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JUSTIFICATIVA - PL 0147/2019 
O presente projeto de lei objetiva que as pessoas físicas que adotarem animais 

abandonados farão jus a um desconto ou isenção de até 5% do valor do IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano), limitado a 1 (um) animal por residência. 

Com essa medida, o projeto pretende estimular a adoção de animais abandonados 
com a concessão de desconto de até 5% do valor do IPTU, limitado a 1 (um) animal por 
residência. 

Sob o prisma jurídico, o projeto encontra guarida nos artigos 13, incisos I e II, e 37, 
caput, ambos da Lei Orgânica do Município. 

Da mesma forma, o projeto trata de matéria tributária sobre a qual compete ao 
Município legislar, nos termos dos artigos 30, inciso III e 156, inciso I, da Constituição Federal. 

O artigo 13, inciso III da Lei Orgânica do Município preceitua que cabe à Câmara, com 
a sanção do Prefeito, legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções, anistias 
fiscais e remissão de dívidas. 

De outra forma não poderia o projeto ser elaborado sem se preocupar com a garantia 
mínima de proteção aos animais tendo em vista que esse é o objetivo que a presente Lei 
pretende tutelar. 

Por essa razão a Lei prevê que devem os animais estar castrados (medida que já é 
efetivada dentro dos próprios canis municipais) bem como deve o Munícipe que receber o 
desconto deverá comprovar anualmente que o animal esta vivo e esta sendo bem cuidado. 

Por todos esses motivos, conto com a aprovação dos Nobres Pares para um projeto de 
suma importância para nossa cidade." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/03/2019, p. 119 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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