Art. 291. Sendo insatisfatórios os meios normais de fiscalização, o Executivo poderá exigir a adoção de
instrumentos ou documentos especiais necessários à perfeita apuração dos serviços prestados, da receita auferida e do imposto devido (Art. 5° da Lei n° 8.327, de 28/11/75).
Art. 292. Ficam sujeitos à apreensão, na forma regulamentar, os bens móveis existentes no estabelecimento ou em trânsito, bem como os livros, documentos e papéis que constituam prova material de infração à legislação municipal atinente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 5° da Lei
n° 7.047, de 06/09/67).
Art. 293. Ficam os contribuintes dos tributos mobiliários, bem como os responsáveis tributários, obrigados
a franquear o acesso da Fiscalização Tributária Municipal a quaisquer impressos, documentos, papéis,
livros, declarações de dados, programas e arquivos magnéticos ou eletrônicos, armazenados por qualquer meio, de natureza contábil ou fiscal (Art. 9° da Lei n° 13.476, de 30/12/02).
Art. 294. Podem ser apreendidos no estabelecimento dos contribuintes, responsáveis tributários, tomadores ou intermediários de serviços, com a finalidade de comprovar infração à legislação tributária (Art. 11
da Lei n° 13.476, de 30/12/02, com a redação da Lei n° 14.125, de 29/12/05):
I - documentos, papéis, livros, declarações de dados, programas e arquivos magnéticos ou eletrônicos,
armazenados por qualquer meio, de natureza contábil ou fiscal;
II - equipamentos autenticadores e transmissores de documentos fiscais eletrônicos que não atendam aos
requisitos da legislação tributária (Com a redação da Lei n° 15.406, de 08/07/11);
III - equipamentos utilizados no recinto de atendimento ao público, que possibilitem o registro ou o processamento de dados relativos à prestação de serviços, sem autorização ou que não satisfaçam os requisitos desta.
§ 1° Havendo suspeita, indício ou prova fundada de que os bens ou coisas descritos nos incisos I, II e III
do "caput" deste artigo encontrem-se em local ao qual a Fiscalização Tributária Municipal não tenha livre
acesso, devem ser promovidas buscas e apreensões judiciais, sem prejuízo das medidas necessárias
para evitar sua remoção sem anuência da Administração Tributária.
§ 2° Da apreensão administrativa deve ser lavrado termo, na forma que dispuser o regulamento.
Art. 295. Aplicam-se ao imposto devido pelo regime de estimativa, no que couber, as disposições deste
Capítulo, em especial as relativas às multas, infrações e penalidades (Art. 23 da Lei n° 13.476, de
30/12/02).

CAPÍTULO VI
Incentivos Fiscais, Isenções, Remissões e Anistias Relativos aos Tributos Municipais
Seção I
Projetos Culturais
Art. 296. Fica instituído, no âmbito do Município de São Paulo, o Programa Municipal de Apoio a Projetos
Culturais - Pro-Mac, consistente em incentivo fiscal para a realização de projetos culturais, a ser concedido a pessoa física ou jurídica domiciliada no Município (Art. 1° da Lei n° 15.948, de 26/12/13).
Art. 297. São objetivos do Pro-Mac (Art. 2° da Lei n° 15.948, de 26/12/13):
I - apoiar e promover a diversidade cultural existente no Município;
II - reconhecer e patrocinar ações de produção artística e cultural;
III - proteger o patrimônio material e imaterial do Município;
IV - ampliar o acesso e fruição de produções artísticas e culturais, inclusive locais.
Art. 298. Para efeitos desta lei, considera-se (Art. 3° da Lei n° 15.948, de 26/12/13):
I - projeto cultural: a proposta de conteúdo artístico-cultural com destinação exclusivamente pública e de
iniciativa privada independente para a qual se pretende os benefícios do Pro-Mac, a ser apresentada e
realizada, prioritariamente e em sua maior parte, no Município de São Paulo;
II - patrocinador: pessoa física ou jurídica contribuinte de ISS ou IPTU que apoie financeiramente o projeto
cultural;
III - responsável técnico ou artístico: o próprio proponente ou terceiro por este contratado para contribuir
artisticamente ou atuar como consultor do projeto;
IV - atividade cultural independente: aquela que atenda cumulativamente às seguintes exigências:
a) não tenha qualquer associação ou vínculo direto ou indireto com empresas de serviços de radiodifusão
de som e imagem, ou operadoras de comunicação eletrônica aberta ou por assinatura;
b) não tenha qualquer associação ou vínculo direto ou indireto com patrocinadores do projeto apresentado, ressalvada a hipótese a que alude o inciso XX do artigo 299;
V - contrapartida: a oferta de um conjunto de ações visando garantir o mais amplo acesso da população
ao produto do projeto cultural.

Art. 299. Poderão ser objeto de apoio no âmbito do Pro-Mac as seguintes manifestações artísticas e
culturais, independentes e de caráter privado (Art. 4° da Lei n° 15.948, de 26/12/13):
I - artes plásticas, visuais e design;
II - bibliotecas, arquivos, centros culturais e espaços culturais independentes;
III - cinema e séries de televisão;
IV - circo;
V - cultura popular e artesanato;
VI - dança;
VII - eventos carnavalescos e escolas de samba;
VIII - "hip-hop";
IX - literatura;
X - museu;
XI - música;
XII - ópera;
XIII - patrimônio histórico e artístico;
XIV - pesquisa e documentação;
XV - teatro;
XVI - vídeo e fotografia;
XVII - bolsas de estudo para cursos de caráter cultural ou artístico, ministrados em instituições nacionais
ou internacionais sem fins lucrativos;
XVIII - programas de rádio e de televisão com finalidades cultural, social e de prestação de serviços à
comunidade;
XIX - restauração e conservação de bens protegidos por órgão oficial de preservação;
XX - cultura digital;
XXI - design de moda;
XXII - projetos especiais - primeiras obras, experimentações, pesquisas, publicações, cursos, viagens,
resgate de modos tradicionais de produção, desenvolvimento de novas tecnologias para as artes e para a
cultura e preservação da diversidade cultural.
Art. 300. Não serão contemplados com recursos do Pro-Mac (Art. 5° da Lei n° 15.948, de 26/12/13):
I - eventos culturais cujo título contenha somente o nome de um patrocinador (Inciso V do art. 5°);
II - projetos de conteúdo sectário ou segregacionista atinente a raça, cor, sexo e religião (Inciso VII do
art. 5°).
Art. 301. O incentivo fiscal referido no artigo 296 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 (Art. 6° da Lei n° 15.948, de
26/12/13).
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.
Art. 302. Não poderá ser contribuinte incentivador (Art. 7° da Lei n° 15.948, de 26/12/13):
I - a pessoa jurídica da qual o proponente do projeto seja titular administrador, gerente acionista ou sócio,
ou o tenha sido nos 12 (doze) meses anteriores;
II - o cônjuge e os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, do proponente do projeto;
III - o próprio proponente do projeto, exceto se for para restauro ou reforma de imóvel localizado no Município de São Paulo, de sua propriedade, tombado ou protegido por legislação preservacionista.
Art. 303. Poderão apresentar projetos, como pessoa física, o próprio artista ou detentor de direitos sobre
o seu conteúdo e, como pessoa jurídica, empresas com sede no Município que tenham como objetivo
atividades artísticas e culturais, e instituições culturais sem fins lucrativos (Art. 8° da Lei n° 15.948, de
26/12/13).
Parágrafo único. O disposto no "caput" deste artigo não se aplica a órgãos e entidades da administração
pública, direta ou indireta, federal, estaduais e municipais, as quais poderão ser apenas beneficiárias de
projetos referentes a atividades artísticas e culturais.
Art. 304. O mesmo projeto não poderá ser apresentado fragmentado ou parcelado por proponentes diferentes (Art. 9° da Lei n° 15.948, de 26/12/13).
Art. 305. Fica vedada a utilização dos recursos do Incentivo Fiscal de que trata o inciso I do artigo 301
para projetos em que seja beneficiária a empresa patrocinadora, bem como seus proprietários, sócios ou
diretores, seus cônjuges e parentes em primeiro grau (Art. 10 da Lei n° 15.948, de 26/12/13).
§ 1° A utilização de recursos na forma prevista no "caput" deste artigo sujeitará a empresa patrocinadora
ao cancelamento dos benefícios desta lei, com prejuízo dos valores eventualmente já depositados.
§ 2° O disposto no "caput" deste artigo não se aplica aos projetos de conservação ou restauração de bens
protegidos por órgão público de preservação.

Seção II
Recuperação e Conservação de Imóveis em Área Especial
Art. 306. Observados os requisitos e condições fixados nesta lei, será concedido incentivo fiscal a pessoas físicas ou jurídicas que promoverem ou patrocinarem a recuperação externa e a conservação de imóvel próprio ou de terceiro, localizado na Área Especial de Intervenção, delimitada na planta e na relação
constantes, respectivamente, dos Anexos I e II da Lei n° 12.350, de 06 de junho de 1997 (Art. 1° da Lei
n° 12.350, de 06/06/97).
§ 1° O incentivo fiscal de que trata este artigo será concedido pelo prazo de 10 (dez) anos e consistirá no
recebimento, pelo proprietário do imóvel ou patrocinador, de certificado expedido pelo Poder Público,
equivalente ao valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana do imóvel recuperado ou
conservado.
§ 2° 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, se as obras tiverem se iniciado anteriormente a 1° de janeiro de 1999, ou 1% do valor
venal do imóvel recuperado ou conservado, se as obras tiverem se iniciado a partir de 1° de janeiro de
1999 (Art. 1° da Lei n° 12.350, de 06/06/97, c/c com o art. 6° da Lei n° 12.782, de 30/12/98).
§ 3° 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.
Seção III
Desenvolvimento da Área Central do Município
Art. 307. Fica instituído o Programa de Incentivos Seletivos, com o objetivo de promover e fomentar o
desenvolvimento da área central do Município de São Paulo. (Art. 1° da Lei n° 13.496, de 07/01/03)
§ 1° Para fins do disposto nesta lei, a área central do Município de São Paulo corresponde aos Distritos
da Sé e República, nos termos da Lei n° 11.220, de 20 de maio de 1992.
§ 2° O referido Programa terá duração de 5 (cinco) anos, contados da data da publicação desta lei.
Art. 308. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos fiscais aos contribuintes que realizarem
investimentos na área central, observado o disposto nos artigos 314 e 315 (Art. 2° da Lei n° 13.496, de
07/01/03).
§ 1° O incentivo fiscal referido no "caput" deste artigo consistirá na emissão, pelo Poder Público, de certificados proporcionais ao valor do incentivo concedido, em favor do investidor.
§ 2° Investidor é a pessoa física ou jurídica domiciliada no Município de São Paulo, previamente habilitada
no programa para a realização de investimento na área central.
§ 3° Investimento, para os efeitos desta lei, é a despesa efetivamente comprovada com a implantação,
expansão ou modernização de empresa ou de empreendimentos residenciais, compreendendo:
I - aquisição de terrenos;
II - elaboração de projetos;
III - execução de obras;
IV - melhoramento em instalações incorporáveis ou inerentes aos imóveis;
V - aquisição de equipamentos necessários à implantação, expansão, modernização tecnológica ou ainda
a preservação ou conservação de bens de valor cultural, histórico, artístico, arquitetônico ou urbanístico.
Art. 309. A concessão dos incentivos seletivos previstos nesta lei fica condicionada à aprovação de projeto que demonstre a ocorrência dos seguintes fatores: (Art. 3° da Lei n° 13.496, de 07/01/03)
I - restauração, preservação ou conservação do imóvel onde a atividade estiver instalada;
II - incremento da atividade econômica na área central.
§ 1° A efetivação desses fatores será objeto de verificação anual pela Empresa Municipal de Urbanização
- EMURB.
§ 2° A aprovação do projeto deverá ser anterior ao início do investimento a que corresponderá o incentivo
de que trata esta lei.
Art. 310. Os certificados expedidos poderão ser utilizados para pagamento dos seguintes tributos (Art. 4°
da Lei n° 13.496, de 07/01/03):
I - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS incidente sobre a atividade exercida na área central;
II - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU incidente sobre o imóvel objeto do investimento;
III - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI-IV incidente sobre o imóvel objeto do
investimento.
§ 1° Os certificados serão emitidos em nome do investidor, sendo vedada a sua circulação.
§ 2° No caso de tributos imobiliários, os certificados somente poderão ser utilizados para o pagamento
dos impostos relativos ao imóvel objeto do investimento, sendo autorizada a cessão dos certificados nos
casos em que o investidor não for o proprietário do imóvel.

