidades 

habitacionais 

Art. 4º da Lei nº 

13.402, de 05/08/02, 

com a redação da Lei 

nº 17.217, de 

23/10/19 

Art. 4º Ficam isentas do imposto as transmissões de bens ou de direitos relativos a imóveis adquiridos: 

 

III - pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB/SP. (Redação dada pela Lei nº 

13.680/2003) 

 

§ 1º O disposto no caput deste artigo também se aplica sobre os imóveis adquiridos com recursos oriundos dos 

fundos ou entidades a que se referem os incisos do caput deste artigo, em suas modalidades destinadas à 

produção de Habitação de Interesse Social - HIS. (Redação acrescida pela Lei nº 17.217/2019) 

 

§ 2º A isenção referida neste artigo será concedida no ato da transmissão para a execução do empreendimento e 

na primeira alienação após a obtenção do Alvará de Edificação Nova ou Reforma, independentemente do valor 

de avaliação do imóvel. (Redação acrescida pela Lei nº 17.217/2019) 

 

§ 3º O requerimento para concessão da isenção referida neste artigo será instruído com os seguintes 

documentos, além de outros que eventualmente venham a ser requisitados pela Administração Tributária: 

 

I - contrato ou estatuto social, ata de eleição da diretoria e documento de identificação do representante legal da 

requerente; 

 

II - matrícula ou transcrição do imóvel objeto da isenção; 

 

III - contrato, convênio ou documento equivalente que demonstre: 

 

a) a qualidade de projeto de habitação de interesse social; 

b) o cumprimento ao disposto no § 4º deste artigo. (Redação acrescida pela Lei nº 17.217/2019) 

 

§ 4º A isenção a que se refere o caput deste artigo aplica-se exclusivamente aos imóveis cuja destinação 

habitacional esteja integralmente destinada a beneficiários com faixa de renda equivalente à Faixa 1 do 

Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, de que trata a Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009. 

(Redação acrescida pela Lei nº 17.217/2019) 

0,18 0,18 0,19 Isenção 
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ISS, IPTU e ITBI Empresas incentivadas 
Art. 2º da Lei nº 

14.096, de 08/12/05 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos fiscais aos contribuintes que realizarem 

investimentos na região-alvo, observado o disposto nos arts. 7º, 8º e 9º desta lei. 

 

§ 1º Os incentivos fiscais referidos no "caput" deste artigo serão os seguintes: 

 

I - concessão, pelo Poder Público e em favor do investidor, de Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento, 

com valor de: 

 

I - concessão, pelo Poder Público e em favor do investidor, de Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento, 

com valor de até: (Redação dada pela Lei nº 14256/2006) 

 

a) 50% (cinqüenta por cento) do valor dos investimentos descritos no inciso I do art. 3º, desde que 

efetivamente comprovados e destinados a imóveis de uso exclusivamente residencial; 

b) 50% (cinqüenta por cento) do valor dos investimentos descritos nos incisos I e II do art. 3º, desde que 

efetivamente comprovados e destinados às atividades comerciais previstas na Seção 1 da Tabela anexa 

integrante desta lei, exercidas por estabelecimento do investidor situado na região-alvo; 

c) 80% (oitenta por cento) do valor dos investimentos descritos nos incisos I e II do art. 3º, desde que 

efetivamente comprovados e destinados às atividades de prestação de serviço previstas nas Seções 2 e 3 da 

Tabela anexa integrante desta lei, exercidas por estabelecimento do investidor situado na região-alvo; 

 

II - redução de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, referente ao imóvel 

objeto do investimento; 

 

III - redução de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - 

ITBI-IV, referente ao imóvel objeto do investimento; 

 

IV - redução de 60% (sessenta por cento) do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS incidente 

sobre os serviços de construção civil referentes ao imóvel objeto do investimento; 

 

V - redução de 60% (sessenta por cento) do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS incidente 

sobre os serviços especificados na Seção 3 da Tabela anexa integrante desta lei, prestados por estabelecimento 

da pessoa jurídica situado na região-alvo. 

 

§ 2º Investimento, para os efeitos desta lei, é toda despesa de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinqüenta 

mil reais), efetivamente comprovada com a implantação, expansão ou modernização das empresas que 

desenvolverem as atividades previstas nas Seções 1, 2 e 3 da Tabela anexa integrante desta lei ou de 

empreendimentos residenciais na área referida no § 1º de seu art. 1º, compreendendo: 

 

I - elaboração de projeto, limitado a 5% (cinco por cento) do valor do investimento; 

 

II - aquisição de terrenos; 

 

III - execução de obras (materiais e mão-de-obra); 

 

IV - melhoramento em instalações incorporáveis ou inerentes aos imóveis; 

 

V - aquisição e instalação de equipamentos necessários à implantação, expansão ou modernização tecnológica 

da empresa ou do empreendimento. 

0,00 0,00 0,00 
Incentivo 

Fiscal 
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§ 3º Investidor, para os efeitos desta lei, é a pessoa física ou jurídica previamente habilitada no Programa de 

Incentivos Seletivos para a região-alvo. 

 

§ 4º Os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento serão emitidos após a conclusão do investimento e terão 

validade de 5 (cinco) anos a partir de sua emissão, sendo corrigidos anualmente na forma do disposto no art. 1º 

da Lei nº 10.734, de 30 de junho de 1989. 

 

§ 5º Sem prejuízo do disposto no § 4º deste artigo, os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento 

concedidos na conformidade da alínea "c" do inciso I do § 1º deste artigo serão emitidos por 5 (cinco) anos 

consecutivos, mediante verificação anual do Conselho do Programa de Incentivos Seletivos, à razão de 20% 

(vinte por cento) ao ano sobre o valor do incentivo concedido, corrigido anualmente na forma do disposto no 

art. 1º da Lei nº 10.734, de 30 de junho de 1989. 

 

§ 6º Os incentivos fiscais tratados nos incisos II e V do § 1º deste artigo serão concedidos pelo prazo de 5 

(cinco) anos contado da conclusão do investimento. 

 

§ 7º O valor do incentivo fiscal tratado no inciso III do § 1º deste artigo será somado ao valor do Certificado de 

Incentivo ao Desenvolvimento de que trata o inciso I do mesmo parágrafo, no momento de sua emissão. 

 

§ 8º O incentivo fiscal tratado no inciso IV do § 1º deste artigo será concedido pelo prazo de 5 (cinco) anos 

contado da aprovação do projeto de investimentos e ficará sujeito à verificação pelo Conselho do Programa de 

Incentivos Seletivos, que poderá rever ou cassar sua concessão com base nessa verificação e no projeto de 

investimentos aprovado. 

 

§ 9º Caso haja aumento de alíquota, de 2% (dois por cento) para 5% (cinco por cento), do ISS incidente sobre 

as atividades de prestação de serviços especificadas na Seção 2 da Tabela anexa integrante desta lei, aplicar-se-

á o incentivo fiscal de que trata o inciso V do § 1º deste artigo. 

 

§ 10. O incentivo fiscal de que trata o inciso V do § 1º deste artigo não poderá resultar na redução da alíquota 

mínima de 2% (dois por cento). 

COSIP 
Contribuintes de baixa 

renda 

Art. 5º da Lei nº 

13.479, de 30/12/02 

Art. 5º Ficam isentos da Contribuição os contribuintes vinculados às unidades consumidoras classificadas 

como "tarifa social de baixa renda" pelo critério da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 
50,61 53,72 57,01 Isenção 

COSIP 

Contribuintes 

residentes ou 

instalados em vias sem 

iluminação pública 

Art. 3º da Lei nº 

14.125, de 29/12/05 

Art. 3º Ficam isentos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP, instituída pela 

Lei nº 13.479, de 30 de dezembro de 2002, os contribuintes residentes ou instalados em vias ou logradouros 

que não possuam iluminação pública. 

 

Parágrafo único. A isenção de que trata o "caput" deste artigo: 

 

I - cessará a partir do mês seguinte ao do início do fornecimento de iluminação pública; 

 

II - não se aplica em casos de interrupção provisória do fornecimento de energia elétrica em virtude de 

instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública, ou decorrentes de qualquer 

outro fato que provoque a interrupção provisória 

0,02 0,02 0,02 Isenção 

ISS 
Sociedades 

Uniprofissionais 

Art. 15 da Lei nº 

13.701, de 24/12/03 

Art. 15 - Adotar-se-á regime especial de recolhimento do Imposto: (Vide Lei nº 14.042/2005) 

 

II - quando os serviços descritos nos subitens 4.01, 4.02, 4.06, 4.08, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 5.01, 7.01 

(exceto paisagismo), 17.13, 17.15, 17.18 da lista do "caput" do artigo 1º, bem como aqueles próprios de 

945,51 1.000,65 1.059,00 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 
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economistas, forem prestados por sociedade constituída na forma do parágrafo 1º deste artigo, estabelecendo-

se como receita bruta mensal o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) multiplicado pelo número de profissionais 

habilitados. 

 

§ 1º - As sociedades de que trata o inciso II do "caput" deste artigo são aquelas cujos profissionais (sócios, 

empregados ou não) são habilitados ao exercício da mesma atividade e prestam serviços de forma pessoal, em 

nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da legislação específica. 

