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JUSTIFICATIVA - PL 0422/2015 
Não é de hoje que a população demonstra alto índice de insatisfação em relação à 

carga tributária que sobre ela incide. No âmbito do Município de São Paulo, chagamos ao 
patamar de quase R$ 19 bilhões em 2014, somente considerando a receita advinda dos três 
impostos de sua competência, a saber: IPTU, ISS e ITBI. 

É fato, por outro lado, que o Município de São Paulo tem o quinto maior orçamento do 
País. Não há justificativa, pois para novos aumentos de arrecadação com impostos Dai a 
necessidade de se impor um limite legal máximo à arrecadação, de modo a proteger os 
cidadãos paulistanos, de surpresas que poderão impactar significativamente sua vida 
financeira e/ou empresarial. 

Com o Projeto de Lei ora apresentado, pretende-se conferir à ordem tributária 
municipal maior previsibilidade, o que, abertamente, contribuirá para atrair novos investimentos 
e iniciativas para a nossa cidade, com geração dá mais empregos e oportunidades de trabalho 
e consequente crescimento econômico em prol de toda a sociedade. 

Como maior Município da Federação, São Paulo tem a oportunidade de, com a 
presente propositura, inverter a lógica perversa da arrecadação tributária sem limites, que 
penaliza a sociedade civil com aumento de tributos sempre que o Poder público, por falsa de 
planejamento ou eficiência no uso de dinheiro público, não dá conta de suas metas, obrigações 
e compromissos. 

Com este Projeto de Lei, o Governo saberá de antemão que não poderá usar e seu 
poder de tributar para aumentar impostos discricionariamente sem apoio em fortes razões de 
ordem socioeconômica ou jurídica, expressamente ressalvadas no art. 3º, a saber: alteração 
populacional, crescimento econômico do Município, inflação ou variação do índice de preços e 
eventuais alterações na legislação tributária e financeira de âmbito nacional. 

O projeto representa uma autolimitação legitima do Município ao poder de aumentar 
seus próprios impostos. Não se trata de renunciar ou negligenciar o dever legal de arrecadar 
todos os tributos para os quais, a Constituição Federal lhe outorgou competência. Ao contrário, 
pretende-se colocar a previsibilidade de arrecadação no eu devido lugar de destaque no 
planejamento e destinação responsável do dinheiro que, com muito sacrifício, sai dos bolsos 
dos contribuintes para os cofres públicos. 

O momento político nacional não poderia ser melhor para, esta iniciativa do Legislativo 
Municipal, em resposta ao legítimo anseio de toda a sociedade por um Governo eficiente, 
responsável e transparente no trato do dinheiro público. 

Pela relevância da matéria e o positivo impacto que poderá ter para a economia do 
Município, a garantia dos contribuintes e a otimização da gestão dos recursos públicos, pede-
se e espera-se o amplo apoio dos nobres colegas Vereadores presente propositura. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