§ 3° Os certificados terão validade de 5 (cinco) anos a partir de sua emissão e serão corrigidos anualmente pelos mesmos índices aplicáveis à correção dos impostos.
Art. 311. Os incentivos fiscais serão concedidos de acordo com o porte da empresa beneficiária, nos
termos da classificação federal, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos e limitados a (Art. 5° da Lei n°
13.496, de 07/01/03):
I - 50% (cinquenta por cento) do valor do investimento, quando a beneficiária for pessoa física, associação, microempresa ou empresa de pequeno porte;
II - 20% (vinte por cento) do valor do investimento quando a beneficiária for empresa não enquadrada no
inciso I.
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e II ficam fixados, respectivamente, em 60 % (sessenta por cento) e 30% (trinta por cento) do valor do investimento realizado nos casos em que a atividade
venha a se instalar em imóveis tombados ou protegidos pela legislação de parcelamento, uso e ocupação
do solo, desde que respeitada a legislação de proteção ao patrimônio histórico, artístico e cultural.
Art. 312. Fica criado o Conselho do Programa de Incentivos Seletivos para a área central, composto pelo
Presidente da Empresa Municipal de Urbanização, pelos Secretários Municipais de Planejamento Urbano,
de Finanças e Desenvolvimento Econômico, de Habitação e Desenvolvimento Urbano, de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade, de Cultura e por 5 (cinco) representantes da sociedade civil, indicados
pelo Prefeito (Art. 6° da Lei n° 13.496, de 07/01/03).
Parágrafo único. O Conselho será presidido pelo Presidente da EMURB, a quem caberá o voto de desempate.
Art. 313. Compete ao Conselho do Programa de Incentivos Seletivos analisar e deliberar acerca dos
pedidos de concessão dos incentivos, bem como formular as diretrizes da política pertinente ao Programa, submetendo-os à ratificação do Prefeito (Art. 7° da Lei n° 13.496, de 07/01/03).
§ 1° Preliminarmente, os pedidos serão encaminhados à Assessoria Técnica do Conselho, que será constituída por um representante da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, um
representante da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, um representante do Departamento do
Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura e por um representante da Empresa Municipal de
Urbanização, a quem caberá exercer sua secretaria executiva.
§ 2° A Assessoria Técnica do Conselho elaborará parecer sobre o pedido formulado, verificando a possibilidade de seu enquadramento no programa, o mérito do projeto, o valor máximo de incentivo permitido,
bem como a regularidade fiscal do investidor perante as Fazendas Públicas, o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
Art. 314. A Lei Orçamentária fixará, anualmente, o valor destinado ao Programa de Incentivos Seletivos
ora instituído (Art. 8° da Lei n° 13.496, de 07/01/03).
Art. 315. Observados os limites máximos estabelecidos no artigo 311, bem como o limite fixado na Lei
Orçamentária, o Conselho do Programa classificará os projetos apresentados pelo seu mérito, na forma
do regulamento a ser expedido (Art. 9° da Lei n° 13.496, de 07/01/03).
Art. 316. A concessão dos benefícios previstos nesta lei exclui a concessão de qualquer outro, sendo
vedada a cumulação de incentivos fiscais. (Art. 10 da Lei n° 13.496, de 07/01/03)
Art. 317. Para o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, somente será admitido o pagamento por certificados do valor que exceder a 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 n° 37, de 12 de junho de 2002 (Art. 11 da Lei n° 13.496, de 07/01/03).
Seção IV
Desenvolvimento da Zona Leste do Município
Art. 318. Fica instituído o Programa de Incentivos Fiscais para prestadores de serviços estabelecidos ou
que vierem a se estabelecer na região da Zona Leste do Município de São Paulo compreendida pelos
perímetros constantes do Anexo Único desta lei - Região Incentivada, com o objetivo de promover e
fomentar o desenvolvimento adequado dessa área, incentivando a instalação de empresas intensivas em
mão de obra e propiciando a geração de empregos, nos termos das disposições desta lei (Art. 1° da Lei
n° 15.931, de 20/12/13).
§ 1° 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.
§ 2° 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. 319. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos fiscais aos prestadores dos seguintes
serviços constantes da lista do "caput" do artigo 173, estabelecidos ou que vierem a se estabelecer na
Região Incentivada (Art. 2° da Lei n° 15.931, de 20/12/13):
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;
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. 320. Os incentivos fiscais referidos no artigo 319 serão os seguintes (Art. 3° da Lei n° 15.931, de
20/12/13):
I - isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU referente ao imóvel ocupado pelo contribuinte
incentivado, a partir do ano seguinte ao da data da homologação da declaração a que se refere o artigo
321, pelo prazo de 20 (vinte) anos ou até o final do período de que trata o § 1° do artigo 318, o que ocorrer primeiro;
II - isenção do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - ITBI-IV na aquisição de imóvel
pelo contribuinte incentivado, ocorrida após a homologação da declaração a que se refere o artigo 321;
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 artigo 173, 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 artigo 321;
IV - isenção de 60 % (sessenta por cento) do ISS incidente sobre os serviços incentivados referidos no
artigo 319, observado o § 4° deste artigo, a partir da data da homologação da declaração a que se refere
0 artigo 321, pelo prazo de 20 (vinte) anos ou até o final do período de que trata o § 1° do artigo 318, o
que ocorrer primeiro.
§ 1° O incentivo fiscal de que trata o inciso I do "caput" deste artigo somente será concedido quando:
1 - o total da receita co m a prestação dos serviços incentivados representar, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) da receita bruta do estabelecimento incentivado;
II - a atividade de prestação dos serviços incentivados ocupar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da
área construída do imóvel incentivado.
§ 2° O incentivo fiscal de que trata o inciso I do "caput" deste artigo não se aplicará sobre o excesso de
área conforme definido na legislação tributária em vigor.
§ 3° Os incentivos fiscais tratados nos incisos I, II e III do "caput" deste artigo serão concedidos para os
imóveis efetivamente utilizados no desenvolvimento das atividades de prestação dos serviços incentivados.
§ 4° O incentivo fiscal de que trata o inciso IV do "caput" deste artigo não poderá resultar, direta ou indiretamente, na redução, em cada período de competência, da alíquota mínima de 2% (dois por cento), conforme disposto no artigo 88, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 5° Para fins do disposto no inciso I do § 1° deste artigo, considera-se receita bruta a totalidade das receitas auferidas pelo contribuinte incentivado, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ele exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas, conforme dispuser o regulamento.
Art. 321. A inclusão no Programa de Incentivos Fiscais dar-se-á por opção do contribuinte incentivado
mediante declaração, observado o prazo de adesão de que trata o § 2° do artigo 318, cabendo à autori-

dade administrativa competente a sua homologação, desde que atendidas as condições desta lei, conforme dispuser o regulamento (Art. 4° da Lei n° 15.931, de 20/12/13).
§ 1° Deverá a Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico exigir do interessado
declaração periódica, acompanhada de outros dados e documentos a critério da autoridade administrativa, comprobatórios do cumprimento das condições estabelecidas para a permanência no Programa.
§ 2° A falta de cumprimento da exigência a que se refere o § 1° deste artigo acarretará:
I - a suspensão dos benefícios até que regularizada a exigência, observado o inciso II deste parágrafo;
II - a exclusão do Programa quando o contribuinte incentivado deixar de entregar a declaração por duas
vezes, consecutivas ou não.
§ 3° Considerar-se-ão liminarmente homologadas as declarações a que se refere este artigo quando,
passados 15 (quinze) dias de sua transmissão, não houver decisão definitiva a respeito da matéria.
§ 4° As declarações que impliquem a inclusão ou ampliação dos incentivos de que cuida esta lei somente
poderão ser apresentadas durante o prazo de que trata o § 2° do artigo 318.
§ 5° Na hipótese de ser solicitada a comprovação documental dos dados informados nas declarações a
que se refere este artigo, o prazo estabelecido no § 3° deste artigo será contado a partir da data da entrega da documentação.
§ 6° A entrega fora do prazo ou a ausência da declaração prevista no § 1° deste artigo sujeitará o infrator
às seguintes penalidades:
I - multa de R$ 600,00 (seiscentos reais), por declaração, aos que a apresentarem fora do prazo estabelecido em regulamento;
II - multa de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), por declaração, aos que deixarem de apresentá-la ou o
fizerem com dolo, fraude, simulação ou dados inexatos, com a finalidade de ingressar ou permanecer no
Programa, conforme dispuser o regulamento.
§ 7° Os valores das multas previstas no § 6° deste artigo serão corrigidos monetariamente na forma do
disposto no artigo 2° da Lei n° 13.105, de 29 de dezembro de 2000.
Art. 322. A concessão dos incentivos fiscais a que se refere o artigo 320 fica condicionada ao início da
prestação dos serviços incentivados em até 3 (três) anos a partir da data da homologação da declaração
a que se refere o "caput" do artigo 321 (Art. 5° da Lei n° 15.931, de 20/12/13).
Art. 323. O incentivo fiscal a que se refere o inciso IV do "caput" do artigo 320 não poderá ser usufruído
(Art. 6° da Lei n° 15.931, de 20/12/13):
I - com o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional de que trata o Capítulo IV da Lei Complementar
Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006;
II - pelas sociedades constituídas na forma do artigo 201, sujeitas a regime especial de recolhimento do
ISS;
III - com outro programa de incentivo fiscal do Município.
Art. 324. Nos termos da Lei n° 14.094, de 6 de dezembro de 2005, não serão concedidos incentivos fiscais aos contribuintes ou aos imóveis com registro no Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL, conforme dispuser o regulamento (Art. 7° da Lei n° 15.931, de 20/12/13).
§ 1° A regularidade no CADIN MUNICIPAL deverá ser verificada por ocasião da concessão do incentivo e
a cada declaração periódica, nos termos do "caput" e do § 1° do artigo 321.
§ 2° O registro de pendências no CADIN MUNICIPAL, verificada em 3 (três) declarações consecutivas,
acarretará a exclusão do Programa, observados os §§ 1° e 2° do artigo 325.
Art. 325. O contribuinte incentivado será excluído do Programa diante da inobservância de qualquer das
exigências estabelecidas nesta lei, conforme dispuser o regulamento (Art. 8° da Lei n° 15.931, de
20/12/13).
§ 1° A exclusão do contribuinte incentivado do Programa implica a perda de todos os benefícios desta lei,
acarretando a exigibilidade dos tributos a que se refere o artigo 320, com os acréscimos legais previstos
na legislação municipal, inclusive multa moratória, desde a data em que a condição deixou de ser atendida.
§ 2° Caso seja verificada hipótese de dolo, fraude, simulação ou informações inexatas, com o intuito de
ingressar ou permanecer no Programa, o tributo deverá ser recolhido com os devidos acréscimos legais
previstos na legislação municipal, como se o benefício nunca tivesse sido concedido.
§ 3° Na hipótese a que se refere o § 2° deste artigo, independentemente das medidas administrativas e
judiciais cabíveis, iniciado o procedimento fiscal, a falta ou o recolhimento a menor do imposto sujeitará o
infrator à multa fixada em 100% (cem por cento) do valor do imposto devido e não recolhido ou pago a
menor.
§ 4° Nas hipóteses previstas nos §§ 1° e 2° deste artigo quando o pagamento do ISS for de responsabilidade dos tomadores ou intermediários dos serviços incentivados, não será eximida a responsabilidade do
prestador de serviços no período compreendido entre a data em que a condição deixou de ser atendida e
a data da exclusão do Programa, relativamente ao valor do incentivo fiscal usufruído.

§ 5° Ressalvado o disposto no § 6° deste artigo, o contribuinte excluído do Programa na forma do "caput"
deste artigo poderá nele reingressar apenas uma vez, observado o prazo de adesão de que trata o § 2°
do artigo 318.
§ 6° É vedado o reingresso do contribuinte excluído do Programa quando verificadas as hipóteses de
dolo, fraude, simulação ou informações inexatas, com o intuito de ingressar ou permanecer no Programa.
§ 7° No caso de reingresso no Programa, será computado na contagem dos prazos a que se referem os
incisos I e IV do "caput" do artigo 320 o período em que o contribuinte usufruiu os incentivos fiscais anteriormente à sua exclusão.
§ 8° O contribuinte incentivado deverá, mediante declaração, comunicar à Administração Tributária qualquer fato que implique desatendimento das condições para permanência no Programa.
Art. 326. A Administração Tributária poderá utilizar comunicação eletrônica para, no âmbito do Programa,
dentre outras finalidades (Art. 9° da Lei n° 15.931, de 20/12/13):
I - cientificar o contribuinte incentivado de quaisquer tipos de atos administrativos;
II - encaminhar notificações e intimações;
III - expedir avisos em geral.
Art. 327. A pessoa que adquirir do contribuinte incentivado, a qualquer título, estabelecimento empresarial
participante do Programa, e continuar a exploração da mesma atividade, sob a mesma ou outra razão
social, continuará a gozar dos incentivos anteriormente concedidos, desde que atendidas as condições
desta lei (Art. 10 da Lei n° 15.931, de 20/12/13).
Art. 328. O Programa de Incentivos Fiscais será administrado pela Secretaria Municipal de Finanças e
Desenvolvimento Econômico (Art. 11 da Lei n° 15.931, de 20/12/13).
Anexo Único - Região Incentivada (Anexo Único da Lei n° 15.931, de 20/12/13).
ÁREA 1: Começa no cruzamento da Avenida José Pinheiro Borges com a Rua Itagimirim, segue pela Rua
Itagimirim, Rua Flores do Piauí, Rua Gregório Ramalho, Rua Inácio Alves de Matos, Rua Américo Salvador Novelli, Rua Paulo de Tarso Rodrigues, Praça Agostinho Rodrigues Marques, Rua Acotipa, Rua Barra
de Guabiraba, Rua José Manuel Martins, Travessa Eugênia Fiacre, Rua Pinheiro Preto, Rua Castelo do
Piauí, Avenida Itaquera, Rua Serrana, Avenida Itaquera, Rua Cesar Diaz, Avenida Waldemar Tietz, Avenida Padre Estanislau de Campos, acesso à Rua Doutor Luiz Ayres e seu prolongamento natural até a
Avenida José Pinheiro Borges, seguindo por esta até o ponto inicial.
ÁREA 2: Começa no cruzamento da Rua Flor de Caboclo com a Estrada do Imperador, segue pela Estrada do Imperador, Rua Mapixi, Rua Flor do Japão, Rua Caio Alegre, Rua Padre Gregório Mafra, Rua Virgínia de Miranda, Rua Francisco Alarigo Bergamo, Rua Pires do Rio, Rua Liderança, Rua Crescenzo Albanese, Rua Augusto Carlos Bauman, Rua Professor Brito Machado, Rua Alayde de Souza Costa, Rua Rio
Imburana, Rua Guilherme Valença, Avenida Professor João Batista Conti, Rua Andorinha da Mata, Rua
Jardim Tamoio, Rua Adriano Alvarez, Rua Bartolomeu Ferrari, Rua Sabbado D'Angelo, Avenida JacuPêssego/Nova Trabalhadores, Rua Pedro Feliciano, Rua Victorio Santim, Rua França Velho, Rua Santo
Antônio de Itaverava, Rua Alaor, Rua Arraial de São Bartolomeu, Rua Lagoa Feia, Rua Serra de São
Domingos, Rua João Dias da Motta, Rua Serra de Santa Marta, Rua Lagoa do Taí Grande, Rua Serra de
São Domingos, Rua Pedro Leopoldo, Rua Taques, Rua Campinas do Piauí, Rua Fontoura Xavier, Rua
Colonial das Missões, Rua Ken Sugaya, Largo da Matriz, Rua Ken Sugaya, Rua Américo Salvador Novelli, Rua Ignácio Alves de Mattos, Rua Gregório Ramalho, Rua Flores do Piauí, Rua Itagimirim, Rua
Padre Viegas de Menezes, Avenida Campanella, Rua Sargento Pedro dos Santos, Rua Rosina Ferraresi
Marsura, Rua Bento Ribeiro, Rua Alexandre Dias, Rua João José de Souza, Rua das Boas Noites, Rua
Catarina Lopes, Rua André Cavalcanti, Rua Raimundo Gonçalves Ferreira, Rua Manuel dos Reis Souza,
Rua Severino Alboleya Imbernon, Rua Monte Sinai, Praça Jandaira, Avenida Ernesto Souza Cruz, Rua
Camuengo, Avenida Caititu, Rua Flor de Babado, Rua Flor da Esperança, Rua Pantanais do Mato Grosso, Rua Flor de Contas e Rua Flor do Caboclo até o ponto inicial.
ÁREA 3: Começa na confluência da Rua Liderança com a Avenida Pires do Rio, segue pela Avenida
Pires do Rio, Rua São João do Cariri, Rua Calabura, Rua Almino Afonso, Avenida Pires do Rio, Rua Rio
São Francisco do Mogaino, Rua Cecília Iter, Rua Salvador do Sul, Avenida José Pinheiro Borges, Rua
Ribeiro de Andrade, Rua Veiga Bueno, Rua Juvelina, Estrada Itaquera-Guaianases, Avenida Nossa Senhora de Guadalupe, Rua Santa Edith, Avenida Um (Codlog 75.423-4), Estrada Itaquera-Guaianases,
Rua Nossa Senhora das Candeias, Rua Icouara, Rua Amanari, Rua Antônio Garcia Filho, Rua Senador
Amaral Furlan, Rua Renzo Baldini, Rua Frei Jorge Walter Nunes, Rua Jiparaná, Rua Damásio Pinto, Rua
João Câmara, Rua Porto Amazonas, Rua Cândido Godoi, Rua Damásio Pinto, Rua Antônio Moura Andrade, Rua Paulo Lopes Leão, Rua Professor Brito Machado, Rua Augusto Carlos Bauman, Rua Crescenzo Albanese e Rua Liderança até o ponto inicial.
ÁREA 4: Começa na confluência da Avenida Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores com a Rua Agrimensor
Sugaya, segue pela Rua Agrimensor Sugaya, Rua Matashiro Yamaguishi, Rua Agrimensor Sugaya, Rua
Prof. Hasegawa, Rua Hisaji Morita, Rua Zituo Karazawa, Rua Isa Silveira Leal, Rua Go Sugaya, Rua
Guichi Shigueta, Avenida Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, Rua Malmequer do Campo, Rua John Speers, Rua Shinzaburo Mizutani, Rua Victorio Santim, Rua Pedro Feliciano e Avenida Jacu-Pêssego/Nova
Trabalhadores até o ponto inicial.

