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PL 559-2006 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 
Senhor Presidente 

 
 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao 

exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que autoriza a constituição da 
Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA. 

De início, cabe lembrar que a atual administração encontrou o Município de São 
Paulo em precária situação financeira. De imediato, implementou uma série de ações de 
austeridade com o objetivo de equilibrar as contas públicas e gerar recursos para fazer frente às 
despesas de custeio e, sobretudo, aos investimentos tão necessários à melhoria da qualidade de 
vida da população paulistana. 

Os resultados alcançados no ano de 2005, sistematizados nos balanços e nos 
quadros previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstram, de maneira inequívoca, o 
cumprimento das metas fiscais e o sucesso das ações implementadas. 

Os primeiros meses de 2006 vêm apresentando resultados ainda melhores. Cite-se, 
por exemplo, o aumento de 13% da arrecadação real, de janeiro a maio de 2006, em relação a 
igual período de 2005, e de 19% quando comparado ao mesmo período de 2004. 

A relação entre a Dívida Consolidada líquida e a Receita Corrente Líquida, que era 
de 246% no final de 2004, foi reduzida para 221% no final de 2005 e, mantendo a trajetória 
descendente, caiu para 206% no final do primeiro quadrimestre de 2006. 

Com relação às despesas, a atual administração vem procurando reduzi-las por 
meio de medidas saneadoras, eliminando desperdícios, revisando e renegociando contratos e 
racionalizando os gastos correntes, em especial os de caráter continuado. Aproximadamente 
2.500 contratos foram revisados, dos quais, em mais de mil, a Prefeitura obteve redução de cerca 
de R$ 456 milhões ao ano, abrangendo atividades contratadas pela administração direta e 
indireta. 

No tocante às receitas, os créditos a receber registrados na Dívida Ativa totalizam 
R$23,2 bilhões, correspondendo a mais de 1,6 vezes a Receita Corrente Líquida, conforme 
Balanço Patrimonial de 2005. Contudo, tais recursos, como é sabido, encontram sérias 
dificuldades de cobrança. 

Visando incrementar a arrecadação das dívidas tributárias, inscritas ou não na 
Dívida Ativa, foi implementado pela Lei nº.14.129, de 11 de janeiro de 2006, o Programa de 
Parcelamento Incentivado - PPI, que obteve considerável êxito e permitirá ao Município 
arrecadar em tomo de R$ 1,8 bilhão ao longo dos próximos dez anos. 

Entretanto, apesar do enorme esforço que vem sendo realizado, os recursos 
destinados aos investimentos acham-se ainda aquém das necessidades da Cidade de São Paulo e 
as dívidas com terceiros superam em muito as possibilidades de pagamento. 

Assim, inspirando-se em iniciativas colocadas em prática por outros entes da 
Federação, em especial pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que criou a Caixa de 
Administração da Dívida Pública Estadual S/A - CADIP, o Executivo Municipal busca, por meio 
da presente propositura, constituir a Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de 
Ativos - SPDA, sociedade de economia mista vinculada à Secretaria Municipal de Finanças. 
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A SPDA terá como objeto social auxiliar o Executivo na promoção do 
desenvolvimento econômico e social da Cidade e na otimização do fluxo de recursos financeiros 
para o financiamento de projetos prioritários, bem como na administração do pagamento de 
dívidas do Município, sendo que, para a consecução de seu objeto social, a SPDA poderá, dentre 
outros, emitir e distribuir publicamente quaisquer títulos e/ou valores mobiliários, observadas as 
normas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários. 

O projeto de lei contempla também autorização para o Município de São Paulo 
subscrever e integralizar o capital social da SPDA com direitos creditórios originários do 
parcelamento de créditos tributários, como é o caso dos créditos decorrentes do Programa de 
Parcelamento Incentivado - PPI. 

Destarte, a medida ora proposta visa dotar a administração das finanças municipais 
de um instrumento apropriado e ágil na mobilização de recursos que viabilizem o pagamento de 
dívidas e a implementação de obras, serviços e empreendimentos que atendam aos fins maiores 
do desenvolvimento da Cidade de São Paulo.  

Nessa conformidade, restando justificadas as razões de minha iniciativa e 
demonstrado o relevante interesse público que ampara a presente propositura, submeto-a à 
apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, contando com seu indispensável aval. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço e 
consideração. 
 
 

GILBERTO KASSAB 
Prefeito 

 
 
Ao 
Excelentíssimo Senhor 
ROBERTO TRIPOLI 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo 