 

§ 2º - Excluem-se do disposto no inciso II do "caput" deste artigo as sociedades que: 

 

I - tenham como sócio pessoa jurídica; 

 

II - sejam sócias de outra sociedade; 

 

III - desenvolvam atividade diversa daquela a que estejam habilitados profissionalmente os sócios; 

 

IV - tenham sócio que delas participe tão-somente para aportar capital ou administrar; 

 

V - explorem mais de uma atividade de prestação de serviços; 

 

VI - terceirizem ou repassem a terceiros os serviços relacionados à atividade da sociedade; (Redação acrescida 

pela Lei nº 15.406/2011) 

 

VII - se caracterizem como empresárias ou cuja atividade constitua elemento de empresa; (Redação acrescida 

pela Lei nº 15.406/2011) 

 

VIII - sejam filiais, sucursais, agências, escritório de representação ou contato, ou qualquer outro 

estabelecimento descentralizado ou relacionado a sociedade sediada no exterior. (Redação acrescida pela Lei nº 

15.406/2011) 

 

§ 3º - Os prestadores de serviços de que tratam os incisos I e II do "caput" deste artigo ficam dispensados da 

emissão e escrituração de documentos fiscais. 

 

§ 3º - Os prestadores de serviços de que trata este artigo são obrigados à emissão de Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica ou outro documento exigido pela Administração Tributária. (Redação dada pela Lei nº 15.406/2011) 

 

§ 4º - Para os prestadores de serviços de que tratam os incisos I e II do "caput" deste artigo, o Imposto deverá 

ser calculado mediante a aplicação da alíquota determinada no artigo 16, sobre as importâncias estabelecidas 

nos incisos I e II do "caput" deste artigo. 

 

§ 5º - As importâncias previstas nos incisos I e II do "caput" deste artigo serão atualizadas na forma do 

disposto no artigo 2º e seu parágrafo único da Lei nº 13.105, de 29 de dezembro de 2000. 

 

§ 6º - Aplicam-se aos prestadores de serviços de que trata este artigo, no que couber, as demais normas da 

legislação municipal do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. 

 

§ 7º Para fins do disposto no inciso VII do § 2º deste artigo, são consideradas sociedades empresárias aquelas 

que tenham por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito à inscrição no Registro Público 
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das Empresas Mercantis, nos termos dos arts. 966 e 982 do Código Civil.(Redação acrescida pela Lei nº 

15.406/2011) 

 

§ 8º Equiparam-se às sociedades empresárias, para fins do disposto no inciso VII do § 2º deste artigo, aquelas 

que, embora constituídas como sociedade simples, assumam caráter empresarial, em função de sua estrutura ou 

da forma da prestação dos serviços. (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

 

§ 9º Os incisos VI e VII do § 2º e os §§ 7º e 8º deste artigo não se aplicam às sociedades uniprofissionais em 

relação às quais seja vedado pela legislação específica a forma ou características mercantis e a realização de 

quaisquer atos de comércio. (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

 

§ 10 As pessoas jurídicas que deixarem de apresentar qualquer declaração obrigatória relacionada ao regime 

previsto neste artigo ter-se-ão por não optantes pelo regime especial de recolhimento de que trata este artigo, 

sendo desenquadradas desse regime, na forma, condições e prazos estabelecidos em regulamento. (Redação 

acrescida pela Lei nº 16.240/2015) 

 

§ 11 O contribuinte poderá recorrer do desenquadramento de que trata o § 10 deste artigo, na forma, condições 

e prazos estabelecidos em regulamento. (Redação acrescida pela Lei nº 16.240/2015) 

IPTU e ISS 

Prestadores de 

serviços e 

incentivadores 

Art. 6º da Lei nº 

15.413, de 20/07/11 

Art. 6º Os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento poderão ser utilizados para pagamento dos seguintes 

impostos, próprios ou de terceiros: 

 

I - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS; 

 

II - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. 

 

Parágrafo Único. Os certificados não poderão ser utilizados pelo investidor para o pagamento do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISS retido na fonte. 

72,45 74,80 77,24 

Benefícios 

financeiros e 

creditícios 

IPTU 
Imunidades 

constitucionais 

Art. 150, VI da 

Constituição Federal 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: 

 VI -  instituir impostos sobre: 

            a)  patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

            b)  templos de qualquer culto; 

            c)  patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 

sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos 

os requisitos da lei; 

            d)  livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

            e)  fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou 

literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os 

suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias 

ópticas de leitura a laser. 

1.297,24 1.342,64 1.386,28 Imunidade 

ITBI 
Imunidades 

constitucionais 

Art. 150, VI da 

Constituição Federal 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: 

 VI -  instituir impostos sobre: 

            a)  patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

            b)  templos de qualquer culto; 

            c)  patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 

sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos 

os requisitos da lei; 

25,72 26,55 27,41 Imunidade 
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            d)  livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

            e)  fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou 

literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os 

suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias 

ópticas de leitura a laser. 

ISS 
Imunidades 

constitucionais 

Art. 150, VI da 

Constituição Federal 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: 

 VI -  instituir impostos sobre: 

            a)  patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

            b)  templos de qualquer culto; 

            c)  patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 

sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos 

os requisitos da lei; 

            d)  livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

            e)  fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou 

literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os 

suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias 

ópticas de leitura a laser. 

2.215,90 2.345,11 2.481,86 Imunidade 

IPTU 
Proprietários de 

imóveis contemplados 

Art. 9º da Lei nº 

15.889, de 

05/11/2013 

Art. 9º A diferença nominal entre o crédito tributário total do IPTU do exercício do lançamento e o do 

exercício anterior fica limitada: 

 

I - no caso de imóveis com utilização exclusiva ou predominantemente residencial, a 20% (vinte por cento) 

para fatos geradores ocorridos no exercício de 2014 e a 10% (dez por cento) para fatos geradores ocorridos nos 

demais exercícios; 

 

II - nos demais casos, a 35% (trinta e cinco por cento) para fatos geradores ocorridos no exercício de 2014 e a 

15% (quinze por cento) para fatos geradores ocorridos nos demais exercícios. 

 

§ 1º Caso haja alteração de dados cadastrais do imóvel, nos exercícios a que se refere o "caput" deste artigo, o 

valor utilizado para apuração do crédito tributário calculado para o exercício anterior corresponderá ao valor 

que seria obtido se fosse considerada a alteração dos dados cadastrais. 

 

§ 2º Na aplicação dos percentuais previstos nos incisos I e II do "caput" deste artigo não serão consideradas as 

isenções concedidas com base no valor venal do imóvel. 

 

§ 2º-A A partir do exercício de 2020, serão aplicados os percentuais previstos nos incisos I e II do "caput" 

deste artigo, ainda que o valor venal do imóvel supere, no exercício do lançamento, os limites previstos no art. 

7º desta Lei. (Redação acrescida pela Lei nº 17.092/2019) 

 

§ 3º No caso de imóveis construídos para os quais conste excesso de área, a redução do Imposto Predial e do 

Imposto Territorial Urbano decorrente da limitação referida no "caput" deste artigo será distribuída 

proporcionalmente aos respectivos créditos tributários calculados para o exercício do lançamento. 

 

§ 4º Para fatos geradores ocorridos a partir do exercício de 2016, o disposto no "caput" deste artigo: 

 

169,57 119,20 95,78 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 
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I - não será aplicado no caso de imóveis considerados não construídos; 

 

II - será aplicado exclusivamente para cálculo do Imposto Predial no caso de imóveis construídos para os quais 

conste excesso de área. (Redação acrescida pela Lei nº 16.272/2015) 

 

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo não será aplicado para os imóveis: 

 

I - em que existam obras paralisadas ou em andamento, devidamente licenciadas, na forma que dispuser o 

regulamento; (Regulamentado pelo Decreto nº 56.954/2016) 

 

II - cuja área total de terreno seja inferior a 500m² (quinhentos metros quadrados). (Redação acrescida pela Lei 

nº 16.272/2015) 

IPTU 
Proprietários de 

imóveis contemplados 

Art. 26 da Lei nº 

17.202, de 16/10/19 

Art. 26. Ficam remitidos os créditos tributários do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU pretéritos 

decorrentes dos procedimentos de regularizações previstas nesta Lei. 
39,48 27,18 - Remissão 

ISS 
Proprietários de 

imóveis contemplados 

Art. 15 da Lei nº 

17.202, de 16/10/19 

Art. 15. Não será lançado Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS relativamente às edificações 

enquadradas no art. 5º desta Lei, destinadas exclusivamente a uso residencial, sem prejuízo de seu lançamento 

e cobrança posteriores pela Secretaria Municipal da Fazenda. 

2,56 1,76 - Isenção 

IPTU 

Agremiações 

carnavalescas e 

entidades 

organizadoras do 

carnaval paulistano 

Art. 6º da Lei nº 

17.245, de 11/12/19 

Art. 6º Ficam isentas do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU as agremiações carnavalescas e entidades 

organizadoras do carnaval paulistano, que representem agremiações carnavalescas. Parágrafo único. A isenção 

refere-se aos imóveis utilizados como sedes, barracões ou quadras, sejam próprios ou alugados de terceiros, 

desde que utilizados para finalidade carnavalesca. 

0,97 1,01 1,04 Isenção 

IPTU, ISS e 

TAXAS 

Agremiações 

carnavalescas e 

entidades 

organizadoras do 

carnaval paulistano 

Art. 7º da Lei nº 

17.245, de 11/12/19 

Art. 7º Fica concedida remissão integral dos créditos tributários, multas e juros correspondentes, relativamente 

aos débitos de Imposto sobre Serviços – ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e do 

Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos – TFE e Taxa de 

Fiscalização de Anúncios – TFA, das pessoas a que se referem os arts. 1º da Lei nº 14.910, de 27 de fevereiro 

de 2009, e 6º desta Lei, vencidos até a data de promulgação desta Lei. 

