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Dispõe sobre a remissão de créditos tributários do
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e a
prorrogação do pagamento do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza - ISS, como medidas
excepcionais de combate aos efeitos da pandemia
gerada pela Covid-19 na população paulistana.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1° Ficam remitidos, vedada a restituição de quaisquer quantias recolhidas a esse título,
os créditos tributários do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, para o exercício de
2020, relativos aos valores nominais emitidos mediante a respectiva notificação de
lançamento deste exercício a partir do mês de abril, enquanto perdurar a situação
emergencial de saúde pública da Covid-19.
§ 1º. A remissão se dará na seguinte proporção:
I – para imóveis residenciais no valor de até R$ 1.000,00, relativo ao valor a recolher a título
de IPTU, por mês e por imóvel neste exercício.
II – para imóveis em que se realizem atividades comerciais no valor de até R$ 2.000,00,
relativo ao valor a recolher a título de IPTU, por mês e por imóvel neste exercício.
§ 2º. Para os contribuintes que efetuaram, no mês de fevereiro, o pagamento em parcela
única, o Município deverá compensar automaticamente na notificação de lançamento do
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU do exercício de 2021.
Art. 2º Ficam prorrogados por 90 (noventa) dias, contados da data de publicação desta Lei,
os prazos para cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Imposto sobre Serviços–
ISS.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

AURÉLIO NOMURA
Vereador
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O presente projeto de lei se justifica pela necessidade de atender à população, a nosso ver
penalizada, pelo surto da doença causada pelo novo coronavírus (covid-19) com medidas
de efeito imediato e reflexos sobre a situação econômica de toda população do município
com medidas de origens internacionais, nacionais, estaduais e municipais, e, entre as quais
citamos:
Em 30 de janeiro de 2020, a organização mundial da saúde (OMS) declarou que o surto da
doença causada pelo novo coronavírus (covid-19) constitui uma emergência de saúde
pública de importância internacional - ESPII, o mais alto nível de alerta da organização,
conforme previsto no regulamento sanitário internacional e, em 11 de março de 2020, a
covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia.
Os países da Europa anunciaram uma série de medidas restritivas para tentar conter a
pandemia no continente, onde mais de 100 milhões de residentes já estão em quarentena
em suas casas.
O Governo Federal Brasileiro adotou medidas no sentido de preservar a liquidez da
economia nacional, injetando R$ 150,0 bilhões em três meses; e “proteger a população
brasileira do choque externo”, que é a pandemia do coronavírus.
Entre as medidas que visam a população mais vulnerável, totalizando R$ 83,4 bilhões:
•
•
•
•
•

antecipação do pagamento do abono salarial do PIS/PASEP para junho (R$ 12,8 bilhões);
antecipação para maio do pagamento da segunda parcela do 13º salário de aposentados e
pensionistas do INSS (R$ 23 bilhões);
a antecipação da primeira parcela já havia sido anunciada na semana passada;
ampliar em mais de 1 milhão de pessoas o número de beneficiários do bolsa família (até R$
3,1 bilhões);
os valores não sacados do PIS/PASEP serão transferidos para o FGTS para permitir novos
saques (R$ 21,5 bilhões).

Entre as medidas para a manutenção de empregos, totalizando R$ 59,4 bilhões:
•
•
•
•
•
•

adiamento por três meses do prazo de pagamento do FGTS pelas empresas (R$ 30 bilhões);
adiamento por três meses do pagamento da parte da União no simples nacional (R$ 22,2
bilhões);
aumentar em R$ 5 bilhões de crédito do PROGER/FAT para micro e pequenas empresas;
reduzir em 50% as contribuições do sistema s por três meses (R$2,2 bilhões);
simplificação as exigências para contratação de crédito e dispensa de documentação (CND)
para renegociação de crédito;
facilitar o desembaraço de insumos e matérias primas industriais importadas antes do
desembarque.
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•