ÁREA 5: Começa na confluência da Avenida Ragueb Chohfi com a Avenida Aricanduva, segue pela Avenida Ragueb Chohfi, Rua Forte de Santos, Rua Forte do Pontal, Rua Forte do Triunfo, Rua das Estrelas,
Rua Phobus, Rua Titânia, Avenida Forte do Leme, Rua Umbriel, Rua Touro, Rua Lua, Rua Irineu de Matos, Rua Olavo Faggin e Avenida Ragueb Chohfi até o ponto inicial.
ÁREA 6: Começa na confluência da Rua Araçazal com a Rua Doutor Assis Ribeiro, segue pela Rua Doutor Assis Ribeiro, divisa entre os Setores Fiscais 129 e 130 da Planta Genérica de Valores, Rodovia dos
Trabalhadores - Ayrton Senna da Silva, limite com o Município de Guarulhos, divisa entre os Setores
Fiscais 111 e 131 da Planta Genérica de Valores, Rua Japichaua, Rua Doutor Assis Ribeiro, Rua Antonio
Egas Moniz, Rua Maria Angélica Soares Gomes, Rua Abel Tavares, Rua José Lopes Rodrigues, Rua
Reverendo João Euclides Pereira, Rua São Vicente de Minas, Rua Francisco Barroso Pereira (contornando a quadras 330 do Setor Fiscal 111 da Planta Genérica de Valores), Rua Manoel de Mattos Godinho,
Rua Entre-Folhas, Rua das Crianças, Avenida Wenceslau Guimarães, Rua Olavo Egídio de Souza Aranha, Rua Chaval, Rua Ribeira do Amparo, Rua Apaura e Rua Araçazal até o ponto inicial.
ÁREA 7: Começa no ponto onde a Avenida Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores passa sobre a linha férrea
da CPTM, segue pela linha férrea, Córrego Itaquera, Rua Ribeiro dos Santos, Rua Abaitinga, Rua Luís
Picolo, Avenida Marechal Tito, Rua José Aldo Piassi, Rua Osvaldo Santini, Rua Mário Rodrigues Fon,
Rua Humberto Romani, Avenida São Miguel, Rua João José Rodrigues, Rua Cachoeira Bonita, Rua
Humberto Parente, Rua Julião Cosme, Rua Ana Rita de Freitas, Rua José Augusto da Silveira, Avenida
São Miguel, Rua Vilma, Rua Tapicua, Rua Parioto, Rua Taiuvinha, Avenida Doutor Ussiel Cirilo, Rua
Américo Sugai, Rua Taiuvinha, Rua Santana de Pirapama, Rua Coronel Manuel Feliciano de Souza, Rua
Ernesto Bainha Lopes, Rua Tsutomu Henni, Rua Piedade de Ponte Nova, Rua Américo Sugai, Rua Tejuguaçu, Rua Mari, Rua José Santana, Rua dos Cálamos, Rua Fruta do Paraíso, Estrada do Imperador,
Rua Vitifolia, Rua Lírio da Serra, Rua Pantanais do Mato Grosso, Rua Baiardo Medeiros, Rua Flor de
Inverno, Avenida Laranja da China, Rua Arareua, Rua Mirassol d'Oeste, Avenida Laranja da China, Avenida Jacu-Pêssego, Avenida São Miguel, Rua Airi Mirim, Rua Perpétua do Campo, Avenida Antônio Louzada Antunes, Avenida Mimo de Vênus, Rua Cravorana, Rua Saboeiro, Rua Piripiri, Rua Perpétua do
Campo, Avenida São Miguel, Travessa Robert Morton, Rua Renato Katsuya Sato, Rua Modesto de Souza, Rua João Martins, Rua Renato Katsuya Sato, Rua André Bernardes, Rua Líbero Ancona Lopez, Rua
Serra da Moeda, prolongamento ideal até a Rua Doutor Assis Ribeiro, Rua Doutor Assis Ribeiro, Rua
Vilanova de Santa Cruz, Rua Açafrão, Rua Antonio Egas Moniz, Rua Doutor Assis Ribeiro e seguindo, a
partir do seu cruzamento com a Rua Serra de Itaqueri, pela linha férrea da CPTM até o ponto inicial.
ÁREA 8: Começa no ponto onde a Avenida Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores passa sobre a linha férrea
da CPTM, segue pela Avenida Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores até o limite do Parque Ecológico do
Tietê, segue por este limite até o prolongamento ideal da Avenida Nitro-Química, Avenida Nitro-Química,
Avenida Doutor José Artur Nova e linha férrea da CPTM até o ponto inicial.
ÁREA 9: Começa no ponto onde a linha férrea da CPTM passa sobre o Córrego Itaquera, segue pela
linha férrea, Avenida Estrela da Noite, Rua Cordão de São Francisco, Rua Chagoteo, Rua Rio Quebra
Anzóis, Rua Coaracy, Rua Bernardo de Chaves Cabral, Rua Alhandra, linha férrea da CPTM, Rua Moisés
José Pereira, Rua José Cardoso Pimentel, Rua Itapirema, Praça Major Jose Levy Sobrinho, Rua Rafael
Correia da Silva, Rua Francisco Vaz Moniz, Avenida Marechal Tito, Rua Luís Picolo, Rua Abaitinga, Rua
Ribeiro dos Santos e Córrego Itaquera até o ponto inicial.
ÁREA 10: Começa na confluência da Rua José Cardoso Pimentel com Rua Simão Gonçalves, segue pela
Rua Simão Gonçalves, Avenida Marechal Tito, Praça Lions Clube - Itaim Paulista, Rua Pascoal de Miranda, Rua Manuel de Castilho, Rua Santo Antônio da Glória, Rua Tibúrcio de Souza, Rua Rafael Monteiro
Valeiro, Rua Alfredo Moreira Pinto, Rua Enseada das Garoupas, Rua Doutor Durval Vilalva, Rua Vereda
do Paraíso, Estrada Dom João Nery, Rua Francisco Vaz Moniz, Rua Rafael Correia da Silva, Praça Major
José Levy Sobrinho, Rua Itapirema e Rua José Cardoso Pimentel até o ponto inicial.
ÁREA 11: Começa na confluência da Rua Belmiro Valverde com a Rua Gaspar Aranha, segue pela Rua
Gaspar Aranha, Rua Capitão Pucci, Travessa das Ondinas, Rua Antônio Thadeo, Rua Professor Cosme
Deodato Tadeu, prolongamento ideal da Rua Catarina Cubas até a Estrada de Poá, Estrada de Poá, Rua
Santa Sabina, Rua Saturnino Pereira, Viaduto Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno, Rua Hipólito de
Camargo, Rua Professor Francisco Pinheiro, prolongamento ideal até a Rua Bom Jesus da Penha, Rua
Bom Jesus da Penha, Rua Getulina e Rua Belmiro Valverde até o ponto inicial.
ÁREA 12: Começa na confluência da Rua Arroio Sarandi com a Rua João Cabral de Melo Neto, seque
pela Rua João Cabral de Melo Neto, prolongamento natural da Rua João Cabral de Melo Neto, Estrada
do Barro Branco (Codlog 47.612-9), Avenida Souza Ramos, via de contorno do Terminal Tiradentes, Rua
Milagre dos Peixes, Rua Ave de Prata, Rua Bandeira do Divino, Rua Brasil Nativo, Travessa Dez Mil Dias,
Rua Sara Kubitsheck, Avenida Naylor de Oliveira, Rua Santa Etelvina, Rua São Valfredo, Rua dos Têxteis, Rua Paulo Merkits, Avenida dos Metalúrgicos, Rua Dona Eloá do Valle Quadros, Rua Dom Marcos
Barbosa, Rua Três (Codlog 50.531-5), prolongamento natural da Rua Três, Rua Barão Carvalho do Am paro, Rua Arroio Araponga, Rua Arroio Triunfo, Rua Marcio Beck Machado e Rua Arroio Sarandi até o
ponto inicial.
ÁREA 13: Começa no ponto (x=349.899; y=7.385.374), segue pela divisa entre as Quadras 023 e 991 do
Setor Fiscal 253 da Planta Genérica de Valores, Rua Santo André Avelino, Estrada de Servidão Quatro,
Estrada de Servidão Cinco, Rua Ipanhambuçu, Rua Júlio César Moreira, Avenida Rodolfo Pirani, Rua
Morro das Pedras, Rua Giuseppe Torelli, prolongamento ideal da Rua Giuseppe Torelli, Avenida JacuPêssego/Nova Trabalhadores e divisa com o Município de Mauá até o ponto inicial.

ÁREA 14: Começa na confluência da Rua Alessandro Giulio Dell'Aringa com a Rua Antonio Previato,
segue pela Rua Antonio Previato, Rua Doutor Aureliano da Silva Arruda, Rua Ângelo de Candia, Praça
Gilberto Alves, Rua Embaixador Ildefonso Falcão, Rua Doutor Felice Buscaglia, Avenida Mateo Bei, Rua
Francisco Cordelli, Avenida Cláudio Augusto Fernandes, Avenida Maria Cursi, Rua Joaquim Gouveia
Franco, Rua Professor José Décio Machado Gaia, Rua Osvaldo Nevola e Rua Alessandro Giulio
Dell'Aringa até o ponto inicial.
Seção V
Desenvolvimento da Zona Sul e Extremo Sul do Município
(A lei disposta nesta Seção entrará em vigor no exercício em que for considerada na estimativa de
receita da lei orçamentária, bem como quando tiver sido compatibilizada com as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme o artigo 17 da
Lei n° 16.359, de 13/01/16).
Art. 329. Ficam instituídos, no âmbito do Município de São Paulo, incentivos fiscais com o objetivo de
fomentar e fortalecer as iniciativas comerciais, industriais e de prestação de serviços na Zona Sul e do
extremo Sul de São Paulo (Art. 1° da Lei n° 16.359, de 13/01/16).
§ 1° Para fins do disposto neste artigo, as áreas serão definidas pelas circunscrições das seguintes Subprefeituras:
I - Capela do Socorro (Inciso V do § 1°);
II - Parelheiros (Inciso VI do § 1°).
§ 2° Os incentivos terão duração de 10 (dez) anos, contados da data da publicação desta lei.
Art. 330. O Poder Executivo concederá incentivos fiscais a empresas comerciais, industriais ou de serviços que queiram instalar novas unidades ou ampliar as já existentes, desde que apresentado e aprovado
projeto de investimento, nas regiões definidas no § 1° do artigo 329, realizando-se os investimentos necessários, observado o disposto nos artigos 5°, 8°, 15 e 16 desta lei (Art. 2° da Lei n° 16.359, de
13/01/16).
§ 1° Os incentivos fiscais serão compostos por emissão de Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento
- CID, com validade de 10 (dez) anos, no valor de até 60% (sessenta por cento) do investimento realizado, observado o disposto no artigo 333, passível de fruição após a emissão do Termo de Conclusão do
Investimento e de Liberação do Uso do CID, sendo que os valores dos Certificados serão atualizados
monetariamente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, verificada entre a data de sua emissão e sua(s) respectiva(s)
data(s) de fruição, com valor total cumulativo correspondente a até 60% (sessenta por cento) do valor dos
investimentos destinados a atividades comerciais, industriais ou de prestação de serviços, descritos no §
2° deste artigo, desde que efetivamente comprovados.
§ 2° (VETADO)
§ 3° Investidor, para os efeitos desta lei, é a pessoa física ou jurídica desde que previamente habilitado.
§ 4° A concessão dos incentivos fica condicionada à aprovação de projeto de investimento que comprovadamente fomente investimentos na região.
Art. 331. A concessão dos incentivos previstos nesta lei fica condicionada à aprovação do projeto de
investimentos pelo Poder Público, que expedirá, em cada caso, Termo de Conclusão do Investimento
para fim de fruição do incentivo fiscal, observada a legislação de uso e ocupação do solo e demais normas legais vigentes (Art. 3° da Lei n° 16.359, de 13/01/16).
Art. 332. A emissão das parcelas anuais dos Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento, prevista no §
1° do artigo 330, bem como a utilização dos mesmos ficará condicionada à comprovação anual da continuidade das operações da empresa beneficiada pelos incentivos desta lei, perante o Poder Público (Art.
4° da Lei n° 16.359, de 13/01/16).
Art. 333. Os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento poderão ser emitidos pela conclusão de etapas constantes do projeto aprovado, observado o limite das dotações orçamentárias consignadas na lei
orçamentária do ano da emissão dos Certificados, podendo o valor total do incentivo ser fracionado em
diversos Certificados, com valor mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada um (Art. 5° da Lei
n° 16.359, de 13/01/16).
Art. 334. Os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento poderão ser utilizados para (Art. 6° da Lei n°
16.359, de 13/01/16):
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;