- - - Remissão 

ISS e Taxas Empresas incentivadas 
Art. 1º da Lei nº 

17.255, de 26/12/19 

Art. 1º Fica instituído o Programa de Incentivo à Manutenção do Emprego no Município de São Paulo - PIME 

- destinado a apoiar e incentivar a manutenção dos empregadores no Município de São Paulo. 

 

§ 1º Poderão ser incluídos no PIME débitos tributários, constituídos ou não, inclusive os inscritos em Dívida 

Ativa, ajuizados ou a ajuizar, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2018, sendo 

permitido também a inclusão de eventuais saldos de parcelamento em andamento desde que estejam com suas 

parcelas em dia, ou com atraso de no máximo 90 (noventa) dias. 

 

§ 2º Não poderão ser incluídos no PIME os débitos referentes a: 

 

I - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana; 

 

II - Imposto sobre Serviços - ISS constituídos por incidência de alíquota inferior a 5% (cinco por cento); 

 

III - infrações à legislação de trânsito; 

7,87 7,87 7,87 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 
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IV - de natureza contratual; 

 

V - indenizações devidas ao Município de São Paulo por dano causado ao seu patrimônio; 

 

VI - infrações à legislação ambiental. 

ISS, IPTU e ITBI Empresas incentivadas 
Art. 22 da Lei nº 

16.757, de 14/11/17 

Art. 22 Os incentivos fiscais referidos no art. 20 desta lei poderão recair sobre os seguintes tributos: 

 

I - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU referente ao imóvel ocupado pelo contribuinte incentivado, 

pelo prazo de 20 (vinte) anos ou até o final do período de que trata o § 1º do art. 20 desta Lei, o que ocorrer 

primeiro; 

 

II - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - ITBI-IV na aquisição de imóvel pelo 

contribuinte incentivado, ocorrida após a efetivação da adesão ao Programa; 

 

III - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS incidente sobre os serviços de construção civil, 

descritos nos subitens 7.02, 7.04, 7.05 e 7.15 da lista do "caput" do art. 1º da Lei nº 13.701, de 2003, quando 

vinculados à execução da construção ou reforma de imóvel de propriedade do contribuinte incentivado, para 

obras iniciadas a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da efetivação da adesão ao Programa. 

0,00 0,00 0,00 
Incentivo 

Fiscal 

ISS, IPTU e TFE Empresas incentivadas 
Art. 5º da Lei nº 

17.332, de 24/03/20 

Art. 5º Os incentivos referidos no art. 4º desta Lei serão os seguintes: 

 

I - isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU referente ao imóvel, pelo prazo de 5 (cinco) anos, 

contados da entrada em vigor desta Lei; 

 

II - redução para 2% (dois por cento) na alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 

relativos aos serviços tomados integrantes do item 7 ao art. 1º da Lei nº 13.701, de 24 de setembro de 2003 - 

"Serviços relativos à engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, 

meio ambiente, saneamento e congêneres", pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da entrada em vigor desta 

Lei, para o contribuinte que se instalar ou já estiver instalado no perímetro delimitado pelo art. 1º desta Lei, nos 

primeiros 3 (três) anos após a regulamentação desta Lei, observado o limite previsto no art. 2º da Lei 

Complementar nº 157, de 29 de dezembro de 2016; 

 

III - isenção de taxas municipais para instalação e funcionamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

entrada em vigor desta Lei; 

 

IV - simplificação dos procedimentos para instalação e funcionamento, obtenção de autorizações, termos de 

permissão de uso e demais alvarás necessários. 

 

Parágrafo único. O incentivo fiscal de que trata o inciso II do caput deste artigo não poderá resultar, direta ou 

indiretamente, na redução, em cada período de competência do ISS, da alíquota efetiva mínima de 2% (dois 

por cento). 

20,68 21,41 22,10 
Incentivo 

Fiscal 

TRSD 
Proprietários de 

imóveis contemplados 

Art. 29 da Lei 

Federal nº 11.445, 

02/01/2007 alterado 

pela Lei Federal nº 

14.026, 15/07/2020 

Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada 

por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, e, quando necessário, por outras formas adicionais, como 

subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem 

pagos pelo usuário, nos seguintes serviços: 

1.221,72 1.264,48 1.305,58 

Potencial 

Arrecadatório 

Não Exercido 



 

  
107 

TRIBUTO 

SETORES, 

PROGRAMAS ou 

BENEFICIÁRIO 

LEI TEXTO 
PREVISÃO (R$ milhões) 

Proposta de 

Classificação 
2022 2023 2024 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, 

conforme o regime de prestação do serviço ou das suas atividades; 

ISS / IPTU / ITBI / 

TAXAS / 

CONTRIBUIÇÕE

S 

Pessoas físicas e 

jurídicas em geral 
Hipótese Hipótese de abertura de um Programa de Parcelamento Incentivado nos mesmos moldes do PPI 2017. 232,00 145,00 117,00 

Redução de 

consectários 

legais 

 

Notas Explicativas - Critérios de levantamento dos valores de renúncia de receitas:  

 

IPTU 

▪ Em alguns casos, os benefícios incidentes sobre o imposto predial e o imposto territorial foram somados, nos casos em que constam separadamente na mesma 

lei, pois efetivamente ambos os tributos são objeto de um único lançamento; 

▪ Os cálculos são estimativas, feitas: 

- Pela valor do tributo que teria sido lançado no exercício, obtido por uma reconstrução da tabela do cadastro de notificações, a partir dos dados de valor venal, 

uso do imóvel, padrão de construção e tipo de cobrança, aplicando as regras definidas pela legislação do tributo; 

- Pela consulta direta no cadastro de notificações, nos casos em que os beneficiários foram identificados pelo número do imóvel ou proprietário;  

- Pela consulta direta à base da dívida ativa, quando os débitos já se encontravam inscritos, nos casos de remissão do imposto. 

- Quando necessário, foram identificados os imóveis que se beneficiaram de isenção em exercícios anteriores, sendo em seguida estimado o valor da renúncia 

para os exercícios subsequentes assumindo a manutenção do benefício. 

 

ITBI: 

▪ Para as isenções, as estimativas foram feitas a partir do valor venal de referência, considerando os casos em que houve transferência de propriedade entre os 

exercícios, de acordo com dados do cadastro imobiliário; 

▪  Para a imunidade, foram utilizados os dados das Declarações de Imunidade na Transferência de Imóveis válidas. 

 

ISS:  

▪  Dados obtidos a partir do rol de pagamentos bem como, quando disponíveis, os dados das notas fiscais eletrônicas emitidas. 

▪  Os dispositivos legais ligados ao ISS indicam, de modo geral, os itens da lista de serviços (conforme a Lei nº 13.701/03) ou as classes de entidades abrangidas. 

▪  Os cálculos são estimativas feitas: 

- A partir da identificação dos contribuintes afetados, utilizando os códigos de serviço (a partir da correspondência com os itens da lista, estabelecida no Anexo 

1 da IN SF/SUREM nº 8/2011 e alterações posteriores) ou a busca fonética (isto é, a busca a partir de nomes ou partes de nomes); 

- Considerando o total de tributo que foi de fato recolhido e a arrecadação potencial na ausência de benefícios; 
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- A partir da identificação das notas fiscais eletrônicas emitidas com a marcação de isenção ou imunidade, para cada código, grupo de serviços ou agrupamento 

aplicável, quando possível. Com base no valor total do serviço e na alíquota potencial, calculamos as renúncias. 

 

Foram alocadas, proporcionalmente nos respectivos tributos, as renúncias de receita oriundas das desonerações relacionadas aos programas de parcelamento (o 

Programa de Parcelamento Incentivado – PPI e o Programa de Regularização de Débitos – PRD), para estimar a renúncia de receita, consideramos os contratos 

homologados (ou seja, em curso) ou quitados, calculamos o total de descontos concedidos nas adesões e distribuímos esse montante conforme o vencimento das 

parcelas futuras ano a ano. 

 

COSIP: Cálculo estimado a partir do produto do número médio de contribuintes isentos pelo valor atualizado da COSIP para o exercício. Os dados de 

faturamento são fornecidos pela concessionária, com identificação dos contribuintes isentos.   

 

Notas explicativas comuns a todos os tributos: 

 

Em algumas situações específicas, por motivo de limitações de registros internos e aspectos inerentes ao lançamento de cada tributo, não foi possível calcular 

os valores separadamente. Desta forma, utilizamos números previamente publicados na Lei Orçamentária Anual– LOA ou Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

LDO, devidamente segregados para o período em questão. 

 

As renúncias foram calculadas separadamente por dispositivo legal e tributo, quando possível. Porém, em alguns casos e para fins desse relatório, alguns valores 

tiveram que ser proporcionalmente alocados em cada tributo, devido a impossibilidade de destacá-los dos demais. 
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Os benefícios ou renúncias de receita são apresentados no §6º do art. 165 da 

Constituição Federal de 1988, sendo previstas três espécies: benefícios de natureza 

financeira, tributária e creditícia. 

