São Paulo, 1 de dezembro de 2009.

Ref.: Manifesto em Defesa do Contribuinte – Majoração da Base de Cálculo do IPTU

Excelentíssimos Vereadores,
O Fórum Permanente em Defesa do Empreendedor, composto por entidades representantes de mais de 160
(cento e sessenta) atividades da cadeia produtiva e da sociedade, serve-se do presente para encaminhar-lhe
o Manifesto em Defesa do Contribuinte contra o projeto de lei que prevê a revisão da Planta Genérica de
Valores (PGV).
Este projeto visa alterar a base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), sob alegação que o
PGV não sofre revisão desde 2001.
Para a surpresa dos membros do Fórum e de toda sociedade, a votação do referido projeto caminha a
passos largos na Câmara Municipal de São Paulo, pois somente em oito dias após ser protocolizado e sem
sofrer nenhuma modificação, o projeto, que aumenta em até 60% o IPTU dos imóveis comerciais e em até
40% o dos imóveis residenciais, foi aprovado em primeira discussão, com 36 votos favoráveis, 17 contrários
e uma abstenção.
Todos agora aguardam a segunda discussão e a aprovação do projeto de lei acontecerá se 28 dos 55
vereadores votarem a favor do referido projeto.
O aumento da carga tributária, na véspera do final do ano, é surpreender negativamente toda a sociedade, e
principalmente o empresariado, pois estes terão que dispor de quantia acima de suas previsões
orçamentárias.
Cabe aos membros do Poder Legislativo, verificar a validade da norma, ora o projeto de lei surpreende o
contribuinte com a majoração da tributação não respeitando os princípios constitucionais da legalidade,
anterioridade e capacidade contributiva.
Com efeito, é de fundamental importância a atenção de Vossas Excelências a esse manifesto, o contribuinte
não poderá ser prejudicado, nas vésperas de ocorrer o fato gerador do IPTU. Trata-se do respeito a normas,
mas também ao bom senso desta casa legislativa.
Aproveitamos o ensejo para renovarmos nossos protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
Fórum Permanente em Defesa do Empreendedor
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