IV - redução de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis
(ITBI-IV), referente ao imóvel objeto de investimento.
§ 1° Os Certificados não poderão ser utilizados pelo investidor para o pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN retido na fonte.
§ 2° O incentivo fiscal de que tratam os incisos I e II não poderão resultar em alíquota inferior a 2% (dois
por cento), caso em que será aplicada a alíquota referida, sobre a base de cálculo do imposto, sob a
forma de incentivo fiscal.
§ 3° As isenções de que trata este artigo encontram-se limitadas a até 1% (um por cento) da receita total
proveniente da arrecadação de cada um dos seguintes impostos:
a) Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN;
b) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU;
c) Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - ITBI.
Art. 335. Observado o valor estabelecido no § 1° do artigo 330 e o limite fixado na Lei Orçamentária,
compete ao Poder Público analisar e deliberar acerca dos projetos de investimentos e dos pedidos de
concessão dos incentivos, acompanhar e avaliar os resultados dos projetos de investimentos, deliberando
pela revisão ou cassação das concessões de incentivos, se for o caso, bem como formular as diretrizes
da política pertinente ao Programa, submetendo-as à ratificação do Prefeito (Art. 7° da Lei n° 16.359, de
13/01/16).
§ 1° Preliminarmente, os projetos de investimentos e pedidos de concessão de incentivos serão encaminhados ao Poder Público.
§ 2° O Poder Público elaborará parecer sobre o projeto de investimento e o pedido formulado, verificando
o mérito e a possibilidade de enquadramento do projeto de investimento no Programa, bem como a regularidade fiscal do investidor perante as Fazendas Públicas, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e
0 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
Art. 336. Os incentivos fiscais decorrentes desta lei não poderão ser concedidos concomitantemente com
outros incentivos seletivos (Art. 8° da Lei n° 16.359, de 13/01/16).
Art. 337. A Lei Orçamentária fixará, anualmente, o valor destinado aos incentivos da Zona Sul e extremo
Sul de São Paulo (Art. 15 da Lei n° 16.359, de 13/01/16).
Seção VI
Cinemas
Art. 338. Esta lei concede incentivos fiscais a cinemas que funcionem em imóveis cujo acesso direto seja
por logradouro público ou em espaços semipúblicos de circulação em galerias mediante contrapartidas
socioculturais com a finalidade de (Art. 1° da Lei n° 13.712, de 07/01/04):
1 - 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.
§ 1° Somente poderão ser beneficiados por esta lei os cinemas que exibam obras cinematográficas que
atendam a todas as faixas etárias em sua programação normal.
§ 2° 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. 339. 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 338, que cumpram as contrapartidas de caráter sociocultural
estabelecidas no artigo 342 (Art. 2° da Lei n° 13.712, de 07/01/04).
Parágrafo único. No caso de imóveis parcialmente utilizados como cinema e atividades acessórias correlacionadas à exibição de filmes, a isenção incidirá proporcionalmente sobre a área do imóvel utilizada
para esses fins.
Art. 340. Fica concedida isenção parcial de Imposto Sobre Serviços 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 338, na condição em
que cumpram as contrapartidas de caráter sociocultural estabelecidas no artigo 342, 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 n° 37, de 12 de junho de 2002 (Art. 3°
da Lei n° 13.712, de 07/01/04).
§ 1° Ao final de cada ano fiscal o contribuinte isento deverá entregar relatório de cumprimento das contrapartidas.

§ 2° O Executivo Municipal regulamentará a fiscalização do cumprimento das contrapartidas e as penalidades, em caso de descumprimento.
Art. 341. As isenções previstas nos artigos 339 e 340 são anuais, mediante a entrega de termo de opção
à Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico (Art. 4° da Lei n° 13.712, de
07/01/04).
Art. 342. Os benefícios fiscais estabelecidos nos artigos 339 e 340 ficam condicionados ao cumprimento
das seguintes contrapartidas (Art. 5° da Lei n° 13.712, de 07/01/04):
I - a exibição de obras cinematográficas brasileiras de longa metragem em 10 (dez) dias a mais, por sala,
do número de dias exigidos pelo Decreto n° 3.811, de 4 de maio de 2001, que regulamenta o artigo 55 da
Medida Provisória n° 2.219, de 4 de setembro de 2001 ou o que vier a substituir;
II - a oferta, a título gratuito, de cota mensal de ingressos das sessões de cinema, na forma regulamentada pelo Executivo, em valor, no mínimo, 10% (dez por cento) superior àquele correspondente à isenção
fiscal;
III - a realização de atividades educativas e de informação sobre as obras cinematográficas exibidas ou
seu contexto, visando à formação de público.
§ 1° O Executivo regulamentará a distribuição dos ingressos de que trata o inciso II do "caput" deste artigo, que deverá beneficiar principalmente jovens e idosos de baixa renda e de regiões do Município desprovidas de recursos e equipamentos culturais, alunos das escolas públicas municipais, professores da
rede pública municipal de ensino e beneficiários de programas da Prefeitura Municipal de São Paulo.
§ 2° Os cinemas deverão disponibilizar os ingressos de que trata o inciso II do "caput" deste artigo nos
dias e horários de maior taxa de ociosidade na ocupação, distribuindo-os entre os diferentes períodos e
durante todos os meses do ano.
Art. 343. O Executivo poderá estabelecer, com cinemas com as características descritas no artigo 338,
acordo de cooperação para programas de recuperação urbanística do entorno do imóvel ou de promoção
cultural com a participação da comunidade local (Art. 6° da Lei n° 13.712, de 07/01/04).
Seção VII
Região Adjacente à Estação da Luz
Art. 344. Fica instituído o Programa de Incentivos Seletivos para a região adjacente à Estação da Luz,
com o objetivo de promover e fomentar o desenvolvimento adequado dessa área central do Município de
São Paulo, nos termos das disposições constantes desta lei (Art. 1° da Lei n° 14.096, de 08/12/05).
§ 1° Para os fins do Programa ora instituído, a região adjacente à Estação da Luz - região-alvo - é a área
compreendida pelo perímetro iniciado na intersecção da Avenida Rio Branco com a Avenida Duque de
Caxias, seguindo pela Avenida Duque de Caxias, Rua Mauá, Avenida Cásper Líbero, Avenida Ipiranga e
Avenida Rio Branco até o ponto inicial.
§ 2° O Programa de Incentivos Seletivos terá a duração de 10 (dez) anos, contados da data da publicação
desta lei, respeitada a validade dos Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento, expedidos em razão do
Programa ora criado, bem como o prazo de concessão dos incentivos fiscais tratados nos incisos II, III, IV
e V do § 1° do artigo 345.
Art. 345. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos fiscais aos contribuintes que realizarem
investimentos na região-alvo, observado o disposto nos artigos 350 a 352 (Art. 2° da Lei n° 14.096, de
08/12/05).
§ 1° 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 até (Com a redação da Lei n° 14.256, de 29/12/06):
a) 50% (cinquenta por cento) do valor dos investimentos descritos no inciso I do artigo 346, desde que
efetivamente comprovados e destinados a imóveis de uso exclusivamente residencial;
b) 50 % (cinquenta por cento) do valor dos investimentos descritos nos incisos I e II do artigo 346, desde
que efetivamente comprovados e destinados às atividades comerciais previstas no § 11 deste artigo,
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 artigo 346, desde que
efetivamente comprovados e destinados às atividades de prestação de serviço previstas nos §§ 12 e 13
deste artigo, exercidas por estabelecimento do investidor situado na região-alvo;
II - redução de 50% (cinquenta por cento) do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, referente ao
imóvel objeto do investimento;
III - redução de 50% (cinquenta 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 no § 13 deste artigo, prestados por estabelecimento da pessoa jurídica
situado na região-alvo.

§ 2° 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 nos §§ 11, 12 e 13 deste artigo, ou de empreendimentos residenciais na área referida no § 1° do artigo 344, 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.
§ 3° Investidor, para os efeitos desta lei, é a pessoa física ou jurídica previamente habilitada no Programa
de Incentivos Seletivos para a região-alvo.
§ 4° 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 artigo 1° da Lei n° 10.734, de 30 de junho de 1989.
§ 5° Sem prejuízo do disposto no § 4° deste artigo, os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento concedidos na conformidade da alínea "c" do inciso I do § 1° 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 artigo 1° da Lei n° 10.734, de 30 de junho de 1989.
§ 6° Os incentivos fiscais tratados nos incisos II e V do § 1° deste artigo serão concedidos pelo prazo de 5
(cinco) anos contado da conclusão do investimento.
§ 7° O valor do incentivo fiscal tratado no inciso III do § 1° 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.
§ 8° O incentivo fiscal tratado no inciso IV do § 1° 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.
§ 9° 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 no § 12 deste artigo, aplicar-se-á o incentivo
fiscal de que trata o inciso V do § 1° deste artigo.
§ 10. O incentivo fiscal de que trata o inciso V do § 1° deste artigo não poderá resultar na redução da
alíquota mínima de 2% (dois por cento).
§ 11. Atividades comerciais (Seção 1 da tabela anexa à Lei n° 14.096, de 08/12/05):
I - galeria de arte;
II - loja de departamentos;
III - shopping center;
IV - supermercado ou hipermercado.
§ 12. Atividades de prestação de serviços sujeitas à alíquota de 2% (Seção 2 da tabela anexa à Lei n°
14.096, de 08/12/05):
I - creche;
II - elaboração de programas de computação (software);
III - ensino regular pré-escolar, fundamental e médio;
IV - ginástica, dança, esportes, natação e artes marciais;
V - hospital, laboratório e pronto socorro;
VI - licenciamento, distribuição ou cessão de direito de uso de programas de computação;
VII - serviços gráficos.
§ 13. Atividades de prestação de serviços sujeitas à alíquota de 5% com redução para 2% (Seção 3 da
tabela anexa à Lei n° 14.096, de 08/12/05):
I - análise e desenvolvimento de sistemas, programação, processamento de dados, assessoria e consultoria em informática, suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de
programas de computação e bancos de dados, planejamento, confecção, manutenção e atualização de
páginas eletrônicas;
II - cursos de idiomas, computação e demais cursos de instrução, treinamento, orientação pedagógica e
educacional;
III - digitação e datilografia;
IV - ensino superior, cursos de graduação e demais cursos sequenciais;
V - espetáculos teatrais e circenses, exibições cinematográficas e programas de auditório;
VI - fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem e mixagem;
VII - fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução e trucagem;
VIII - hospedagem em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residenceservice e suíte service;
IX - óperas, ballet, danças, concertos e recitais;
X - organização de festas e recepções (bufê) realizadas em estabelecimento localizado na região-alvo;
XI - propaganda e publicidade;

XII - provedores de acesso à internet;
XIII - reprografia, microfilmagem e digitalização;
XIV - shows, bailes, desfiles e festivais;
XV - telemarketing e central de atendimento telefônico "call center".
Art. 346. A concessão dos incentivos seletivos previstos nesta lei fica condicionada à aprovação de projeto de investimentos que contenha os seguintes fatores (Art. 3° da Lei n° 14.096, de 08/12/05):
I - construção, restauração, preservação ou conservação do imóvel localizado na região-alvo; ou
II - incremento da atividade na região-alvo.
Parágrafo único. Observada a legislação de uso e ocupação do solo, a efetivação desses fatores será
objeto de verificação pelo Conselho do Programa de Incentivos Seletivos, que expedirá, nos casos em
que couber, Termo de Conclusão do Investimento para fim de fruição do incentivo fiscal.
Art. 347. Os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento poderão ser utilizados para (Art. 4° da Lei n°
14.096, de 08/12/05):
I - pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS;
II - pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU;
III - aquisição de créditos de bilhete único, para os funcionários que exercerem suas atividades no estabelecimento do investidor localizado na região-alvo.
§ 1° Os certificados serão emitidos em nome do investidor, sendo permitida a transferência de sua titularidade nos limites e na forma que dispuser o regulamento.
§ 2° Os certificados não poderão ser utilizados para pagamento de:
I - débitos tributários decorrentes de fatos geradores anteriores à data de conclusão do investimento;
II - débitos tributários apurados após iniciada a ação fiscal;
III - multa moratória, juros de mora e correção monetária.
§ 3° Os certificados não poderão ser utilizados pelo investidor para o pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS por ele retido na fonte.
Art. 348. Fica criado o Conselho do Programa de Incentivos Seletivos para a região-alvo, composto pelos
Secretários Municipais de Planejamento, de Finanças e Desenvolvimento Econômico e de Habitação,
pelo Subprefeito da Sé, pelo Presidente da Empresa Municipal de Urbanização, pelo Coordenador do
Comitê de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo e por 2 (dois) representantes da sociedade civil,
indicados pelo Prefeito (Art. 5° da Lei n° 14.096, de 08/12/05).
§ 1° O Conselho será presidido pelo representante da Secretaria Municipal de Planejamento, a quem
caberá o voto de desempate.
§ 2° Os membros de que trata o "caput" deste artigo poderão indicar para representá-los no Conselho o
Secretário-Adjunto ou o Chefe de Gabinete, no caso das Secretarias, o Chefe de Gabinete, no caso da
Subprefeitura da Sé, ou o Vice-Presidente, no caso da Empresa Municipal de Urbanização.
Art. 349. Observados o valor estabelecido no inciso I do § 1° do artigo 345 e o limite fixado na Lei Orçamentária, compete ao Conselho do Programa de Incentivos Seletivos analisar e deliberar acerca dos
projetos de investimentos e dos pedidos de concessão dos incentivos, acompanhar e avaliar os resultados dos projetos de investimentos, deliberando pela revisão, ou cassação, das concessões de incentivos
se for o caso, bem como formular as diretrizes da política pertinente ao Programa, submetendo-as à ratificação do Prefeito (Art. 6° da Lei n° 14.096, de 08/12/05).
§ 1° Preliminarmente, os projetos de investimentos e pedidos de concessão de incentivos serão encaminhados à Assessoria Técnica do Conselho, que será constituída por um representante de cada uma das
Secretarias que o compõem, por um representante da Subprefeitura da Sé e por um representante da
Empresa Municipal de Urbanização, à qual caberá a secretaria executiva.
§ 2° A Assessoria Técnica do Conselho elaborará parecer sobre o projeto de investimentos e o pedido
formulado, verificando o mérito e a possibilidade de enquadramento do projeto de investimentos no Programa, bem como a regularidade fiscal do investidor perante as Fazendas Públicas, o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
Art. 350. Os incentivos fiscais decorrentes desta lei não poderão ser concedidos concomitantemente com
outros programas de incentivos seletivos (Art. 7° da Lei n° 14.096, de 08/12/05).
Art. 351. Para atender as despesas decorrentes desta lei, no corrente exercício, fica o Poder Executivo
autorizado, nos termos do que dispõem os artigos 40 a 46 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964, a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e a criar dotação orçamentária específica para tal finalidade (Art. 8° da Lei n° 14.096, de 08/12/05).
Parágrafo único. O ato que abrir o crédito especial de que trata o "caput" deste artigo indicará a fonte de
recurso para atender a despesa.
Art. 352. A Lei Orçamentária fixará, anualmente, o valor destinado ao Programa de Incentivos Seletivos
ora criado (Art. 9° da Lei n° 14.096, de 08/12/05).