As renúncias de receitas tributárias são criadas por exceções às normas tributárias, 

das quais resulta uma diminuição da arrecadação e um aumento da disponibilidade 

econômica de determinado grupo de contribuintes. As situações típicas de renúncia de 

receita tributária, como as isenções e as remissões, são determinadas no artigo 14, §1º da 

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).  

Sem prejuízo dessa classificação mais estrita, foram estimados também nos 

quadros abaixo, para fins de transparência e controle social, os casos das alíquotas 

estipuladas abaixo do máximo permitido pela legislação tributária, das reduções de multas 

e juros dos programas de parcelamento incentivados, das imunidades constitucionais e de 

outras condições que acarretam impacto na arrecadação tributária. 

Para o exercício de 2022, foi estimado no âmbito do município de São Paulo um 

total de R$15,682 bilhões de reais para as renúncias de receitas tributárias, imunidades 

constitucionais e benefícios financeiros e creditícios, distribuídos conforme a tabela 

abaixo. 

 

 

O gasto tributário agrupa o conjunto das fontes previstas estritamente na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, isto é, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão 

de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo 

que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 

correspondam a tratamento diferenciado. 

Por sua vez, o potencial tributário não exercido pretende reunir, sob um único 

título, a totalidade dos valores que a Administração deixa de arrecadar por ações ou 

decisões de política pública ou tributária do próprio município. 

As imunidades tributárias, por outro lado, são previstas na Constituição Federal, 

não estando submetidas à legislação municipal. No âmbito do sistema vigente, não são 

caracterizadas como renúncias de receita. 
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Quanto aos benefícios financeiros e creditícios, trata-se de despesas com 

programas de investimento em que há a emissão de certificados de incentivo ao 

desenvolvimento ou a disponibilização de crédito com taxas de juros subsidiadas. 

Em relação ao gasto tributário, quando considerada uma visão por tributo, temos 

uma predominância do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), como mostra a 

tabela abaixo. 

 

 

As principais fontes de renúncia do IPTU são a isenção e o desconto relacionado 

ao valor venal do imóvel. Juntas, elas foram estimadas em R$ 1,26 bilhões em 2022. Para 

mais informações sobre esses casos, acesse também a página sobre isenções municipais1.  

O rol completo das fontes de renúncia de receita, imunidades constitucionais e 

benefícios financeiros e creditícios, para os quais houve montante estimado em 2022, 

pode ser consultado no quadro inicial, complementado pelo quadro abaixo. 

O quadro inclui a estimativa de valores projetados para os exercícios seguintes, 

bem como a estimativa de valores realizados para os exercícios anteriores, em sua 

integralidade, por tributo, com o embasamento legal, a proposta de classificação 

elaborada pela Secretaria da Fazenda e notas explicativas quanto aos critérios de cálculo. 

 

 

                                                           
1 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servicos/iptu/index.php?p=2462  
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Tributo 

  
Setores, Programas ou 

Beneficiários 

  
Classificação 

  
Lei 

  
Ano 

  
Duração 

 Estimada   Projetada  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

IP 
Proprietários de imóveis 

contemplados 
Isenção 

Art. 1º da Lei nº 10.598, de 
19/08/88 

1988 
Até dois anos após o início 
da restauração 

1,29 1,32 1,32 1,37 1,41 1,46 

IP 
Proprietários de imóveis 

contemplados 
Isenção 

Art. 6º da Lei nº 15.889, de 
05/11/13 

2013 
Vinculada ao valor venal do 
imóvel 

636,92 637,65 668,38 694,25 718,54 741,90 

IP 
Proprietários de imóveis 

contemplados 
Isenção 

Art. 7º da Lei nº 15.889, de 
05/11/13 

2013 
Vinculada ao valor venal do 
imóvel 

505,44 525,16 548,30 569,52 589,45 608,61 

IP Agremiações desportivas Isenção 

Art. 18, inciso II, alínea h, da Lei 
nº 6.989/66, com a redação da Lei 
nº 14.865/08; e Art. 3º da Lei nº 
14.652/07 

1966 
Enquanto durar a 
propriedade ou o comodato 

17,14 17,89 16,99 17,65 18,26 18,86 

IP Entidades religiosas Isenção 

Art. 18, inciso I e inciso II, alínea 
"g", da Lei nº 6.989, de 29/12/66, 
com a redação da Lei nº 
10.211/86 

1966 
Enquanto pertencer ao 
patrimônio da entidade 

6,52 9,34 9,36 9,72 10,06 10,39 

IP Governos estrangeiros Isenção 
Art. 18, inciso II, alínea "a", da Lei 
nº 6.989, de 29/12/66, com a 
redação da Lei nº 10.211/1986 

1966 
Enquanto durar a 
propriedade e a 
reciprocidade 

6,29 6,56 6,49 6,74 6,97 7,20 

IP e IT Entidades culturais Isenção 

Art. 18, inciso II, alínea b, da Lei 
nº 6.989, de 29/12/66, com a 
redação da Lei nº 10.211/86; e 
Art. 1º da Lei nº 16.173, de 
17/04/15 

Mais de um 
Enquanto pertencer ao 
patrimônio da entidade 

4,85 5,07 4,93 5,12 5,30 5,47 

IP e IT 
Entidades educacionais 

e culturais 
Isenção 

Art. 18, inciso II, alínea c, da Lei 
nº 6.989, de 29/12/66, com 
redação da Lei nº 10.211/86; e 
Art. 1º da Lei nº 13.672, de 
01/12/03 

Mais de um Prazo de comodato 2,34 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 

IP e IT 
Associação de ex-

combatentes 
Isenção 

Art. 1º da Lei nº 10.055, de 
28/04/86 

1986 
Enquanto pertencer ao 
patrimônio da entidade 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 

IP Entidades de bairros Isenção 
Art. 1º da Lei nº 10.530, de 
20/05/88 

1988 
Enquanto pertencer ao 
patrimônio da entidade 

0,88 0,90 0,89 0,92 0,95 0,98 

IPTU Entidades habitacionais Isenção 

Art. 1º da Lei nº 11.856, de 
30/08/95;  
e Art. 2º da Lei nº 13.657, de 
31/10/03 

Mais de um 

Durante a destinação ou 
utilização e, quando 
compromissados à venda, 
até o desdobro fiscal 

16,00 10,84 10,56 10,97 11,36 11,73 

IP e IT Ex-combatentes e viúvas Isenção 
Art. 1º da Lei nº 11.071, de 
05/09/91 

1991 
Propriedade e moradia do 
imóvel 

0,31 0,31 0,27 0,28 0,29 0,30 
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Tributo 

  
Setores, Programas ou 

Beneficiários 

  
Classificação 

  
Lei 

  
Ano 

  
Duração 

 Estimada   Projetada  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

IPTU 
Entidades culturais e 

cinemas 
Isenção 

Art. 1º da Lei nº 10.978, de 
22/04/91; 
e Art. 2º da Lei nº 13.712, de 
07/01/04 

Mais de um 
Enquanto forem utilizados 
para exibição de filmes 

0,29 0,31 0,30 0,32 0,33 0,34 

ISS / IPTU / ITBI / 
TAXAS / 

CONTRIBUIÇÕES 

Pessoas físicas e 
jurídicas em geral 

Redução de 
consectários 

legais 

Art. 5º da Lei nº 16.680, de 
04/07/17 

2017 Até dez anos 90,24 71,36 61,66 57,69 53,10 51,96 

IPTU Entidades religiosas Isenção 
Art. 7º da Lei nº 13.250, de 
27/12/01, com redação da Lei nº 
17.092/19 

2001 
Enquanto os imóveis forem 
utilizados para os fins 
estabelecidos 

10,71 11,15 10,94 11,36 11,76 12,14 

IT 
Proprietários de imóveis 

contemplados 
Isenção 

Art. 17 da Lei nº 10.365, de 
22/09/87 

1987 
Condicionada a 
requerimento anual 

1,46 1,51 1,42 1,47 1,52 1,57 

IT 
Proprietários de imóveis 

contemplados 
Isenção 

 Art. 2º da Lei nº 11.338, de 
30/12/92 

1992 Indeterminada 13,79 13,92 12,67 13,16 13,62 14,06 

IT 
Proprietários de imóveis 

contemplados 
Isenção 

Art. 1º da Lei nº 11.338, de 
30/12/92, com a redação da Lei nº 
14.256, de 29/12/06 

1992 Indeterminada 15,64 14,84 14,81 15,39 15,93 16,44 

IPTU 
Proprietários de imóveis 

atingidos 
Isenção 

Art. 1º da Lei nº 14.493, de 
09/08/07 

2007 
Exercício seguinte ao da 
ocorrência da enchente ou 
alagamento 

0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 

IPTU 
Proprietários de imóveis 

contemplados 
Isenção 

Art. 2º da Lei nº 14.865, de 
29/12/08 

2008 Prazo de comodato 0,22 0,23 0,22 0,23 0,24 0,25 

IPTU Entidades habitacionais Isenção 
Art. 3º da Lei nº 14.865, de 
29/12/08 

2008 

Enquanto destinados ou 
utilizados para 
implementação dos 
empreendimentos 
habitacionais 

2,79 2,88 2,88 2,99 3,09 3,19 

IPTU Aposentados Isenção 
Art. 1º da Lei nº 11.614, de 
13/07/94, com a redação da Lei nº 
15.889, de 05/11/13 

