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Senhor Presidente

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,
acompanhado da respectiva exposição de motivos, a fim de ser submetido
ao estudo e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que
altera a Lei n° 6.989, de 29 de dezembro de 1966, e dá outras providências.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
protestos de elevado apreço e da mais distinta consideração.

MARTA SUPLICY
Prefeita

Anexos: projeto de lei e exposição de motivos.

Ao
Excelentíssimo Senhor
JOSÉ EDUARDO MARTINS CARDOZO
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo
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DECRETA:

Art. 1° - A Lei n° 6.989, de 29 de dezembro de 1966,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 7 0 - O imposto calcula-se à razão de 1,0%
sobre o valor venal do imóvel, para imóveis

Folha

no_ L

do proc.

Adelina Cicone - Ass. Parlamentais
.RF. 100,406
utilizados exclusiva ou predominantemente como
•

residência."
"Art. 7°-A - Sobre o valor do imposto calculado na
forma do artigo 7°, aplica-se o desconto ou o
acréscimo calculado na seguinte conformidade:

Valor venal do imóvel

Desconto/
Acréscimo

até R$ 50.000

-0,2%

acima de R$ 50.000 até R$ 100.000

0,0%

acima de R$ 100.000 até R$ 200.000

+0,2%

acima de R$ 200.000 até R$ 400.000

+0,4%

acima de R$ 400.000

+0,6%

§ 1° - O desconto ou o acréscimo é calculado sobre
a porção do valor venal do imóvel compreendida em
cada uma das faixas.
§ 2° - O total do desconto ou do acréscimo é
determinado pela soma dos valores apurados na
conformidade deste artigo."
"Art. 8° - O imposto calcula-se à razão de 1,5%
sobre o valor venal do imóvel, para imóveis
construídos com utilização não relacionada no artigo
70.
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"Art. 8°-A - Sobre o valor do imposto calculado na
forma do artigo 8° aplica-se o desconto ou o
acréscimo calculado na seguinte conformidade:

Valor venal do imóvel

Desconto/
Acréscimo

até R$ 60.000

-0,3%

acima de R$ 60.000 até R$ 120.000

-0,1%

acima de R$ 120.000 até R$ 240.000

+0,1%

acima de R$ 240.000

+0,3%

§ 1° - O desconto ou o acréscimo é calculado sobre
a porção do valor venal do imóvel compreendida em
cada uma das faixas.
§ 2° - O total do desconto ou do acréscimo é
determinado pela soma dos valores apurados na
conformidade deste artigo."

.

"Art. 19 - O pagamento do imposto poderá ser
efetuado de uma só vez ou em até 10 (dez)
prestações, iguais, mensais e sucessivas, na forma
e prazo regulamentares, respeitado o limite mínimo,
por prestação, de R$ 20,00 (vinte reais), ficando
facultado ao contribuinte o pagamento simultâneo de
diversas prestações.

_
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§ 1° -

O recolhimento do imposto não importa em

presunção, por parte da Prefeitura, para quaisquer
fins, do direito de propriedade, do domínio útil ou da
posse do imóvel.
§ 2° - Do valor do imposto integral, ou do valor das
prestações em que se decomponha, poderão ser
desprezadas as frações de moeda.
§ 3° - Será concedido desconto de 5% (cinco por
cento) sobre o imposto que for pago de uma só vez,
até o vencimento normal da primeira prestação."
"Art. 21 - Enquanto não vencida a última prestação,
poderá ser efetuado o pagamento de quaisquer
parcelas.
§ 1 0 - Decorrido o prazo fixado para pagamento da
última prestação, somente será admitido o
pagamento integral do débito, que será considerado
vencido à data da primeira prestação não paga.
§ 2° - O débito vencido será encaminhado para
cobrança, com inscrição na Dívida Ativa e, sendo o
caso, ajuizamento, ainda que no mesmo exercício a
que corresponda o lançamento."
"Art. 27 - O imposto calcula-se à razão de 1,5%
sobre o valor venal do imóvel."
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"Art. 28 - Sobre o valor do imposto aplica-se o
desconto ou acréscimo calculado na seguinte
conformidade:

