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JUSTIFICATIVA - PL 0286/2017 
A presente propositura visa estender aos clientes de instituições financeiras o direito 

dos consumidores de serviços paulistanos, que já podem se beneficiar de diversos programas 
governamentais que premiam ou restituem valores pagos de suas notas fiscais. 

O Município de São Paulo, como forma de incentivar a fiscalização pelos cidadãos, 
além de recompensar quem exerce sua própria cidadania, implementou desde 2005, com a Lei 
nº 14.097/2005, a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, que dava direito à abatimento de até 30% 
no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU para o tomador de serviços. 

Em 2011, foi instituído o programa Nota Fiscal Paulistana, com sorteios e maior 
percentual de abatimento do IPTU - até 100% - para quem era tomador de serviços e solicitava 
sua nota fiscal; finalmente, neste ano, foi instituída a Nota do Milhão, que dá o direito a quem 
possui a referida Nota Fiscal de participar de sorteios de R$1.000.000,00 todos os meses. 

Sem dúvida, a Nota do Milhão é um programa de sucesso inegável que proporciona 
vantagens para seus beneficiários diretos, que podem ser contemplados com recursos 
financeiros; para seus prestadores de serviços, que possuem formas mais eficientes e eficazes 
de cumprir com suas obrigações; e para a municipalidade, que melhor fiscaliza todo esse 
processo. 

Até agora, de acordo com a legislação vigente, as Instituições Financeiras não são 
obrigadas a emitirem a nota fiscal, deixando parcela importante da população impossibilitada 
de participar dos mencionados Programas. 

Portanto, visando dar obrigatoriedade à emissão de notas fiscais pelas Instituições 
Financeiras para corrigir essa injustiça contra os tomadores de serviços, estender o Programa 
da Nota do Milhão, e permitir maior fiscalização por parte do Município, é que apresento a 
iniciativa aos nobres parlamentares, com os quais conto com o apoio para a aprovação de tão 
importante projeto de lei. 
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