1994 
Enquanto cumpridos os 
requisitos, sendo requerida 
anualmente 

168,16 169,21 136,29 141,56 146,52 151,28 

IPTU 
Teatros e espaços 

culturais 
Isenção 

Art. 1º da Lei nº 16.173, de 
17/04/15 

2015 
Enquanto cumpridos os 
requisitos 

4,85 5,07 4,93 4,93 4,93 4,93 

ISS e IPTU 
Entidades culturais e 

incentivadores 

Benefícios 
financeiros e 

creditícios 

Art. 6º da Lei nº 15.948, de 
26/12/13 

2013 
Certificados com prazo de 
duração de 2 anos 

14,26 22,82 30,57 31,64 32,67 33,73 

IPTU 
Proprietários de imóveis 

contemplados e 
incentivadores 

Benefícios 
financeiros e 

creditícios 

Art. 2º da Lei nº 12.350, de 
06/06/97 

1997 
Certificados com prazo de 
10 anos 

0,68 - 1,00 1,04 1,08 1,11 

IPTU Empresas incentivadas 
Incentivo 

Fiscal 
Art. 3° da Lei nº 15.931, de 
20/12/13 

2013 No máximo 25 anos 0,09 0,12 0,07 0,07 0,08 0,08 
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Tributo 

  
Setores, Programas ou 

Beneficiários 

  
Classificação 

  
Lei 

  
Ano 

  
Duração 

 Estimada   Projetada  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

IPTU e ISS 
Entidades esportivas e 

incentivadores 

Benefícios 
financeiros e 

creditícios 

Art. 8º da Lei n° 15.928, de 
19/12/13 

2013 
Certificado com validade de 
1 ano 

- - 20,74 21,55 22,25 22,97 

IPTU 
Empresas públicas de 

transporte, urbanismo e 
habitação 

Isenção 
Art. 1º da Lei nº 15.402, de 
06/07/11 

2011 Indeterminada 10,39 3,78 3,74 3,89 4,03 4,16 

ISS 

Empresas prestadoras 

de serviços de 
informática 

Desoneração 
Tributária 

Art. 12 da Lei nº 14.668, de 

14/01/08, com a redação da Lei nº 
16.757, de 14/11/17 

2008 Indeterminada 8,29 9,75 10,45 11,09 11,74 12,42 

ISS Instituições financeiras 
Desoneração 

Tributária 

Art. 27 da Lei nº 13.476, de 
30/12/02, com a redação da Lei nº 
14.865, de 29/12/08 

2002 Indeterminada 4,80 4,96 5,32 5,64 5,97 6,32 

ISS Profissionais autônomos Isenção 
Art. 1º da Lei nº 14.864, de 
23/12/08 

2008 Indeterminada 93,63 93,72 100,54 106,66 112,88 119,47 

IPTU, ISS e ITBI 
Empresas contempladas 

e incentivadores 

Benefícios 
financeiros e 

creditícios 

Art. 6º da Lei nº 16.359, de 
13/01/16 

2016 Dez anos - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

ISS Entidades habitacionais Isenção 
Art. 17 da Lei nº 13.701, de 

24/12/03, com a redação da Lei nº 
16.359, de 13/01/16 

2016 Indeterminada 31,40 25,98 27,87 29,56 31,29 33,11 

IPTU Entidades habitacionais Isenção 
Art. 5º da Lei nº 15.360, de 
14/03/11, com a redação da Lei nº 
17.217, de 23/10/19 

2011 Indeterminada 0,72 0,82 0,88 0,92 0,95 0,98 

ISS 

Agremiações 
carnavalescas e 

entidades organizadoras 
do carnaval paulistano 

Isenção 
Art. 1º da Lei nº 14.910, de 
27/02/09, com a redação da Lei nº 
16.757, de 14/11/17 

2009 Indeterminada 0,01 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 

ISS Entidades culturais Isenção 
Art. 1º da Lei nº 15.134, de 
19/03/10 

2010 Indeterminada 0,22 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 

ISS Cooperativas culturais Isenção 
Art. 14 da Lei nº 16.097, de 
29/12/14, com a redação da Lei nº 
16.757/2017, de 14/11/17 

2014 Indeterminada 0,22 0,11 0,12 0,13 0,14 0,14 

ISS 
Sociedades de Propósito 

Específico 
Isenção 

Art. 1º da Lei nº 16.127, de 
12/03/15, com a redação da Lei nº 
16.757, de 14/11/17 

2015 Indeterminada 36,05 38,29 41,08 43,58 46,12 48,81 

ISS Organizações sociais Isenção 
Art. 3º da Lei nº 16.127, de 
12/03/15, com a redação da Lei nº 
16.757, de 14/11/17 

2015 Indeterminada 2,72 3,42 3,67 3,90 4,12 4,36 

ISS 
Empresas de transporte 

metroviário 
Isenção 

 Art. 2º da Lei nº 16.127, de 
12/03/15 

2015 Indeterminada 53,24 26,92 28,88 30,64 32,42 34,31 



 

 
114 

  
Tributo 

  
Setores, Programas ou 

Beneficiários 

  
Classificação 

  
Lei 

  
Ano 

  
Duração 

 Estimada   Projetada  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ISS Empresas públicas Isenção 
Art. 2º da Lei nº 15.402, de 
06/07/11 

2011 Indeterminada 12,75 13,67 14,66 15,56 16,46 17,42 

ISS Empresas contempladas 
Incentivo 

Fiscal 
Art. 3º, incisos III e IV, da Lei nº 
15.931, de 20/12/13 

2013 
Isenção por no máximo 20 
anos 

10,68 9,52 10,21 10,83 11,46 12,13 

ISS Cinemas Isenção 
 Art. 3º da Lei nº 13.712, de 
07/01/04 

2004 Indeterminada 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

ISS 
Empresas públicas de 

transporte, urbanismo e 
habitação 

Isenção 
Art. 1º da Lei nº 15.402, de 
06/07/11 

2011 Indeterminada 50,01 51,66 55,42 58,79 62,22 65,85 

ISS 
Pesquisa e 

desenvolvimento 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 32,42 33,92 36,39 38,60 40,85 43,24 

ISS Medicina e biomedicina 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 357,58 344,78 369,86 392,38 415,26 439,48 

ISS 
Análises clínicas e 

congêneres 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 77,57 85,61 91,84 97,43 103,11 109,12 

ISS 
Hospitais, clínicas, 

laboratórios e 
congêneres 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 284,86 282,13 302,66 321,09 339,81 359,63 

ISS Instrumentação cirúrgica 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 0,49 0,67 0,72 0,76 0,80 0,85 

ISS Acupuntura 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 0,28 0,21 0,23 0,24 0,26 0,27 

ISS 
Enfermagem, inclusive 

serviços auxiliares 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 11,21 12,77 13,70 14,54 15,38 16,28 

ISS Serviços farmacêuticos 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 6,26 6,95 7,46 7,91 8,37 8,86 
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Tributo 

  
Setores, Programas ou 

Beneficiários 

  
Classificação 

  
Lei 

  
Ano 

  
Duração 

 Estimada   Projetada  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ISS 
Terapia ocupacional, 

fisioterapia e 
fonoaudiologia 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 11,56 10,51 11,28 11,96 12,66 13,40 

ISS 
Terapias de qualquer 

espécie 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 2,17 2,18 2,34 2,48 2,63 2,78 

ISS Nutrição 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 1,33 1,44 1,54 1,64 1,73 1,83 

ISS Obstetrícia 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 0,76 0,74 0,79 0,84 0,89 0,94 

ISS Odontologia 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 18,32 17,32 18,58 19,71 20,86 22,08 

ISS Ortóptica 

Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 

ISS 
Próteses sob 
encomenda 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 1,33 1,04 1,12 1,18 1,25 1,33 

ISS Psicanálise 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 0,63 0,71 0,77 0,81 0,86 0,91 

ISS Psicologia 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 6,40 7,04 7,55 8,01 8,48 8,97 

ISS 
Casas de repouso e de 
recuperação, creches, 
asilos e congêneres 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 4,41 4,27 4,58 4,86 5,14 5,44 
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Tributo 

  
Setores, Programas ou 

Beneficiários 

  
Classificação 

  
Lei 

  
Ano 

  
Duração 

 Estimada   Projetada  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ISS 
Inseminação artificial, 
fertilização "in vitro" e 

congêneres 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 5,30 5,07 5,44 5,77 6,10 6,46 

ISS 
Bancos de sangue, leite, 

pele, olhos, óvulos, 
sêmen e congêneres 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 5,60 5,63 6,04 6,41 6,79 7,18 

ISS 
Coleta de materiais 

biológicos de qualquer 
espécie 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 0,48 0,52 0,56 0,59 0,63 0,66 

ISS 

Unidade de atendimento, 
assistência ou 

tratamento móvel e 
congêneres 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 20,75 21,54 23,11 24,52 25,95 27,46 

ISS 
Planos de medicina e 

congêneres 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 178,61 170,48 182,89 194,02 205,33 217,31 

ISS Outros planos de saúde   

Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 19,22 21,10 22,64 24,02 25,42 26,90 

ISS 
Medicina veterinária e 

zootecnia 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 4,71 5,04 5,40 5,73 6,06 6,42 

ISS 
Hospitais e congêneres, 

na área veterinária 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 1,77 2,54 2,72 2,89 3,06 3,24 

ISS 
Laboratórios de análise 

na área veterinária 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 0,74 0,83 0,89 0,95 1,00 1,06 