Seção VIII
Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS
Art. 353. Fica o Poder Executivo autorizado a receber em doação imóveis destinados ao Programa de
Regularização e Urbanização do Complexo Paraisópolis, localizados nos perímetros das Zonas Especiais
de Interesse Social - ZEIS representadas na planta que, rubricada pelo Prefeito e pelo Presidente da
Câmara Municipal, faz parte integrante desta lei, e descritas no parágrafo único deste artigo, bem como a
conceder remissão de créditos tributários relativos a Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxas de Limpeza, de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, de Combate a Sinistros e Contribuição de Melhoria, incidentes sobre tais imóveis, constituídos até a data da doação, inscritos ou a inscrever na dívida
ativa, na forma prevista nos artigos 353 a 360 (Art. 1° da Lei n° 14.062, de 13/10/05).
Parágrafo Único - Quadro - ZEIS - Complexo Paraisópolis (Anexo único da Lei n° 14.062, de 13/10/05).
ZEIS 1 - W0 45 (BT)
Inicia-se na confluência da Rua Mto. Torquato Amore com a Rua Santo Américo, Rua Santo Américo,
segmento 1-2 (divisa do lote 9 com os lotes 4, 16, 17 e 18 da quadra 16 do Setor 171 da Planta Genérica
de Valores), Rua Da. Vitu Giorgi, segmento 3-4 (divisa dos lotes 42 e 35 com os lotes 5 e 50 da quadra 15
do setor 171 da Planta Genérica de Valores), Rua Clementine Brenne, segmento 5-6 (divisa dos lotes 7 e
8 com o lote 60 da quadra 22 do setor 171 da Planta Genérica de Valores), Rua João Avelino Pinho Mellao, Rua das Goiabeiras, segmentos 7-8-9 (divisa dos lotes 1, 64, 63 e 61 com os lotes 10, 5, 6 e 11da
quadra 29 do setor 171 da Planta Genérica de Valores), Rua Sebastião Francisco, segmentos 10-11-1213-14 (divisa do lote 26, 25, 24, 14, 161, 152 e 3 com os lotes 39, 41 a 160 e 19 da quadra 31 do setor
171 da Planta Genérica de Valores), segmento14-15 (divisa do lotes 8 com o lote 13 da quadra 35 do
setor 171 da Planta Genérica de Valores), segmento 15-16 (divisa da quadra 35 com a quadra 37 do setor
171 da Planta Genérica de Valores), Rua Sebastião Francisco, Rua Afonso de Oliveira Santos (projetada), Rua Leandro Teixeira (projetada), ponto 17, do ponto 17 ao ponto 18 segue pela divisa das quadras
235 e 23 com a quadra 245 do setor 171 da Planta Genérica de Valores, Av. Jaime de Barros Câmara,
Rua Onze CODL OG 388858, segmentos 19-20-21 (divisa do lote 1 com o E.L. da quadra 289 do setor
171 da Planta Genérica de Valores), Rua Clementine Brenne, Rua das Goiabeiras, segmento 22-23 (divisa da quadra 289 com a quadra 16 do Setor 161 da Planta Genérica de Valores), Rua Santo Américo até
o ponto inicial.
ZEIS 1 - W0 46 (BT)
Inicia-se na confluência da Rua Antonio Julio dos Santos com a Rua Ernest Renam, Rua Ernest Renam,
Rua João Avelino Pinho Mellao, segmento 1-2-3 (divisa dos lotes 25, 6, 20, 19 com os lotes 18, 11, 10 e
26 da quadra 176 do setor 170 da Planta Genérica de Valores), segmentos 3-4-5-6 (divisa dos lotes 7, 28,
27, 26, 25, 24 com os lotes 8, 11, 34, 33, 29, 15, 16, 17 e 23 da quadra 178 do setor 123 da Planta Genérica de Valores), Rua João Avelino Pinho Mellao, Rua Antonieta Ferraz Diniz, segmentos 7-8-9 (divisa dos
lotes 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 54, 53, 47, 46, 45 e 247 com os lotes 140, 139, 65, 66, 110 a 129 da quadra 179 do setor 123 da Planta Genérica de Valores), até o ponto inicial.
ZEIS 1 - W047 (BT)
Inicia-se na Rua Antonio Julio dos Santos, segmentos 1-2-3-4 (divisa dos lotes 37, 33, 34, 35 com os lotes
1, 15, 16, 17, 18, 19, 36 da quadra 174 do setor 170 da Planta Genérica de Valores), Rua Antonio Julio
dos Santos até o ponto inicial.
ZEIS 1 - W048 (BT)
Inicia-se na confluência da Rua Pasquale Galupi com a Rua José Dias da Costa, Rua José Dias da Costa, Rua Antonieta Ferraz Diniz, segmento 1-2-3 (divisa dos lotes 29, 98, 81, 80 e 8 com os lotes 3, 132,
131, 130, 10 e 12 da quadra 179 do setor 123 da Planta Genérica de Valores), Rua Ernest Renam, Rua
Leandro Teixeira, Rua Pasquale Galupi até o ponto inicial.
ZEIS 1 - W050 (CL)
Inicia-se na confluência da Ruas Ernest Renam com a Rua Dr. Flavio Americo Maurano, Rua Flavio Americo Maurano, segmentos 1-2-3-4-5 (divisa dos lotes 32, 41, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 e 6 com os lotes
39, 40, 36, 37, 1, 4 e 44 da quadra 165 do setor 170 da Planta Genérica de Valores), Jeremy Benthan,
Rua s/n CO DL OG N14013, Rua Viriato Correia, Rua Silveira Sampaio, Rua Melchior Giola, Rua Italegre,
Rua da Independência, segmento 6-7 (divisa dos lotes 26, 27, 3 e 28 com o lote 29 da quadra 132 do
setor 170 da Planta Genérica de Valores), segmento 7-8 (divisa dos lotes 29, 30, 31 e 32 com os lotes 21,
20, 19 e 18 da quadra 132 do setor 170 da Planta Genérica de Valores), segmento 8-9 (divisa do lote 17
com o lote 18 da quadra 132 do setor 170 da Planta Genérica de Valores), Rua Ricardo Avenarus, Rua
Iratinga, segmentos 10-11-11A (divisa das quadras 117 e 114 com a quadra 184 do setor 170 da Planta
Genérica de Valores), segue pela divisa do E.L. com a quadra184 do setor 170 da Planta Genérica de
Valores até o ponto 11B, Rua Itamotinga, segmento 11C-11D (divisa do E.L. e das quadras 34 e 33 do
setor 170 da Planta Genérica de Valores com o Cemitério do Morumbi), Rua Laércio Corte, Rua Itapaiuna, Rua Jerônimo de Campos Freire, Rua Dr. José Augusto de Souza e Silva, Rua Dr. Laerte Setubal,
Rua Dr. Francisco Degni, segmento 12-13 (divisa do E.L. com os lotes 186 a 208 da quadra 49 do setor
170 da Planta Genérica de Valores), Rua Dr. Laerte Setubal, segmento 14-15 (divisa do lote 5 com o lote
6 da quadra 49 do setor 170 da Planta Genérica de Valores), segmentos 15-16-17 (divisa dos lotes 5, 4,
15, 14, 13 com os lotes 11, 10, 209, 96 a 185, 42 a 95 e 6 da quadra 49 do setor 170 da Planta Genérica
de Valores), segmento 17-18 (divisa do E.L. com o lote 6 da quadra 148 do setor 170 da Planta Genérica
de Valores), Rua Afonso de Oliveira Santos, Rua Manoel Antonio Pinto, segmento 19-20 (divisa dos lotes

5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4, 23, 24 com os lotes16 e 25 da quadra 160 do setor 170 da Planta Genérica de
Valores), Rua Maj. José Mariotto Ferreira, segmento 21-22 (divisa dos lotes 21 e 31 com os lotes 22, 23,
24, 25, 26 e 19 da quadra 167 do setor 170 da Planta Genérica de Valores), Rua Dr. Francisco Tomáz de
Carvalho, segmento 23-24 (divisa dos lotes 39 e 14 com os lotes 13, 12, 11, 10, 9, 41, 6, 1, 40 da quadra
167 do setor 170 da Planta Genérica de Valores), Rua Maj. José Mariotto Ferreira, Rua Pasquale Gallupi,
Rua Dr. Francisco Tomáz de Carvalho, segmento 25-26-27 (divisa dos lotes 31, 15, 14, 13, 3, 12, 7 com
os lotes 39, 40, 35, 36 e 6 da quadra 166 do setor 170 da Planta Genérica de Valores), Rua Ernest Renam, até o ponto inicial.
ZEIS 3 - W001 (CL)
Inicia-se na confluência da Rua Dr. Laerte Setúbal com a Rua José Augusto de Souza e Silva, Rua José
Augusto de Souza e Silva, Rua Jerônimo de Campos Freire, Rua Taubaté, Rua Itapaiuna, Rua José Pedro de Carvalho Lima, do ponto 1 ao ponto 3, segue pela divisa do E.L. com a quadra 194 do setor 170 da
Planta Genérica de Valores, Rua Antonio Ferreira de Castilho, segmento 4-5 (divisa da quadra 192 do
setor 170 da Planta Genérica de Valores com a Praça Da. Sereia Ambuba), Rua Jose Pedro de Carvalho
Lima, segmento 6-7 (divisa do EL com a quadra 192 do setor 170 da Planta Genérica de Valores), Rua
José Carlos de Toledo Piza, Rua Dr. Laerte Setúbal até o ponto inicial.
Art. 354. Não são abrangidos pelas disposições desta lei os imóveis que estejam "sub judice" em ações
relacionadas à posse discutida por terceiros ou à prescrição aquisitiva (Art. 2° da Lei n° 14.062, de
13/10/05).
Art. 355. Protocolizada a proposta de doação, a exigibilidade dos créditos tributários a que se refere o
artigo 353 ficará suspensa até a transferência do domínio, aplicando-se ao caso a norma contida no artigo
206 do Código Tributário Nacional (Art. 3° da Lei n° 14.062, de 13/10/05).
Parágrafo único. O deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, concedido nos termos
deste artigo, deverá ser comunicado à Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico
para as providências referentes à elaboração das futuras leis orçamentárias.
Art. 356. Os débitos em discussão judicial, mesmo que por meio de embargos à execução fiscal, somente
terão sua exigibilidade suspensa se o proprietário do imóvel apresentar compromisso de desistir, no ato
da transferência do imóvel, das ações ou dos embargos à execução, inclusive dos recursos pendentes de
apreciação, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, bem como
efetuar o pagamento de eventuais custas e despesas processuais pendentes, excluídos os honorários
advocatícios (Art. 4° da Lei n° 14.062, de 13/10/05).
Art. 357. Fica dispensada a exigência de apresentação de planta do imóvel para a aceitação da doação
pela Prefeitura do Município de São Paulo, bastando a perfeita identificação da área conforme o respectivo título de propriedade (Art. 5° da Lei n° 14.062, de 13/10/05).
Art. 358. Após a transferência do domínio à Prefeitura do Município de São Paulo, com o registro da doação no Cartório de Registro de Imóveis competente, os créditos tributários a que se refere o artigo 353
serão remitidos, bem como anistiadas as infrações de natureza tributária, com fundamento nos artigos
172, inciso IV, e 181, ambos do Código Tributário Nacional, vedada a restituição de valores pagos a esse
título (Art. 6° da Lei n° 14.062, de 13/10/05).
Art. 359. Os benefícios fiscais serão concedidos, em cada caso, por despacho fundamentado do Procurador Geral do Município, quando se tratar de débitos inscritos na dívida ativa, e do Secretário Municipal
de Finanças e Desenvolvimento Econômico nos demais casos, após a instrução procedida pela Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano (Art. 7° da Lei n° 14.062, de 13/10/05).
Art. 360. As multas incidentes sobre as edificações de que trata o artigo 353, decorrentes da aplicação da
legislação edilícia e de uso e ocupação do solo, aplicadas até 14 de outubro de 2005, terão sua exigibilidade suspensa a partir da protocolização da proposta de doação e serão anistiadas após a transferência
do domínio do imóvel, observando-se, no que couber, as normas ora estabelecidas, vedada a restituição
de valores pagos a esse título (Art. 8° da Lei n° 14.062, de 13/10/05).
Seção IX
Construção de Estádio na Zona Leste do Município
Art. 361. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos fiscais para construção de estádio que
venha a ser aprovado pela Federação Internacional de Futebol Associado - FIFA como apto a ser sede
do jogo de abertura da Copa do Mundo de Futebol de 2014. (Art. 1° da Lei n° 15.413, de 20/07/11)
Parágrafo único. O estádio a que se refere o "caput" deverá estar:
I - concluído antes da abertura da Copa do Mundo de Futebol de 2014; e
II - localizado na área definida no § 1° do artigo 1° da Lei n° 14.654, de 20 de dezembro de 2007, com a
redação dada pela Lei n° 14.888, de 19 de janeiro de 2009.

