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PROJETO DE LEI 01-00422/2015 do Vereador Valdecir Cabrabom (PTB) 
"lnstitui o limite máximo de arrecadação de impostos municipais, e dá outras 

providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: . 

Art. 1º Fica instituído o limite máximo de arrecadação de impostos, no âmbito da 
competência tributária do Município de São Paulo. 

Art. 2º O limite a que se refere o art.1º será o valor total da arrecadação de impostos, 
pelo Município de São Paulo, no ano de 2015, com os ajustes previstos nesta lei. 

§ 1º O limite corresponderá à soma de arrecadação de cada m dos três impostos da 
competência do Município, previstos no art. 156 incisos I a III, da Constituição. 

§ 2º Não serão computadas nos cálculos do limite de arrecadação receitas 
provenientes do recebimento de impostos relativos a fatos geradores anteriores a 2016, bem 
como as receitas decorrentes de multas e juros, independentemente do exercício em que 
ocorrida a infração fiscal ou o atraso no recolhimento do imposto. 

Art. 3º O limite arrecadatório será ajustado anualmente para valer no exercício 
financeiro imediatamente seguinte, levando-se em consideração a alteração populacional e o 
crescimento econômico do Município, inflação ou a variação do índice e preços e os efeitos de 
eventuais alterações na legislação tributária e financeira de âmbito nacional. 

Art. 4º Os valores arrecadados acima do limite estipulada anualmente para cada um 
dos impostos do Município, previstos no art. 156, incisos I a III, da Constituição, deverão 
devolvidos aos respectivos: contribuintes de forma igualitária. 

Parágrafo único. Serão excluídos do benefício da devolução, ora instituídos 
contribuintes inadimplentes ou em atraso no pagamento de quaisquer dívidas, dá natureza 
tributária ou não, em face do Município. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/08/2015, p. 86 
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