ISS 

Inseminação artificial, 
fertilização "in vitro" e 
congêneres, na área 

veterinária. 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tributo 

  
Setores, Programas ou 

Beneficiários 

  
Classificação 

  
Lei 

  
Ano 

  
Duração 

 Estimada   Projetada  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ISS 
Bancos de sangue e de 

órgãos e congêneres, na 
área veterinária. 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ISS 

Coleta de sangue, leite, 
tecidos, sêmen, órgãos e 
materiais biológicos de 
qualquer espécie, na 

área veterinária. 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ISS 
Unidade de atendimento 
e congêneres, na área 

veterinária 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 0,05 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 

ISS 

Guarda, tratamento, 
amestramento, 

embelezamento, 
alojamento e congêneres 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 0,82 0,64 0,68 0,73 0,77 0,81 

ISS 
Planos de atendimento e 

assistência médico-
veterinária 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 0,52 1,66 1,78 1,89 2,00 2,11 

ISS 
Ginástica e demais 
atividades físicas 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 28,88 16,73 17,95 19,04 20,15 21,33 

ISS 
Limpeza, manutenção e 
conservação de imóveis 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 8,59 7,56 8,11 8,61 9,11 9,64 

ISS 
Ensino regular pré-

escolar, fundamental, 
médio e superior 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 203,12 206,90 221,96 235,47 249,20 263,73 

ISS 

Agenciamento, 
organização, promoção, 

intermediação e 
execução de turismo   

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 21,73 15,09 16,18 17,17 18,17 19,23 

ISS Corretagem de seguros 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 13,81 16,44 17,64 18,71 19,80 20,96 
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Tributo 

  
Setores, Programas ou 

Beneficiários 

  
Classificação 

  
Lei 

  
Ano 

  
Duração 

 Estimada   Projetada  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ISS 
Vigilância, segurança ou 

monitoramento 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 23,02 23,23 24,92 26,44 27,98 29,61 

ISS Escolta 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 3,77 4,57 4,90 5,20 5,50 5,82 

ISS Espetáculos teatrais 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 1,87 0,31 0,34 0,36 0,38 0,40 

ISS Espetáculos circenses 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 0,22 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

ISS 
Parques de diversões, 

centros de lazer e 
congêneres 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 3,46 1,28 1,37 1,45 1,54 1,63 

ISS 
Balé, danças, óperas, 
concertos e recitais 

Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 0,60 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 

ISS 
Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 2,32 0,00 2,49 2,64 2,80 2,96 

ISS Composição gráfica 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 46,25 34,63 37,15 39,41 41,71 44,14 

ISS 

Administração de fundos 
quaisquer, de cartão de 

crédito ou débito e 
congêneres e de carteira 

de clientes 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 990,98 1.482,83 1.590,73 1.687,57 1.785,97 1.890,12 

ISS 
Arrendamento mercantil 
("leasing") de quaisquer 

bens 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 628,03 94,28 101,14 107,29 113,55 120,17 
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Tributo 

  
Setores, Programas ou 

Beneficiários 

  
Classificação 

  
Lei 

  
Ano 

  
Duração 

 Estimada   Projetada  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ISS 
Serviços relacionados a 
cobranças, recebimentos 
ou pagamentos em geral 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 34,54 58,83 63,11 66,95 70,85 74,99 

ISS Bolsa de Valores 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 25,35 33,27 35,69 37,86 40,07 42,40 

ISS 

Pagamentos, por meio 
eletrônico, realizados por 

facilitadores de 
pagamento 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 105,69 55,60 59,64 63,27 66,96 70,87 

ISS Bolsa de Valores 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 29,13 46,01 49,36 52,36 55,42 58,65 

ISS Bolsa de Valores 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 57,45 90,51 97,10 103,01 109,02 115,37 

ISS 

Serviços de transporte 
coletivo municipal 

rodoviário, metroviário, 
ferroviário e aquaviário 

de passageiros 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 0,20 0,18 0,19 0,20 0,22 0,23 

ISS 
Transporte de escolares 

e transporte por táxi 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 2,63 1,48 1,58 1,68 1,78 1,88 

ISS 

Fornecimento de mão-
de-obra, mesmo em 
caráter temporário, 

inclusive de empregados 
ou trabalhadores, 

avulsos ou temporários, 
contratados pelo 

prestador de serviço.   

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 20,16 16,48 17,68 18,75 19,85 21,00 

ISS 

Fornecimento e 
administração de vales-

refeição, vales-
alimentação, vales-

transporte e similares, 
via emissão impressa ou 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 94,61 98,23 105,38 111,79 118,31 125,21 
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Tributo 

  
Setores, Programas ou 

Beneficiários 

  
Classificação 

  
Lei 

  
Ano 

  
Duração 

 Estimada   Projetada  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

carregados em cartões 
eletrônicos ou 

magnéticos, ou outros 
oriundos de tecnologia 
adequada, bem como a 

administração de 
benefícios relativos a 

planos de assistência à 
saúde 

ISS 
Serviços de registros 
públicos, cartorários e 

notariais 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 38,41 36,20 38,84 41,20 43,61 46,15 

ISS 

Exploração de stands e 
centros de convenções 

para a promoção de 
feiras, exposições, 

congressos e 
congêneres 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 0,43 0,17 0,19 0,20 0,21 0,22 

ISS 

Planejamento, 
organização e 

administração de feiras, 
exposições, congressos 

e congêneres 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 58,64 29,95 32,13 34,08 36,07 38,17 

ISS 
Análise e 

desenvolvimento de 
sistemas 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 46,11 64,80 69,52 73,75 78,05 82,60 

ISS Programação 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 0,56 1,45 1,56 1,65 1,75 1,85 

ISS 

Processamento, 
armazenamento ou 

hospedagem de dados, 
textos, imagens, vídeos, 

páginas eletrônicas, 
aplicativos e sistemas de 
informação, entre outros 
formatos, e congêneres 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 266,09 316,67 339,71 360,39 381,41 403,65 
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Tributo 

  
Setores, Programas ou 

Beneficiários 

  
Classificação 

  
Lei 

  
Ano 

  
Duração 

 Estimada   Projetada  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ISS 

Elaboração de 
programas de 

computadores, inclusive 
de jogos eletrônicos, 

independentemente da 
arquitetura construtiva da 

máquina em que o 
programa será 

executado, incluindo 
tablets, smartphones e 

congêneres 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 115,56 123,07 132,03 140,06 148,23 156,88 

ISS 

Licenciamento ou cessão 
de direito de uso de 

programas de 
computação 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 346,74 422,08 452,80 480,36 508,37 538,01 

ISS 
Assessoria e consultoria 

em informática 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 94,12 112,81 121,02 128,39 135,87 143,80 

ISS 

Suporte técnico em 
informática, inclusive 

instalação, configuração 
e manutenção de 

programas de 
computação e bancos de 

dados 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 275,43 298,75 320,49 340,00 359,83 380,81 

ISS 

Planejamento, 
confecção, manutenção 
e atualização de páginas 

eletrônicas 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 9,41 10,48 11,24 11,93 12,62 13,36 

ISS 

Disponibilização, sem 
cessão definitiva, de 
conteúdos de áudio, 

vídeo, imagem e texto 
por meio da internet 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 46,34 60,69 65,11 69,07 73,10 77,36 

ISS 

Inserção de textos, 
desenhos e outros 

materiais de propaganda 
e publicidade, em 

qualquer meio 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 235,48 284,89 305,62 324,22 343,13 363,14 
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Tributo 

  
Setores, Programas ou 

Beneficiários 

  
Classificação 

  
Lei 

  
Ano 

  
Duração 

 Estimada   Projetada  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ISS Serviços tomados 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 16 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 1.335,60 1.386,67 1.487,58 1.578,14 1.670,16 1.767,55 

IPTU Entidades religiosas Remissão 
Arts. 14 e 15 da Lei nº 16.680, de 

04/07/17 
2017 Débitos constituídos 4,84  - -   

IPTU Moradias estudantis Isenção 
Arts. 17 da Lei nº 16.680, de 

04/07/17 
2017 Indeterminada 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

ISS, IPTU e ITBI 
Hotelaria, restaurantes e 

parques de diversões 
Incentivo 

Fiscal 
Art. 3º da Lei nº 16.757, de 

14/11/17 
2017 25 anos - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

ISS 

Serviços de saúde, 
engenharia, 

contabilidade, economia 
e advocacia 

Remissão 
Art. 5º da Lei nº 16.240, de 

22/07/15 
2015 Até dez anos 40,57 74,26 72,12 34,36 32,62 31,56 

IPTU Entidades habitacionais Remissão 
Art. 7º da Lei nº 17.217, de 

23/10/19 
2019 Débitos vencidos - 4,42 - - - - 

IT Agremiações desportivas 
Incentivo 

Fiscal 
Art. 3º da Lei nº 14.501, de 

20/09/07 
2007 Indeterminada 0,17 0,17 0,17 0,18 0,19 0,19 

IPTU 
Proprietários de imóveis 

contemplados 
Isenção 

Art. 26 da Lei nº 14.125, de 
29/12/05, com a redação da Lei nº 

14.260, de 08/01/07 
2005 Indeterminada 2,82 3,03 2,99 3,11 3,22 3,32 
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Tributo 

  
Setores, Programas ou 

Beneficiários 

  
Classificação 

  
Lei 

  
Ano 

  
Duração 

 Estimada   Projetada  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ITBI Entidades habitacionais Isenção 
Art. 4º da Lei nº 13.402, de 