Art. 362. Os incentivos fiscais a que se refere o artigo 361 são os seguintes: (Art. 2° da Lei n° 15.413, de
20/07/11)
I - emissão de Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento - CID, com validade de 10 (dez) anos, no
valor de até 60% (sessenta por cento) do investimento realizado, observado o disposto no artigo 365 e
limitado o incentivo a R$ 420.000.000,00 (quatrocentos e vinte milhões de reais), passível de fruição após
a emissão do Termo de Conclusão do Investimento e de Liberação do Uso do CID, sendo que os valores
dos certificados serão atualizados monetariamente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, verificada entre a data
de sua emissão e sua (s) respectiva (s) data (s) de fruição;
II - suspensão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS incidente sobre os serviços de
construção civil referentes ao imóvel objeto do investimento.
§ 1° Investimento, para os efeitos desta lei, compreende os seguintes dispêndios:
I - elaboração de projeto, limitado a 5% (cinco por cento) do valor do investimento;
II - aquisição de terrenos;
III - aquisição de imóveis construídos antes da vigência desta lei, limitado ao valor venal do imóvel;
IV - execução de obras de construção ou de reforma ou expansão de imóveis existentes (materiais e mão
de obra);
V - aquisição e instalação de equipamentos necessários à implantação do empreendimento.
§ 2° A suspensão prevista no inciso II do "caput" deste artigo será convertida em isenção pela Secretaria
Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico quando implementados os requisitos constantes do
"caput" e do parágrafo único, ambos do artigo 361, com base em parecer emitido pelo Comitê a que se
refere o artigo 363.
§ 3° Caso não sejam implementados os requisitos necessários para conversão da suspensão em isenção,
0 ISS deverá ser pago, acrescido de juros e atualização monetária estabelecidos na legislação do imposto, na forma, prazo e condições fixados em regulamento.
Art. 363. Fica criado o Comitê de Construção do Estádio da Copa do Mundo de Futebol de 2014, composto pelos seguintes Secretários Municipais: (Art. 3° da Lei n° 15.413, de 20/07/11)
1 - de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho;
II - Especial de Articulação para a Copa do Mundo de Futebol de 2014;
III - do Governo Municipal;
IV - de Planejamento, Orçamento e Gestão;
V - de Finanças e Desenvolvimento Econômico;
VI - de Desenvolvimento Urbano;
VII - dos Negócios Jurídicos.
§ 1° O Comitê será presidido pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, a
quem caberá o voto de desempate.
§ 2° Os membros do Comitê poderão indicar para representá-los no colegiado o Secretário Adjunto ou o
Chefe de Gabinete, exceto no caso do Secretário Especial de Articulação para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, que poderá indicar um representante.
Art. 364. Compete ao Comitê de Construção do Estádio da Copa do Mundo de Futebol de 2014, dentre
outras atribuições definidas em regulamento, analisar e deliberar acerca dos projetos de construção do
estádio, da fiscalização e acompanhamento da obra, bem como a forma e condições de emissão e transferência de titularidade dos CIDs. (Art. 4° da Lei n° 15.413, de 20/07/11)
Art. 365. Os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento poderão ser emitidos pela conclusão de etapas constantes do projeto aprovado, observado o limite das dotações orçamentárias consignadas na lei
orçamentária do ano da emissão dos certificados, podendo o valor total do incentivo ser fracionado em
diversos certificados, com valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada um (Art. 5° da Lei n°
15.413, de 20/07/11).
§ 1° Os certificados serão emitidos em nome do investidor, sendo permitida a transferência de sua titularidade.
§ 2° Os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento somente poderão ser utilizados para o pagamento
dos tributos indicados no artigo 366, pelo investidor ou pelo terceiro adquirente dos certificados, após
emissão de Termo de Conclusão do Investimento e de Liberação do Uso do CID, a ser emitido pelo Comitê a que se refere o artigo 363, que atestará a conclusão do estádio e a implementação dos requisitos
constantes do "caput" e do parágrafo único, ambos do artigo 361.
Art. 366. Os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento poderão ser utilizados para pagamento dos
seguintes impostos, próprios ou de terceiros: (Art. 6° da Lei n° 15.413, de 20/07/11)
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.

Art. 367. Os incentivos fiscais decorrentes desta lei não poderão ser concedidos concomitantemente com
os previstos na Lei n° 14.654, de 20 de dezembro de 2007, com a redação dada pela Lei n° 14.888, de 19
de janeiro de 2009. (Art. 7° da Lei n° 15.413, de 20/07/11)
Art. 368. A Lei Orçamentária fixará, anualmente, o valor destinado aos incentivos fiscais previstos nesta
lei. (Art. 8° da Lei n° 15.413, de 20/07/11)
Art. 369. Fica o Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial até o limite de R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais), na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho,
destinado à cobertura das despesas necessárias à emissão dos ClDs (Art. 9° da Lei n° 15.413, de
20/07/11).
Art. 370. A área a que se refere o inciso II do artigo 361 está compreendida pelos perímetros que seguem:
ÁREA 1 Começa na confluência da Avenida José Pinheiro Borges (antigo leito dos trilhos da CPTM) com
a Rua Itagimirim, segue pela Rua Itagimirim, Flores do Piauí, Rua Gregório Ramalho, Rua Inácio Alves de
Matos, Rua Américo Salvador Novelli, Rua Paulo de Tarso Rodrigues, Praça Agostinho Rodrigues Marques, Rua Acotipa, Rua Barra de Guabiraba, Rua José Manuel Martins, Travessa Eugênia Fiacre, Rua
Castelo do Piauí, Avenida Itaquera, Rua Serrana, Avenida Itaquera, Rua Cesar Diaz, Rua Davi Banderali,
Divisa da Subprefeitura de Itaquera com Subprefeitura Penha, antigo leito dos trilhos da CPTM e Av. José
Pinheiro Borges (antigo leito dos trilhos da CPTM) até o ponto inicial (§1° do artigo 1° da Lei n° 14.654,
de 20/12/07, com a redação da Lei n° 14.888, de 19/01/09).
ÁREA 2 Começa na Rua Flor de Caboclo com Estrada do Imperador, segue pela Estrada do Imperador,
Travessa Petrolina de Goiás, Rua Mapati, Travessa Peri-Mirim, Rua Caio Alegre, Rua Padre Gregório
Mafra, Rua Virgínia de Miranda, Rua Francisco Alarigo Bergamo, Rua Pires do Rio, Rua Liderança, Rua
Crescenzo Albanese, Rua Augusto Carlos Bauman, Rua Prof. Brito Machado, Rua Alayde de Souza Costa, Rua Rio Imburana, segmento 1-2-3 (divisa de Espaço Livre com as Quadras Fiscais 78 e 76, do Setor
Fiscal 230, da Planta Genérica de Valores), Rua Ebalo, Rua Serra do Panati, Rua Noroguages, Rua
Anhupoca, segmento 4-5 (prolongamento ideal da Rua Bernardo Leon), Rua Bernardo Leon, Avenida
Professor João Batista Conti, Rua Sabbado D'Angelo, Rua Murmúrios da Tarde, Rua Aroeira do Campo,
Rua Jardim Tamoio, Rua Adriano Alvarez, Rua Bartolomeu Ferrari, segmento 6-7 (divisa da Quadra 995
com a Quadra 008, do Setor Fiscal 234, da Planta Genérica de Valores), Rua Agrimensor Sugaya, Avenida Jacu-Pessêgo/Nova-Trabalhadores, Estrada do Pêssego, Rua Pedro Feliciano, Rua Victorio Santim,
Rua São Teodoro, Rua Lagoa do Taí Grande, Rua Cariri Velho, Rua Seabra, Rua Arraial de São Bartolomeu, Rua Morro do Clemente, Rua Serra de São Domingos, Rua Pedro Leopoldo, Rua Taques, Rua
Campinas do Piauí, Rua Fontoura Xavier, Rua Colonial das Missões, Rua Ken Sugaya, Largo da Matriz,
Rua Ken Sugaya, Rua Américo Salvador Novelli, Rua Ignácio Alves de Mattos, Rua Gregório Ramalho,
Rua Flores do Piauí, Avenida Nova Radial, Rua Dois de Dezembro, Pe. Viegas de Menezes, Avenida
Campanella, Rua Sargento Pedro dos Santos, Rua Rosina Ferraresi Marsura, Rua Bento Ribeiro, Rua
Alexandre Dias, segmento 8-9 (viela sem denominação, codlog 77.709-9), Rua das Boas Noites, Rua
Catarina Lopes, Rua André Cavalcanti, Rua Beleza Pura, Rua Arreio de Prata, Rua Pássaro Preto, Avenida Três, Rua Um, Rua Flor de Babado (codlog 408220), Rua Flor da Esperança, Rua Pantanais do Mato
Grosso, Rua Flor de Contas e Rua Flor do Caboclo até o ponto inicial.
ÁREA 3 Começa na confluência da Rua Liderança com Avenida Pires do Rio, segue pela Rua Pires do
Rio, Rua São Joaquim do Cariri, Rua Calabura, Rua Almino Afonso, Avenida Pires do Rio, Rua Rio Bom,
Av. Nova Radial limite da Subprefeitura de Itaquera com Subprefeitura de São Miguel, limite da Subprefeitura de Itaquera com Subprefeitura de Guaianases, Rua Ribeiro de Andrade, Rua Veiga Bueno, Rua Juvelina, Estrada Itaquera-Guaianases, segmento 1-2 (divisa do lote 36 da Quadra 090 do Setor Fiscal 115
com o lote 237 da Quadra 110 do Setor Fiscal 138, da Planta Genérica de Valores), Rua Santa Edith,
segmento 3-4 (prolongamento ideal da Rua Santa Edith), Rua Major Vitorino de Sousa Rocha, segmento
5-6 (divisa dos lotes 54 e 34 com os lotes 53 e 35 da Quadra 090, do Setor Fiscal 138, da Planta Genérica de Valores), Rua Icouara, segmento 7-8 (divisa do lote 25 com o lote 6 da Quadra 085, do Setor Fiscal
138, da Planta Genérica de Valores), Rua Senador Amaral Furlan, Rua Renzo Baldini, Rua Juaçaba, Rua
Jiparaná, Rua Damásio Pinto, Rua Gonçalves Dias, Rua Porto Amazonas, Cândido Godoi, Damásio Pinto, Rua Antonio Moura Andrade, Rua Paulo Lopes Leão, Professor Brito Machado, Augusto Carlos Bauman, Rua Crescenzo Albanese, Rua Liderança até o ponto inicial.
ÁREA 4 Começa na confluência da Avenida Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores com Rua Agrimensor
Sugaya, segue pela Rua Agrimensor Sugaya, segmento 1-2, 2-3 e 3-4 (ruas sem denominação, ruas
internas ao Orfanato, Rua Matashiro Yamaguishi, Rua Agrimensor Sugaya, segmento 5-6 (divisa da Quadra 11, do Setor Fiscal 234 com a Quadra 57, do Setor Fiscal 137, da Planta Genérica de Valores), segmento 6-7 (rua sem denominação, via interna do Cemitério do Carmo), Rua Prof. Hasegawa, Rua Hisaji
Morita, Rua Zituo Karazawa, Rua Keia Nakamura, Rua Hidekichi Hattori, limite da Macrozona de Proteção
Ambiental, Rua Sem Nome, Rua Pedro Canal, segmento 8-9 (prolongamento ideal da Rua Pedro Canal),
Rua Guichi Shigueta, segmento 10-11 (divisa da Quadra 07 com a Quadra 989, do Setor Fiscal 243, da
Planta Genérica de Valores), Rio Aricanduva, Rua Angelom Sampaio, Rua Sem Nome (limite da Quadra
17002, do Setor Fiscal 194, da Planta Genérica de Valores), segmento 12-13 (prolongamento ideal da
Rua Sem Nome), Av. Jacu-Pêssego/Nova-Trabalhadores, Rua Malmequer do Campo, Rua John Speers,