•
•
•

o governo anunciou, também, a suspensão de serviços públicos do Estado considerados não
essenciais de 23 de março a 30 de abril. A decisão afeta parques, equipamentos esportivos e
o atendimento presencial de alguns órgãos como o “poupa tempo”, Detran e junta comercial
do Estado de São Paulo.
oficinas de manutenção de veículos continuarão em funcionamento para prestar assistência à
viaturas e empregados que atuem com entrega de produtos (delivery);
reforço do policiamento em áreas de supermercados, farmácias, postos e unidades de saúde.
em termos econômicos o governo anunciou a liberação de R$ 225 milhões para impulsionar
a economia de São Paulo e impedir impactos negativos do coronavírusna geração de
emprego e renda. O dinheiro extra será aplicado em programas de incentivo ao
empreendedorismo e à geração de emprego e renda.

O município de São Paulo declarou através do decreto 59.283 de 16 de março de 2020 a
situação de emergência no Município de São Paulo e definiu outras medidas para o
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus de importância internacional.
Em função das medidas já adotadas por outros países, pelo Governo Federal, pela
Prefeitura Municipal de São Paulo, por empresas, escolas, clubes de fechar as portas e pela
própria população de “não sair de casa”, trabalhando de acordo com a possibilidade dentro
da sua própria residência.
Em decorrência de todos esses acontecimentos e das perspectivas negativas da economia
neste mês e nos próximos e, principalmente, dos reflexos diretos sobre a população
paulistana, apresentamos o presente projeto de lei para o qual acreditamos que a Prefeitura
de São Paulo apoiará a medida no sentido de: “autorizar a remissão de IPTU, e a
prorrogação do ISS”.
A medida deverá ser dotada a partir do mês de abril e deverá perdurar enquanto a situação
emergencial de saúde pública do Covid-19 proibir o funcionamento pleno das atividades
econômicas.
Ressalte-se que esta medida, embora afete as receitas do Município do presente exercício,
trarão um alívio significativo para a população paulistana.
Em termos de reflexo nas Receitas da Prefeitura estima-se que em caso de IPTU o reflexo
deverá ser da ordem de R$ 400,0 milhões por mês o correspondente a 53,0% da
arrecadação mensal de aproximadamente R$ 758,0 milhões previstos durante o ano de
2020, sendo:
Para imóveis Residenciais no valor de até R$ 1.000,00, relativo ao valor a recolher a título
de IPTU, por mês e por imóvel neste exercício.
Para imóveis não Residenciais no valor de até R$ 2.000,00, relativo ao valor a recolher a
título de IPTU, por mês e por imóvel neste exercício.
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O governo do Estado anunciouestado de calamidade pública em território paulista. Esta
medida simplifica a compra e contratação de serviços essenciais para combater a
dispersão do novo coronavírus.
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Com relação ao ISS, cuja arrecadação mensal gira em torno de R$ 1.300,0 milhões, ter-se-á
uma prorrogação do prazo de recolhimento de 90 dias.
Ressalte-se que estas medidas, embora afetem as Receitas do Município do presente
exercício, em torno de R$ 1,7 bilhões, trarão um alivio significativo para a população
paulistana e este valor deverá ser coberto, através da renegociação com o Governo Federal
da prorrogação do pagamento da Divida, a exemplo das negociações em andamento do
Estado de São Paulo.
Para o ano de 2020 o pagamento dos encargos desta divida estão estimados em R$ 3,7
bilhões sendo R$ 2,5 bilhões correspondente a Amortização e R$1,2 bilhões de Juros e
Encargos.
Por fim, o presente Projeto de Lei enquadra-se na Resolução da CMSP nº 3 de 17 de março
de 2020 devendo tramitar em regime de urgência e ser deliberados por meio do sistema
virtual.
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Insta citar que a Lei 14.493 de 9 de agosto de 2007 que autoriza o Poder Executivo a
conceder ISENÇÃO OU REMISSÃO DO IPTU, incidente sobre os imóveis atingidos por
enchentes e alagamentos estipulou o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), relativo ao
valor a recolher a título de IPTU, por exercício e por imóvel, valor em que foi baseado para
limitar a remissão no presente projeto.