05/08/02, com a redação da Lei nº 
17.217, de 23/10/19 

2002 
Ato transmissivo ou primeira 
alienação para edificação 
nova 

8,75 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 

ITBI Entidades habitacionais Isenção 
Art. 4º da Lei nº 13.402, de 

05/08/02, com a redação da Lei nº 
17.217, de 23/10/19 

2002 
Ato transmissivo ou primeira 
alienação para edificação 
nova 

3,66 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 

ISS, IPTU e ITBI Empresas incentivadas 
Incentivo 

Fiscal 
Art. 2º da Lei nº 14.096, de 

08/12/05 
2005 

Certificados com duração de 
5 anos 

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 

COSIP 
Contribuintes de baixa 

renda 
Isenção 

Art. 5º da Lei nº 13.479, de 
30/12/02 

2002 Indeterminada 38,63 47,02 47,69 50,61 53,72 57,01 

COSIP 
Contribuintes residentes 

ou instalados em vias 
sem iluminação pública 

Isenção 
Art. 3º da Lei nº 14.125, de 

29/12/05 
2005 Indeterminada 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

ISS 
Sociedades 

Uniprofissionais 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 15 da Lei nº 13.701, de 
24/12/03 

2003 Indeterminada 860,65 830,80 891,26 945,51 1.000,65 1.059,00 

IPTU e ISS 
Prestadores de serviços 

e incentivadores 

Benefícios 
financeiros e 

creditícios 

Art. 6º da Lei nº 15.413, de 
20/07/11 

2011 
Certificados com validade de 
10 anos 

44,99 65,00 70,00 72,45 74,80 77,24 

IPTU 
Imunidades 

constitucionais 
Imunidade 

Art. 150, VI da Constituição 
Federal 

1988 Indeterminada 1.097,72 1.230,29 1.248,90 1.297,24 1.342,64 1.386,28 
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Tributo 

  
Setores, Programas ou 

Beneficiários 

  
Classificação 

  
Lei 

  
Ano 

  
Duração 

 Estimada   Projetada  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ITBI 
Imunidades 

constitucionais 
Imunidade 

Art. 150, VI da Constituição 
Federal 

1988 Indeterminada 22,05 23,92 24,85 25,72 26,55 27,41 

ISS 
Imunidades 

constitucionais 
Imunidade 

Art. 150, VI da Constituição 
Federal 

1988 Indeterminada 2.113,47 1.947,06 2.088,75 2.215,90 2.345,11 2.481,86 

IPTU 
Proprietários de imóveis 

contemplados 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 9º da Lei nº 15.889, de 
05/11/2013 

2013 
Até distribuição dos efeitos 
da correção da PGV 

947,28 590,86 261,82 169,57 119,20 95,78 

IPTU 
Proprietários de imóveis 

contemplados 
Remissão 

Art. 26 da Lei nº 17.202, de 
16/10/19 

2019 Créditos tributários pretéritos - 122,42 63,58 39,48 27,18 - 

ISS 
Proprietários de imóveis 

contemplados 
Isenção 

Art. 15 da Lei nº 17.202, de 
16/10/19 

2019 Créditos tributários pretéritos - 7,94 4,12 2,56 1,76 - 

IPTU 

Agremiações 
carnavalescas e 

entidades organizadoras 
do carnaval paulistano 

Isenção 
Art. 6º da Lei nº 17.245, de 

11/12/19 
2019 Indeterminada - 0,91 0,94 0,97 1,01 1,04 

IPTU, ISS e 
TAXAS 

Agremiações 
carnavalescas e 

entidades organizadoras 
do carnaval paulistano 

Remissão 
Art. 7º da Lei nº 17.245, de 

11/12/19 
2019 Débitos vencidos 25,14 - - - - - 

ISS e Taxas Empresas incentivadas 
Potencial 

Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 1º da Lei nº 17.255, de 
26/12/19 

2019 Até o fim do programa - - 7,87 7,87 7,87 7,87 
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Tributo 

  
Setores, Programas ou 

Beneficiários 

  
Classificação 

  
Lei 

  
Ano 

  
Duração 

 Estimada   Projetada  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ISS, IPTU e ITBI Empresas incentivadas 
Incentivo 

Fiscal 
Art. 22 da Lei nº 16.757, de 

14/11/17 
2017 

25 anos a partir do 
regulamento 

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 

ISS, IPTU e TFE Empresas incentivadas 
Incentivo 

Fiscal 
Art. 5º da Lei nº 17.332, de 

24/03/20 
2020 5 anos - - 19,91 20,68 21,41 22,10 

TRSD 
Proprietários de imóveis 

contemplados 

Potencial 
Arrecadatório 
Não Exercido 

Art. 29 da Lei Federal nº 11.445, 
02/01/2007 alterado pela Lei 

Federal nº 14.026, 15/07/2020 
2020 Indeterminada   1.176,20 1.221,72 1.264,48 1.305,58 

ISS / IPTU / ITBI / 
TAXAS / 

CONTRIBUIÇÕES 

Pessoas físicas e 
jurídicas em geral 

Redução de 
consectários 

legais 
Hipótese 2021 Até dez anos   2.020,00 232,00 145,00 117,00 

 
Notas Explicativas - Critérios de levantamento dos valores de renúncia de receitas: 

 

IPTU: 

▪  Em alguns casos, os benefícios incidentes sobre o imposto predial e o imposto territorial foram somados, nos casos em que constam separadamente na mesma lei, pois efetivamente ambos os 

tributos são objeto de um único lançamento; 

 

▪  Os cálculos são estimativas, feitas: 

- Pela valor do tributo que teria sido lançado no exercício, obtido por uma reconstrução da tabela do cadastro de notificações, a partir dos dados de valor venal, uso do imóvel, padrão de construção 

e tipo de cobrança, aplicando as regras definidas pela legislação do tributo; 

- Pela consulta direta no cadastro de notificações, nos casos em que os beneficiários foram identificados pelo número do imóvel ou proprietário; 

- Pela consulta direta à base da dívida ativa, quando os débitos já se encontravam inscritos, nos casos de remissão do imposto 

- Quando necessário, foram identificados os imóveis que se beneficiaram de isenção em exercícios anteriores, sendo em seguida estimado o valor da renúncia para os exercícios subsequentes 

assumindo a manutenção do benefício. 

 

ITBI: 

▪  Para as isenções, as estimativas foram feitas a partir do valor venal de referência, considerando os casos em que houve transferência de propriedade entre os exercícios, de acordo com dados do 

cadastro imobiliário; 

▪  Para a imunidade, foram utilizados os dados das Declarações de Imunidade na Transferência de Imóveis válidas. 
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ISS:  

▪  Dados obtidos a partir do rol de pagamentos bem como, quando disponíveis, os dados das notas fiscais eletrônicas emitidas. 

▪  Os dispositivos legais ligados ao ISS indicam, de modo geral, os itens da lista de serviços (conforme a Lei nº 13.701/03) ou as classes de entidades abrangidas. 

▪  Os cálculos são estimativas feitas: 

- A partir da identificação dos contribuintes afetados, utilizando os códigos de serviço (a partir da correspondência com os itens da lista, estabelecida no Anexo 1 da IN SF/SUREM nº 8/2011 e 

alterações posteriores) ou a busca fonética (isto é, a busca a partir de nomes ou partes de nomes); 

- Considerando o total de tributo que foi de fato recolhido e a arrecadação potencial na ausência de benefícios; 

- A partir da identificação das notas fiscais eletrônicas emitidas com a marcação de isenção ou imunidade, para cada código, grupo de serviços ou agrupamento aplicável, quando possível. Com 

base no valor total do serviço e na alíquota potencial, calculamos as renúncias.  

Foram alocadas, proporcionalmente nos respectivos tributos, as renúncias de receita oriundas das desonerações relacionadas aos programas de parcelamento (o Programa de Parcelamento 

Incentivado – PPI e o Programa de Regularização de Débitos – PRD), para estimar a renúncia de receita, consideramos os contratos homologados (ou seja, em curso) ou quitados, calculamos o 

total de descontos concedidos nas adesões e distribuímos esse montante conforme o vencimento das parcelas futuras ano a ano. 

 

COSIP: Cálculo estimado a partir do produto do número médio de contribuintes isentos pelo valor atualizado da COSIP para o exercício. Os dados de faturamento são fornecidos pela 

concessionária, com identificação dos contribuintes isentos. 

 

Notas explicativas comuns a todos os tributos:  

 

Em algumas situações específicas, por motivo de limitações de registros internos e aspectos inerentes ao lançamento de cada tributo, não foi possível calcular os valores separadamente. Desta 

forma, utilizamos números previamente publicados na Lei Orçamentária Anual– LOA ou Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, devidamente segregados para o período em questão. 