Rua Shinzaburo Mizutani, Rua Victório Santim, Rua Pedro Feliciano, Avenida Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores até o ponto inicial.
ÁREA 5 Inicia-se na confluência da Avenida Ragueb Chohfi com Avenida Aricanduva, segue pela Avenida
Ragueb Chohfi, Rua Forte de Santos, Rua Forte do Pontal, Rua Forte do Triunfo, Rua das Estrelas, Rua
Phobus, Rua Titânia, Avenida Forte do Leme, Rua Umbriel, Rua Touro, Rua Lua, Rua Irineu de Matos,
Rua Olavo Faggin, Avenida Ragueb Chohfi até o ponto inicial.
ÁREA 6: inicia-se na confluência do córrego sem denominação (afluente do Canal do Tietê) com a
RFFSA, segue pela RFFSA, Rp S/N (249106) (divisa dos lotes 15 e 16 com os lotes 12 e 13 - área desapropriada pelo DAEE - da Quadra 008 do Setor Fiscal 129 da Planta Genérica de Valores); segmento 2-3
(divisa do lote 16 com o lote 13 - área desapropriada pelo DAEE - da Quadra 008 do Setor Fiscal 129 da
Planta Genérica de Valores); segmento 3-4 (divisa do lote 129 da Planta Genérica de Valores); segmento
4-5 (divisa do lote 15 com o limite do Município de São Paulo com o Município de Guarulhos e lote 2 da
Quadra 008 do Setor Fiscal 129 da Planta Genérica de Valores); segmento 5-6 (divisa do lote 15 com o
lote 2 da Quadra 008 do Setor Fiscal 129 da Planta Genérica de Valores); Rua Arlindo Béttio com segmento 7-8 (divisa do lote 28 da Quadra 008 do Setor Fiscal 129 da Planta Genérica de Valores com limite
da EM ZOE/02); segmento 9-10 (divisa dos lotes 25 e 8 da Quadra 008 do Setor Fiscal 129 com limite do
Município de Guarulhos da Planta Genérica de Valores); segmento 11-12 (divisa da Quadra 008 do Setor
Fiscal 129 com a Quadra 390 do Setor Fiscal 111 da Planta Genérica de Valores); segmentos 12-13; 1314; 14-15; 15-16; 16-17; 17-18; 18-19 (divisa dos lotes 5, 13, 12, 11 da Quadra 390 do Setor Fiscal 111
com a área desapropriada pelo DAEE da Planta Genérica de Valores), rua sem denominação (Rua Japichaua), Rua Doutor Assis Ribeiro, Rua Antonio Egas Moniz, Rua Maria Angélica Soares Gomes, Rua das
Acácias, Rua Abel Tavares, Rua José Lopes Rodrigues, Rua Rev. João Euclides Pereira, Rua S. Vicente
de Minas, Rua Francisco Barroso Pereira, Rua Manoel de Mattos Godinho, Rua Entre-Folhas, Av. Wenceslau Guimarães, Rua Dr. Olavo Egídio, Rua Chaval, Rua Ribeira do Amparo, Rua Apaura, Rua Cento e
Cinquenta e Dois, Av. Dr. Assis Ribeiro, córrego sem denominação (afluente do canal do Tietê) até o
ponto inicial.
ÁREA 7: inicia-se na confluência da Rua Abaibas com a linha férrea - linha "F" da CPTM. Da CPTM segue
pela linha férrea, limite do parque Jacu (DERSA), Córrego Itaquera, divisa do espaço livre com a Quadra
260 do Setor Fiscal 112 da Planta Genérica de Valores, Rua Ribeiro dos Santos, Rua Abaitinga, Rua Luís
Picolo, Avenida Marechal Tito, Rua José Aldo Piassi, Rua Osvaldo Santini, Rua Abernessia, Rua José
Dias Miranda, Rua Mário Rodrigues Fon, Rua Humberto Romani, Avenida São Miguel, Rua João José
Rodrigues, Rua Cachoeira Bonita, Rua Humberto Parente, prolongamento ideal até a Rua Julião Cosme,
Rua Julião Cosme, Rua Ana Rita de Freitas, Rua José Augusto da Silveira, Av. São Miguel, Rua Vilma,
Rua Tapicua, Rua Parioto, Rua Taiuvinha, Av. Dr. Ussiel Cirilo, Rua Américo Sugai, Rua Taiuvinha, Rua
Santana de Pirapama, Rua Coronel Manuel Feliciano de Souza, Rua Tsutomu Henni, Rua Piedade de
Ponte Nova, Rua Américo Sugai, Rua das Arecas, Rua Flor de Natal, Rua Fruta do Paraíso, Estrada do
Imperador, Rua Vitifolia, Rua Lírio da Serra, Rua Pantanais do Mato Grosso, Rua Baiardo Medeiros, Rua
Flor de Inverno, Avenida Laranja da China, Rua Arareua, Rua Mirassol d'Oeste, Avenida Laranja da China, Avenida Jacu-Pêssego, Avenida São Miguel, Rua Airi Mirim, Tv. Cleto da Silva, limite do Parque Primavera, Rua Perpétua do Campo, Avenida Mimo de Vênus, Rua Cravorana, Rua Saboeiro, Rua Piripiri,
Rua Perpétua do Campo, Rua Antonio Louzada Antunes, Avenida São Miguel, Tv. Robert Morton, Rua
Renato Katsuya Sato, Rua Modesto de Souza, Rua João Martins, Rua Renato Katsuya Sato, Tv. Natale
Corri, Rua André Bernardes, Rua Líbero Ancona Lopez, Rua Dr. Acácio Nogueira, prolongamento ideal
até a Rua Dr. Assis Ribeiro, Rua Dr. Assis Ribeiro, Rua Vilanova de Santa Cruz, Rua Açafrão, Rua Antonio Egas Moniz, Rua Dr. Assis Ribeiro, Rua Abaíbas até o ponto inicial.
ÁREA 8: inicia-se na confluência da linha férrea - linha "F" da CPTM com a Rua Asdrúbal, segue pela Rua
Asdrúbal, Rua João de Sousa Melo, Rio Jacu, limite do Parque Jacu (DERSA), Rua Abraham Lincoln
Rua Maria Zillio Augusto, Rua Dr. Almiro dos Reis, Rua Acanga, Tv. Roland Berigan, Rua Salinas do Açu
Rua Acaju, Rua Serra do Salitre, ponto 59, (x=352551; y=7401629) ponto 58 (x=352605 y=7401645)
ponto 57 (x=352657 y=7401674), ponto 56 (x=352681; y=7401701) ponto 55 (x=352695 y=7401734)
ponto 54 (x=352700 y=7401775), ponto 53 (x=352772; y=7401752) ponto 52 (x=352842 y=7401811)
ponto 51 (x=352860 y=7401835), ponto 50 (x=352909; y=7401878) ponto 49 (x=352957 y=7401894)
ponto 48 (x=353009 y=7401868), ponto 47 (x=353044; y=7401866) ponto 46 (x=353103 y=7401878)
ponto 45 (x=353187 y=7401906), ponto 44 (x=353192; y=7402012) ponto 43 (x=353205 y=7402032)
ponto 42 (x=353214 y=7402175), ponto 41 (x=353309; y=7402271) ponto 40 (x=353301 y=7402340)
ponto 39 (x=353551; y=7402524), ponto 38 (x=353581; y=7402543), Rua Tubiza, Avenida Nitro-Química
Avenida Doutor José Artur Nova, linha férrea - linha "F" da CPTM até o ponto inicial.
ÁREA 9: Incluem-se neste perímetro os lotes lindeiros a ambos os lados das vias que compõem o perímetro: começa na confluência do Córrego Itaquera com a linha férrea - linha "F" da CPTM, segue pela
linha férrea, Avenida Estrela da Noite, Rua Cordão de São Francisco, Rua Chagoteo, Rua Rio Quebra
Anzóis, Rua Coarocy, Rua Bernardo de Chaves Cabral, Rua Alhandra, linha férrea da CPTM, Rua Moisés
José Pereira, Rua José Cardoso Pimentel, Rua Itapirema, Praça Casa Grande e Senzala, Rua Rafael
Correia da Silva, Rua Francisco Vaz Moniz, Avenida Marechal Tito, Rua Luís Picolo, Rua Abaitinga, Rua
Ribeiro dos Santos, Rua Guatucupa e Ribeirão Itaquera, até o ponto inicial.
ÁREA 10: começa na confluência da Rua José Cardoso Pimentel com Rua Simão Gonçalves, segue pela
Rua Simão Gonçalves, Avenida Marechal Tito, Praça Lions Clube - Itaim Paulista, Rua Pascoal de Miranda, Rua Manuel de Castilho, Rua S. Antonio da Glória, Rua Tibúrcio de Souza, Rua Rafael Monteiro Va-

leiro, Rua Alfredo Moreira Pinto, Rua Enseada das Garoupas, Rua Dr. Durval Vilalva, Rua Vereda do
Paraíso, Estrada Dom João Nery, Rua Francisco Vaz Moniz, Rua Rafael Correia da Silva, Praça Major
José Levy Sobrinho, Rua Itapirema e Rua José Cardoso Pimentel, até o ponto inicial.
ÁREA 11: começa na confluência da Rua Belmiro Valverde com a Rua Gaspar Aranha, segue pela Rua
Gaspar Aranha, Rua Capitão Pucci, Rua sem denominação, Rua Flantenor de Lima Paiva, Rua Geovante, Rua Saldeirista, prolongamento ideal até a Rua Flechilha, Rua Flechilha, prolongamento ideal até a
Estrada de Poá, Estrada de Poá, Rua Santa Sabina, Rua Francisco Roldão, Rua Prof. João de Lima Paiva, prolongamento ideal até a Rua Saturnino Pereira, Rua Saturnino Pereira, Viaduto Deputado Antonio
Sylvio Cunha Bueno, Rua Hipólito de Camargo, Rua Prof. Francisco Pinheiro, prolongamento ideal até a
Rua Bom Jesus da Penha, Rua Bom Jesus da Penha, Rua Getulia, Rua Belmiro Balverde até o ponto
inicial.
ÁREA 12: começa na confluência da Estrada Santo Inácio com a Rua Arroio Sarandi, segue pela Rua
Arroio Sarandi, segmento 1-2, Avenida Souza Ramos prolongamento ideal até a Rua Milagre dos Peixes,
Rua Milagre dos Peixes, Rua Ave de Prata, Rua Bandeira do Divino, Rua Brasil Nativo, Travessa Dez Mil
Dias, Rua Sara Kubitsheck, segmento 3-4, Avenida Naylor de Oliveira, segmentos 5-6-7, Rua São Valfredo, segmento 8-9, Rua Paulo Merkits, Avenida dos Metalúrgicos, Rua Dona Eloá do Valle Quadros, segmento 10-11-12, Estrada São Tiago de Samuel, Rua Marcio Beck Machado, Estrada Santo Inácio até o
ponto inicial.
ÁREA 13: inicia-se na confluência da Estrada Santo André com ponto 1 (x=349899; y=7385374), segue
pela Estrada Santo André, Estrada de Servidão Quatro, Estrada de Servidão Cinco, divisa da Quadra 303
do Setor Fiscal 152 com a Quadra 99 do Setor Fiscal 253 da Planta Genérica de Valores, Avenida Adolfo
Pirani, Rua Morro das Pedras, Rua Adoração, prolongamento ideal da Rua Adoração, córrego Caguaçu,
Estrada da Adutora do Rio Claro, divisa dos Município de São Paulo e Mauá, ponto 2 (x=349723;
y=7385320), até o ponto 1 inicial (x=349899; y=7385374).
ÁREA 14: começa na confluência da Rua Alessandro Giulio Dell'Aringa com Rua Antonio Previato, segue
pela Rua Antonio Previato, Rua Doutor Aureliano da Silva Arruda, Rua Ângelo de Candia, Praça Gilberto
Alves, Rua Embaixador Ildefonso Falcão, Rua Doutor Felice Buscaglia, Avenida Mateo Bei, Rua Francisco Cordelli, Avenida Cláudio Augusto Fernandes, Avenida Maria Cursi, Rua Joaquim Gouveia Franco,
Rua Décio Machado Gaia, R. Osvaldo Nevola, Rua Alessandro Giulio Dell'Aringa, até o ponto inicial.
Seção X
Fomento ao Esporte
Art. 371. A concessão de incentivos fiscais para o fomento ao esporte no Município de São Paulo passa a
ser regida por esta lei (Art. 1° da Lei n° 15.928, de 19/12/13).
Parágrafo único. Os incentivos e benefícios concedidos por esta lei têm por finalidade:
I - ampliar e democratizar o acesso à prática esportiva, individual ou coletiva, na Cidade de São Paulo;
II - estimular e promover a revelação de atletas locais;
III - proteger a memória das expressões esportivas da Cidade de São Paulo;
IV - estimular a requalificação urbanística por meio da recuperação ou instalação de equipamentos para a
prática esportiva;
V - incentivar a adoção de clubes desportivos da comunidade.
Art. 372. A concessão de incentivos fiscais para fomento ao esporte, à pessoa física ou jurídica domiciliada no Município, observará os seguintes princípios gerais (Art. 2° da Lei n° 15.928, de 19/12/13):
I - adoção da Cidade de São Paulo como sede geográfica dos projetos;
II - atendimento a projetos exclusivamente esportivos;
III - ampla acessibilidade ao produto resultante do projeto;
IV - imprescindibilidade de investimento público;
V - limite máximo de projetos por empreendedor;
VI - proibição de patrocínio quando exista vínculo entre o empreendedor e o patrocinador;
VII - adoção de limite máximo de investimento por projeto;
VIII - veiculação anual de edital para a apresentação de projetos;
IX - incentivo à adoção de clubes desportivos da comunidade para a formação de vínculos perenes e
assegurar a sua sustentabilidade.
Art. 373. Para fins do disposto nesta lei considera-se (Art. 3° da Lei n° 15.928, de 19/12/13):
I - patrocínio: a transferência gratuita, em caráter definitivo, de valores em pecúnia ou bens, móveis ou
imóveis, ou a permissão de sua utilização sem transferência de domínio, ou a cobertura de gastos, sempre destinados à realização de projetos esportivos nos termos definidos por esta lei, com ou sem finalidade promocional e institucional de publicidade, em troca do benefício fiscal instituído pelo artigo 378;
II - doação: a transferência gratuita, em caráter definitivo, de valores em pecúnia ou bens, móveis ou
imóveis, ou a permissão de sua utilização sem transferência de domínio, ou a cobertura de gastos, sempre destinados à realização de projetos esportivos nos termos definidos por esta lei, com ou sem finalidade promocional e institucional de publicidade, sem o benefício fiscal instituído pelo artigo 378;
III - patrocinador: a pessoa física ou jurídica, contribuinte do ISS ou IPTU, que apoie projetos aprovados
pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, nos termos do inciso I deste artigo;

IV - doador: a pessoa física ou jurídica que apoie projetos aprovados pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, nos termos do inciso II deste artigo;
V - proponente ou empreendedor: atleta, em nome próprio, ou pessoa jurídica de fins não econômicos e
natureza esportiva, que propõe o projeto de caráter esportivo que será patrocinado e, uma vez aprovado
pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, será o responsável por sua fiel execução e
pela apresentação da prestação de contas do projeto;
VI - proponente-beneficiário: autor de projeto para incentivo nas hipóteses previstas pelos Capítulos III e
IV, do Título I desta lei, que independem de patrocínio de terceiros.
Art. 374. Somente poderão ser beneficiados, pelos incentivos estabelecidos nesta lei, os projetos esportivos (Art. 4° da Lei n° 15.928, de 19/12/13):
I - em que o empreendedor não tenha vínculos co m o patrocinador, nas hipóteses do Capítulo II, do Título
I, desta lei;
II - que não tenham recebido recursos do Município a qualquer título para a sua realização;
III - cujo empreendedor ou proponente-beneficiário não receba do Município incentivo ou recursos financeiros de qualquer natureza, exceto subvenção;
IV - cujo empreendedor pessoa física ou jurídica ou proponente-beneficiário esteja domiciliado no Município há no mínimo 2 (dois) anos;
V - cujo empreendedor não esteja inscrito no CADIN municipal, além de estar em situação regular perante
0 INSS e o FGTS.
Art. 375. Os incentivos concedidos por esta lei não poderão ser utilizados para pagamento de (Art. 5° da
Lei n° 15.928, de 19/12/13):
1 - débitos tributários decorrentes de fatos geradores anteriores à data de conclusão do patrocínio;
II - débitos tributários apurados após iniciada a ação fiscal;
III - multa moratória, juros de mora e correção monetária;
IV - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS retido na fonte;
V - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS para fins de obtenção do Certificado de Conclusão da Obra (Habite-se);
VI - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS dos optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional.
Art. 376. A Lei Orçamentária fixará anualmente o valor que deverá ser utilizado como incentivo fiscal para
0 fomento ao esporte no Município de São Paulo, a ser consignado em dotação específica, que não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) do orçamento estabelecido para a Secretaria Municipal de Esportes,
Lazer e Recreação (Art. 6° da Lei n° 15.928, de 19/12/13).
Art. 377. O incentivo fiscal corresponderá à emissão de certificado de incentivo, com validade de um ano,
pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, aos contribuintes do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza - ISS ou Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme o caso, nos percentuais específicos, que fomentem o esporte no Município de São Paulo, em uma ou mais das seguintes
modalidades (Art. 7° da Lei n° 15.928, de 19/12/13):
1 - patrocínio de projetos de caráter esportivo ou adoção de clubes desportivos da comunidade, ou promoção da requalificação de equipamentos esportivos da administração direta municipal;
II - implantação e conservação de áreas de uso público, em terrenos privados, para esporte e lazer da
população;
III - concessão de aulas gratuitas de modalidades esportivas em espaços públicos e de bolsas integrais
anuais para a terceira idade para aulas de ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais
atividades físicas.
Art. 378. O incentivo fiscal para projetos esportivos corresponderá à emissão de certificado de incentivo
que poderá ser usado da seguinte forma (Art. 8° da Lei n° 15.928, de 19/12/13):
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:
a) fizer a adoção de clubes desportivos da comunidade pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos;
b) requalificar equipamento esportivo de administração direta municipal.
Art. 379. Para requerer a obtenção do incentivo fiscal, além dos demais requisitos que forem exigidos em
cada edital, deverá o empreendedor apresentar o projeto explicitando os objetivos e recursos financeiros
e humanos envolvidos, para fins de fixação do valor do incentivo e fiscalização posterior, sendo que na
hipótese de adoção de clubes desportivos da comunidade o projeto deverá ser plurianual (Art. 9° da Lei
n° 15.928, de 19/12/13).

