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JUSTIFICATIVA - PL 0048/2020 
A medida proposta está amparada no parágrafo único do artigo 176 e no inciso V do 

artigo 172, ambos do Código Tributário Nacional, que autorizam, respectivamente, a concessão 
de isenção e remissão de tributos com o objetivo de atender a condições peculiares de 
determinada região ou território do ente tributante. 

A proposta se justifica pela grande frequência e impacto das chuvas no território da 
cidade de São Paulo. 

A iniciativa facilita a obtenção do benefício, dispensando os vitimados, já atarefados 
com a recuperação do imóvel atingido, da necessidade de ir até a subprefeitura solicitar a 
remissão do IPTU, além de promover a justiça, ao ampliar a possibilidade de descontos do 
IPTU para até três exercícios consecutivos, conforme os danos aferidos em cada imóvel. 

Danos elétricos, hidráulicos, perdas de móveis, eletrodomésticos, alimentos, veículos, 
são algumas das consequências desse tipo de ocorrência, não é justo que pessoas que 
passam por esse tipo de situação sejam obrigadas ainda a arcar com o IPTU, justamente 
estabelecida para oferecer um conjunto de condições básicas aos habitantes da cidade. 

Para elaboração da proposta consideramos os problemas financeiros e estruturais 
suportados pelos moradores e proprietários dos imóveis vítimas das chuvas, assim como os 
problemas de saúde, muitas vezes decorrentes do contato com a água, que geram sofrimento 
e demandam a compra de medicamentos, além de outros prejuízos decorrentes deste tipo de 
incidente. 

Importante destacar que a extensão benefício proposto não se torna direito adquirido, e 
não é definitivo e, sua aplicação, se dá em situações excepcionais, específicas, que desejamos 
não ocorra, mas, apesar dos esforços do poder público, enquanto a solução estrutural definitiva 
não é finalizada, julgo necessária já que ampara, parcialmente, o morador prejudicado. 

Estender o direito a isenção de IPTU é uma das respostas que nossa Câmara 
Municipal e a cidade, podem oferecer aos afetados, como sinal de compromisso em atender 
nossa comunidade em momentos difíceis. 

Sendo assim peço auxílio dos nobres pares para a aprovação desta proposta. 
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