 

As renúncias foram calculadas separadamente por dispositivo legal e tributo, quando possível. Porém, em alguns casos e para fins desse relatório, alguns valores tiveram que ser proporcionalmente 

alocados em cada tributo, devido a impossibilidade de destacá-los dos demais. 
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DEMONSTRATIVO 8 – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 

CONTINUADO 

 



ANEXO III

METAS E PRIORIDADES

ANEXO III 
 
METAS E PRIORIDADES 

 

 

 

1 



E /// –D d / /

D

D
D D

–
– Z

E
– D D

–

E D

– D –

D

E
D

D D
d

M
at

ér
ia

 P
L 

23
6/

20
21

. S
ua

 v
al

id
ad

e 
po

de
 s

er
 c

on
fe

rid
a 

em
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

pl
eg

is
co

ns
ul

ta
.c

am
ar

a.
sp

.g
ov

.b
r/H

om
e/

Ab
rir

D
oc

um
en

to
?p

ID
=2

89
94

6 
D

oc
um

en
to

 d
ig

ita
liz

ad
o 

e 
au

te
nt

ic
ad

o 
po

r A
N

D
ER

SO
N

 R
O

G
ER

IO
 D

E 
SO

U
ZA

. S
ua

va
lid

ad
e 

po
de

 s
er

 c
on

fe
rid

a 
em

 h
ttp

s:
//w

w
w

.s
pl

eg
is

co
ns

ul
ta

.c
am

ar
a.

sp
.g

ov
.b

r/H
om

e/
Ab

rir
D

oc
um

en
to

?p
ID

=2
89

94
6

Autuado por Tairo Batista Esperança em 15/04/2021 20:01:51.

 fls. 186



D

, Z
D

– D –

D D
D

D
D

s
'

'
/

M
at

ér
ia

 P
L 

23
6/

20
21

. S
ua

 v
al

id
ad

e 
po

de
 s

er
 c

on
fe

rid
a 

em
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

pl
eg

is
co

ns
ul

ta
.c

am
ar

a.
sp

.g
ov

.b
r/H

om
e/

Ab
rir

D
oc

um
en

to
?p

ID
=2

89
94

6 
D

oc
um

en
to

 d
ig

ita
liz

ad
o 

e 
au

te
nt

ic
ad

o 
po

r A
N

D
ER

SO
N

 R
O

G
ER

IO
 D

E 
SO

U
ZA

. S
ua

va
lid

ad
e 

po
de

 s
er

 c
on

fe
rid

a 
em

 h
ttp

s:
//w

w
w

.s
pl

eg
is

co
ns

ul
ta

.c
am

ar
a.

sp
.g

ov
.b

r/H
om

e/
Ab

rir
D

oc
um

en
to

?p
ID

=2
89

94
6

Autuado por Tairo Batista Esperança em 15/04/2021 20:01:51.

 fls. 187



|Z
ICU

Autuado por Tairo Batista Esperança em 15/04/2021 2005551.

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentáriasflàªz

Objetivos Prioridade Valor 2022* (R$)

Garantir à população atendimento integral em saúde, ampliando a
cobertura territorial dos serviços e considerando as especificidades ImplantarCentros deRªfªfªnC'ªdªSªlidª Bucal 2-250-ºººrºº
do público atendido por gênero, raça e ciclo de vida

Garantirà população atendimentointegralem saúde, ampliando a
cobertura territorial dos serviços e considerando as especificidades ImplantarCentros dª Dor 2-400-000,00 &
do público atendido por gênero, raça e ciclo de vida ª

II* ' * ' " * r | riz "
. . . .Prºm?“ º acessoa moradia, a urbanizaçaoea egu a açao Constrmr moradias de interessesoual 729.291.372,90fundiaria para familias de baixa renda.

* ' * ' " * r | riz "
. . _ , .Promover º acessoa moradia, a urbanizaçaoea egu a açao Realizarurbanizaçao em assentamentos precarlos 547.120.041,68fundlarla para familias de baixa renda.

* '* ' " *r Iriz" . . .,.Promover º acessoa moradia, a urbanizaçaoea egu a açao Realizarprocedimentos de regularizaçao fu ndlarla 124.013.083,00fundiaria para familias de baixa renda.
Promover o acessoà moradia, à urbaniza ãoe à re ulariza ão , , ,Ç g ç Licenuar moradias populares 1.500.000,00fundiária para famílias de baixa renda.

Combatero racismo, pormeio da implementaçãode
iniciativas demelhoria no atendimento da população 3.000.000,00
negra e/ou de promoção da igualdade racial

Ampliar o respeito à diversidade e fomentar a igualdade de
oportunidades

Garantir a toda população em idade escolaro acesso inclusivo e
equitativo à educação de qualidade, assegurandoo pleno Implantarnovos CEUS 200.000.000,00
desenvolvimento educacional de forma integrada à comunidade

Garantir a toda população em idade escolaro acesso inclusivo e
equitativo à educação de qualidade, assegurandoo pleno Construir novas unidadesescolares 60.000.000,00
desenvolvimento educacional de forma integrada à comunidade

Ampliar a resiliência da cidade às chuvas, reduzindo as áreas
. , . . , . ” Realizarobrasde macrodrenagem 251.897.907,40inundavels e os preJUIzos causados a populaçao
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Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentáriasflâªz
E
3O
8
(D
<l'
%

Objetivos Prioridade Valor 2022* (R$) %

Garantir qualidade e segurança das vias públicas e da infraestrutura Realizarobras de recuperação ou reforço em pontes, 61 849 289 69
%

, . . , . . . , o-viaria Viadutos ou tunels %
CD

Atin ir rau de excelência em se uran a viária, com foco na _ ,, . E
.

“g .gN
, .

g Ç
, . . , . Desenvolver açoes de segurança Vlarla 106.250.425,75 8

dImInUIÇaO do numero de acrdentes e de Vitimas fatais no tran5|to 8
É ex 03

Estimulara mobilidade ativa de maneira se ura ara a o uIa ão, ,
ªº º

. . ,
g .p. p p Ç

Implantarprºjetosde redesenhourbano para pedestres 905.277,22 É ªcom prioridade para deslocamentos a pe e de b|C|cIeta % ºª %
0 -O—4

D') C
Estimulara mobilidade ativa de maneira se ura ara a o uIa ão, , , , , ªí º

. . ,
g .p. 'º 'º º Crlar os terrltorlos CEU 5.000.000,00 3 %

com prioridade para deslocamentos a pe e de b|C|cIeta É %

Estimulara mobilidade ativa de maneira se ura ara a o uIa ão, , ,, ,
ªº 'É

. . ,
g .p. p p ç Implantarestrutu rasclclowarlas 40.380.320,64 É É

com prioridade para deslocamentos a pe e de b|C|cIeta % É
Garantiro acesso aoSistema Munici al de Trans ortes, de forma , , , , ,, ,

8 º
, ,

p p ImplantarSistema de transportepublico hldrowa rio 159.914.637,77 É %
segura, acesswel e sustentavel % >.

E. O
' ' ' ' I T rt f rm . .

"ª ªGarantiroacessoaoS|stema Mumcrpa de ranspo es, de o a Implantaro BRT(Bus Rapid TranSIt) 59.900.638,18 % %
segura, acessrvel e sustentavel E %

Garantiro acesso aoSistema Munici al de Trans ortes, de forma , ,
ª'ª &

, ,
p p Implantarnovos corredores de onibus 238.224.474,85 % 8

segura, acesswel e sustentavel E %
CD tl)Garantiro acesso ao Sistema Munici al de Trans ortes, de forma , , , _
cu :

, ,
p p Implantarnovos terminaisde onibus 164.908.394,40 % 8

segura, acesswel e sustentavel º %,
C (D

Garantiro acesso ao Sistema Munici al de Trans ortes, de forma , , , ,
8 ª

, ,
p p Implantarfalxasexcluswas deonlbus 14.953.200,00 53 É

segura, acessrvel e sustentavel 3 %

Democratizaroacessoà rodu ão artística e cultural da cidade e ,
8 ª

.
p

.
Ç

Implantarcentros cultu rais 4.000.000,00 3 &
valorizara cultura de periferia. % E

. , . . . , .º EPromover o desenvoIVImentoeconomico, inclu5|vo e sustentavel,o , . , , _
— m

Implantarestud IO criativo da juventude 10.000.000,00 ? %empregopleno e o trabalhodecente para todos. % %w “_
- C
a 8
O ;% %

Eli %
. ', _| º

5 —- &“ CIDADE DE % ;
FAZENDA % É
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Projeto de Lei de Diretrizes OrçamentáriasflàQZ

PROJETOS

1095 - CONSTRUÇÃO DETERMINAISDEONIBUS

1097 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E CICLO RROTAS (*)

1098 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E CICLO RROTAS (*)

1137 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DEVIAS

1154 - E6371- E6370- AMPLIAÇÃO,REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EDIFICAÇõES DA CAMARA MUNICIPALDE SÃO PAULO

1169 - REFORMAE ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS

1170 - INTERVENÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DE BAIRROS - PLANO DE OBRAS DAS SUBPREFEITURAS

1220 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO(*)

1221 - AÇõES PARA PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA (*)

1507 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE I—IOSPITAIS

1509 -AMPLIAÇÃO, REFORMA EREOUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BASICADE SAÚDE(UBS) (*)

1512 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTOATENDIMENTO(UPA)

1703 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE PARQUESE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (*)

3001 - PROGRAMANACIONAL DEAPOIO A GESTÃOADM. E FISCAL - PNAFM (*)

3002 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE PRÉDIOSADMINISTRATIVOS

3003 - AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIAPAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO - SP SECURITIZAÇÃO

3354 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (*)

3357 - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS (*)

3359 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI

3360 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E REOUALIFICAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI)

3361 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI)

3362 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E REOUALIFICAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI)

3363 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS EDUCACIONAIS UNIFICADOS(CEU)

3364 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CENTROS EDUCACIONAIS UNIFICADOS (CEU)

289946
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