Parágrafo único. Só serã o admitido s projetos que já conte nha m a intenção de patrocínio.
Art. 380. A conce ssã o de incentivo fiscal para a realização de projetos de caráte r esportivo para as áreas
adiante elencadas, a se rem realizados no Município de São Paulo, fica limitada ao s valores totais máximos indicados, ainda que o projeto vise a concretizar mais de um produto (Art. 10 da Lei n° 15.928, de
19/12/13):
I - projetos voltados como disciplina ou atividade extracurricular desportiva no âmbito da ed ucaçã o básica,
fund ame ntal, média e superior, que pr om ovam atividades no contraturno escolar e objetive m o desenvolvime nto integral do indivíduo, co m dura ção de até 12 (doze) meses: R$ 50 0.000,00 (quinhento s mil reais);
II - projetos de for mação voltados para a iniciação e desen volvime nto motor geral de crianças e adolescentes por meio da prática de atividades esportivas orientadas, co m d uração de até 12 (doze) meses: R$
600 .00 0,00 (seiscentos mil reais);
III - projetos voltados para o rendimento, que objetivem finalizar a for mação e iniciar o rendimento desportivo, de forma técnica e metodológica, na área do treiname nto desportivo, aten dend o equipes e atletas
co m idade igual ou superior a 14 (quatorze) anos, vinculado s a entidades de práticas desportivas e orienta dos para a forma çã o e especialização, inclusive de alto rendimento , co m dura ção de até 12 (doze) meses: R$ 6 00.0 00,00 (seiscentos mil reais);
IV - projetos que utilizem o desporto como ferra me nta de inserção social, d emocra tizand o oportu nidades
para práticas desportivas, e specialmente para pessoas em con dições de vulnerabilidade social, co m duração de mínima de 6 (seis) meses e má xima de 12 (doze) meses: R$ 60 0.0 00,0 0 (seiscentos mil reais);
V - projetos, no valor de até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) voltados para ampla participação de
pessoas e m eventos desportivos que:
a) evitem a seletividade e a hipercompetitividade de seus participantes, ate ndend o crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoa s co m deficiências, além de mo dalidade s e respectivos públicos qu e sintetize m atividades físicas representativas de valores da nossa identidade cultural, co m duraçã o máxima de 3
(três) meses;
b) objetivem a distribuição gratuita de ingressos para eventos de caráter desportivo e paradesportivo por
pessoa jurídica, para integrantes da rede pública municipal de ensino ou a integrantes de comu nidad es
vulneráveis, condição a ser devid amente comp ro va da já na ap rese ntação do projeto;
VI - projetos voltados para a capacitação, treinamento, intercâmbios nacionais e internacionais e bolsas
de treinamento, objetivando ate nder técnicos, atletas e gestores desportivo s bu scando d esenvolver e
aperfeiçoar a gestão sobre a administração , técnicas e equ ip amen tos desportivos, co m duração máxima
de 12 (doze) meses: até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
VII - projetos qu e beneficiem e xclusiva me nte a órgão público, fundaçã o, associação civil se m fins lucrativos, organizaçã o social ou orga nização da so ciedad e civil de interesse público, co m sede ou filial no Município de São Paulo há mais de 5 (cinco) anos, que d etenh am certificado de utilidade pública ou de interesse público: até R$ 50 0.000,00 (quinhentos mil reais) para restauração, ampliação, a deq uação ou info rmatização de acervos de memór ia esportiva que estejam perm anen tem ente abertos à visitação pública, ve d ad o o benefício a projetos destinados a acervo s de acesso restrito aos associados;
VIII - projetos voltado s à construção, reformas e ad equ ação de espaços, equ ipa mentos e instalações
desportivas de a dministração direta municipal d esde que d evida mente autorizado pelo órgão responsável
e a co mp a nh a do de comp romisso de con clu são da obra no prazo má ximo de dois anos a contar do efetivo
recebimento dos valore s incentivados: R$ 2.0 00.00 0,0 0 (dois milhões de reais);
IX - projetos de adoção de clubes desportivos da co mun id ad e pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos: R$
2.0 00.00 0,00 (dois milhões de reais).
§ 1° Os valore s previstos neste artigo serão corrigido s em janeiro de cada ano pelo IPCA - Índice de Preços ao Con su midor Amplo, ou na hipótese de sua extinção, pelo índice que o substituir, ou, não havendo
substituição, por outro índice oficial definido pela Secretaria Municipal de Finança s e Desenvolvimento
Econômico.
§ 2° Projetos que conte mplem atividades esportivas e obras não enq uad rada s nos incisos deste artigo
serão su bmetidos ao órgão técnico a que alude o artigo 17 desta lei, o qual deliberará sobre a co ncessão
e o valor do incentivo.
§ 3° Em casos excepcionais, de manifesto interesse público, que não poderão abranger as hipóteses dos
incisos VII, VIII e IX, poderã o ser apro vados incentivos a projetos cuja realização das atividades ocorra
ta m b é m fora da Cidade de São Paulo.
Art. 381. Não poderá ser patrocinador (Art. 11 da Lei n° 15.928, de 19/12/13):
I - o próprio proponente, seu cônjuge ou parente até o terceiro grau, inclusive os afins;
II - qu e m mantenha ou ten ha mantido os seguintes vínculos co m o proponente do projeto:
a) pessoa jurídica da qual o prop onente seja, ou tenh a sido nos doze me ses anteriores à publicação do
edital, titular administrador, gerente, acionista ou sócio;
b) a pessoa jurídica ou física mante nedora ou partícipe da administração do proponente;
c) que apresente qualquer outro vín culo que, a ju ízo da Administração, possa gerar confusão entre o
proponente e o patrocinador;
III - quem, no período de cinco ano s anteriores à data de publicação do edital, não tenh a honrad o co m
repasse de valores para patrocínio de projetos beneficiados por incentivo fiscal municipal, e tenh a sido

formalmente declarado pela Administração, em processo administrativo regular, que a ausência do repasse comprometeu a realização do projeto;
IV - quem não tenha prestado contas ou as tenha prestado irregularmente, em convênios ou ajustes similares, celebrados com a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação;
V - quem esteja inscrito no CADIN municipal ou em situação irregular perante o INSS e o FGTS.
Art. 382. Não poderão concorrer à concessão dos incentivos e benefícios previstos pelo artigo 378, dentre outros, os projetos que prevejam (Art. 12 da Lei n° 15.928, de 19/12/13):
I - pagamento de salários a atletas ou remuneração a entidades de administração ou de prática desportiva
de qualquer modalidade;
II - apresentações de atletas internacionais, exceto quando a apresentação for pública e tiver uma cota
mínima de gratuidade de 25% (vinte e cinco por cento);
III - eventos promovidos por escolas, colégios, academias e similares, mesmo que veiculem conteúdo
exclusivamente esportivo, quando houver cobrança de ingresso;
IV - palestras, oficinas e cursos de temas não relacionados diretamente com atividades desportivas;
V - despesas de manutenção e organização de equipes profissionais;
VI - aquisição de espaços publicitários em qualquer meio de comunicação;
VII - projetos de conteúdo sectário ou segregacionista atinente à raça, cor, sexo e religião.
Art. 383. O incentivo fiscal para a destinação pública de áreas privadas para esporte e lazer, em imóveis
que sejam classificados como terrenos não edificados, corresponderá à emissão de Certificado Anual
para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, em percentuais calculados sobre o valor
do tributo relativo ao imóvel destinado ao projeto, da seguinte maneira (Art. 13 da Lei n° 15.928, de
19/12/13):
I - 5% (cinco por cento) na aprovação do projeto;
II - 10% (dez por cento) no segundo ano;
III - 15% (quinze por cento) no terceiro ano;
IV - 20% (vinte por cento) no quarto ano;
V - 25% (vinte e cinco por cento) no quinto ano;
VI - 30% (trinta por cento) no sexto ano;
VII - 35% (trinta e cinco por cento) no sétimo ano;
VIII - 40% (quarenta por cento) no oitavo ano;
IX - 45% (quarenta e cinco por cento) no nono ano;
X - 50% (cinquenta por cento) a partir do décimo ano.
§ 1° A concessão do incentivo obedecerá, ainda, as seguintes condições:
I - o projeto para a área deverá ser aprovado pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação,
quanto aos aspectos esportivos e pela Subprefeitura da região quanto aos demais;
II - não poderá haver outra área semelhante, destinada ao mesmo fim, no raio de 2 (dois) quilômetros;
III - a emissão do certificado a partir do segundo ano não será automática, devendo ser requerida pelo
proponente-beneficiário, junto à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação que, para emiti-lo
deverá verificar a manutenção das condições exigidas.
§ 2° Não será emitido o Certificado Anual a que alude o "caput" deste artigo, quando:
I - a área deixar de ser destinada ao esporte por vontade do proprietário ou da Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Recreação;
II - houver cobrança de quaisquer valores pelo uso da área pela comunidade ou na ausência de manutenção adequada, comprovadas em devido processo legal, sendo que, nesta hipótese, a mesma área não
poderá ser objeto do benefício por cinco exercícios fiscais.
Art. 384. O incentivo fiscal à prática de atividades físicas e esportivas corresponderá à emissão de certificado que poderá ser usado para pagamento de até 50% (cinquenta por cento) do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza - ISS devido pelos prestadores de serviços de ginástica, dança, esportes, natação,
artes marciais e demais atividades físicas, que implantarem uma ou mais das seguintes atividades para a
população (Art. 14 da Lei n° 15.928, de 19/12/13):
I - concessão de aulas gratuitas, no mínimo semanalmente, pelo período de 1 (um) ano, em espaços
públicos tais como praças e parques ou centros esportivos municipais:
a) que distem mais de 10 quilômetros do centro da Cidade: pagamento de até 40% (quarenta por cento)
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS;
b) na área inserida no raio de até 10 quilômetros do centro da Cidade: pagamento de até 10% (dez por
cento) do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS;
II - concessão a portadores do "Bilhete Único Especial - Idoso" emitido pela São Paulo Transporte S.A.,
ou documento que vier a substituí-lo, de bolsas integrais anuais correspondentes a 5% (cinco por cento)
das vagas oferecidas nos cursos ministrados pelo prestador de serviços: pagamento de até 30% (trinta
por cento) do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
Parágrafo único. O certificado será emitido de acordo com os percentuais determinados nos editais anuais para apresentação dos projetos, calculados sobre os valores recolhidos a título de Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISS, pelo proponente-beneficiário, no exercício anterior.

Art. 385. Os benefícios fiscais previstos por esta lei passam a vigorar a partir do primeiro dia do exercício
seguinte ao da data de sua publicação e não eximem seus beneficiários da inscrição e atualização de
seus dados no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, quando for o caso, e do cumprimento das
demais obrigações acessórias (Art. 28 da Lei n° 15.928, de 19/12/13).
Seção XI
Demais Isenções, Remissões e Anistias, e Parcelamento de Débitos Relativos a Incentivo Cultural
Art. 386. Vedada a restituição das quantias recolhidas a este título, ficam remitidos os créditos tributários
decorrentes de obrigações relativas a (Art. 5° da Lei n° 14.042, de 30/08/05):
I - Taxa de Limpeza Pública, prevista nos artigos 86 a 90 da Lei n° 6.989, de 29 de dezembro de 1966,
que foram revogados pelo artigo 8° da Lei n° 12.782, de 30 de dezembro de 1998;
II - Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, prevista nos artigos 91 a 95 da Lei n° 6.989, de
29 de dezembro de 1966, que foram revogados pelo artigo 8° da Lei n° 12.782, de 30 de dezembro de
1998.
Art. 387. Ficam remitidos os créditos tributários, inscritos ou não em dívida ativa, relativos ao Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, à Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA e à Taxa de
Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento - TLIF, bem como anistiadas as infrações relacionadas à falta de recolhimento de tais tributos incidentes sobre os fatos geradores ocorridos em 1999 e
lançados por meio de Notificação-Recibo, desde que o valor do crédito, por notificação, atualizado até 30
de dezembro de 2006, não seja superior a R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), vedada a restituição de
importâncias recolhidas a esse título (Art. 49 da Lei n° 14.256, de 29/12/06).
Art. 388. 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 (Art. 1° da Lei n°
15.402, de 06/07/11):
I - do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, incidente sobre os imóveis de sua propriedade;
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.
Parágrafo único. As isenções concedidas nos termos desta lei não exoneram as beneficiárias do cumprimento das obrigações acessórias a que estão sujeitas (Art. 3° da Lei n° 15.402, de 06/07/11).
Art. 389. Ficam remitidos os créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa,
relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS e ao Imposto Predial e Territorial Urbano
- IPTU, que o Município tenha em face da São Paulo Transporte S.A., bem como anistiadas as infrações
cometidas e os consectários relacionados à falta de recolhimento desses impostos, vedada a restituição
de valores já recolhidos a esse título (Art. 52 da Lei n° 15.406, de 08/07/11).
Art. 390. Os débitos devidos à Municipalidade, a título de restituição de valores percebidos como incentivo cultural, relacionados aos projetos culturais a que se refere a Lei Municipal n° 10.923/1990, poderão
ser divididos em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais iguais e sucessivas, sendo que o valor de cada
parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da formalização até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado (Art. 6° da Lei n° 16.272, de 30/09/15).

TÍTULO II
T A X A S

CAPÍTULO I
Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos
Seção I
Incidência e Fato Gerador
Art. 391. A Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos é devida em razão da atuação dos órgãos competentes do Executivo que exercem o poder de polícia, desenvolvendo atividades permanentes de controle,
vigilância ou fiscalização do cumprimento da legislação municipal disciplinadora do uso e ocupação do
solo urbano, da higiene, saúde, segurança, transportes, ordem ou tranquilidade públicas, relativamente
aos estabelecimentos situados no Município, bem como atividades permanentes de vigilância sanitária
(Art. 1° da Lei n° 13.477, de 30/12/02).
Parágrafo único. Consideram-se implementadas as atividades permanentes de controle, vigilância ou
fiscalização, para efeito de caracterizar a ocorrência do fato gerador da Taxa, com a prática, pelos órgãos