Valor venal do imóvel

Desconto/
Acréscimo

até R$ 60.000

-0,3%

acima de R$ 60.000 até R$ 120.000

-0,1%

acima de R$ 120.000 até R$ 240.000

+0,1%

acima de R$ 240.000

+0,3%

§ 1° - O desconto ou o acréscimo é calculado sobre
a porção do valor venal do imóvel compreendida em
cada uma das faixas.
§ 2° - O total do desconto ou do acréscimo é
determinado pela soma dos valores apurados na
conformidade deste artigo."
"Art. 39 - O pagamento do imposto poderá ser
efetuado de uma só vez ou em até 10 (dez)
prestações, iguais, mensais e sucessivas, na forma
e prazo regulamentares, respeitado o limite mínimo,
por prestação, de R$ 20,00 (vinte reais), ficando
facultado ao contribuinte o pagamento simultâneo de
diversas prestações.
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§ 1 - O recolhimento do imposto não importa em
presunção, por parte da Prefeitura, para quaisquer
fins, do direito de propriedade, do domínio útil ou da
posse do imóvel.
§ 2° - Do valor do imposto integral, ou do valor das
prestações em que se decomponha, poderão ser
desprezadas as frações de moeda.
§ 3° - Será concedido desconto de 5% (cinco por
cento) sobre o imposto que for pago de uma só vez,
até o vencimento normal da primeira prestação."
"Art. 41 - Enquanto não vencida a última prestação,
poderá ser efetuado o pagamento de quaisquer
parcelas.
§ 1° - Decorrido o prazo fixado para pagamento da
última prestação, somente será admitido o
pagamento integral do débito, que será considerado
vencido à data da primeira prestação não paga.
§ 2° - O débito vencido será encaminhado para
cobrança, com inscrição na Dívida Ativa e, sendo o
caso, ajuizamento, ainda que no mesmo exercício a
que corresponda o lançamento."
Art. 2° - Ficam atualizados, na forma do Anexo I
integrante desta lei, os valores unitários de metro quadrado de construção
constantes da Tabela VI, que integra a Lei n° 10.235, de 16 de dezembro de
1986, e aprovados os valores unitários de metro quadrado de terreno, contidos
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na Listagem de Valores constantes do Anexo II da presente lei, a serem
considerados para o lançamento dos Impostos Predial e Territorial Urbano,
relativo ao exercício de 2002, na forma prevista na legislação específica.
Art. 30 - Ficam isentos do Impostos Predial e
Territorial Urbano, no exercício de 2002, os imóveis, construídos ou não, cujo
valor venal correspondente, em 10 de janeiro de 2002, seja igual ou inferior a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Art. 40 - Ficam isentos do Imposto Predial, no
exercício de 2002, os imóveis construídos, utilizados exclusiva ou
predominantemente como residência, de padrões A, B ou C, dos tipos 1 ou 2
da Tabela V, anexa à Lei n° 10.235, de 16 de dezembro de 1986, e cujo valor
venal correspondente, em 10 de janeiro de 2002, seja superior a R$ 20.000,00
(vinte mil reais) e igual ou inferior a R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
Art. 50 - Para o exercício de 2002, os percentuais de
variação nominal do crédito decorrente do lançamento dos Impostos Predial e
Territorial Urbano ficam limitados a 60% (sessenta por cento) para os imóveis
com utilização exclusiva ou predominantemente residencial e a 80% (oitenta
por cento) para os demais casos, ambos em relação aos valores lançados em
2001, remitindo-se os valores correspondentes à porção excedente.
Parágrafo único - Para os imóveis em que tenha
ocorrido atualização cadastral com aumento de área construída entre os
lançamentos de 2001 e 2002, a limitação estabelecida no "caput" deste artigo
far-se-á comparando-se o lançamento de 2002 ao que teria sido lançado em
2001 se utilizada a área construída cadastrada para efeito de lançamento do
imposto de 2002.

Adelina Cicone - A,sã. Parlamentar
RF. 100.406
Art. 6° - A partir de 2002, ficam remitidos os créditos
decorrentes do lançamento dos Impostos Predial e Territorial Urbano com valor
total igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais), sendo emitida notificação sem
valor a pagar.
Art. 7° - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2002.
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Tipo-padrão

Valor (R$)

Tipo-padrão

Valor (R$)

1-A

225,00

4-A

325,00

1-B

275,00

4-B

425,00

1-C

350,00

4-C

550,00

1-D

450,00

4-D

775,00

1-E

575,00

5-A

200,00

2-A

250,00

5-B

250,00

2-B

325,00

5-C

325,00

2-C

425,00

5-D

475,00

2-D

550,00

5-E

700,00

2-E

750,00

6-A

225,00

3-A

250,00

6-B

300,00

3-B

350,00

6-C

425,00

3-C

450,00

6-D

550,00

3-D

550,00

OBSERVAÇÃO: O Anexo II, integrante da presente lei, está sendo publicado
nesta data, em suplemento.
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O presente projeto de lei objetiva alterar a legislação
relativa aos Impostos Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Com tal iniciativa, cumpre o Executivo o seu dever de
buscar formas de otimizar suas receitas, dentro da nova realidade introduzida pela
Emenda Constitucional n° 29/2000 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por intermédio da referida Emenda incluiu-se, na regra
constitucional de incidência do IPTU, a possibilidade de, nos termos da lei municipal,
esse tributo ser progressivo em razão do valor do imóvel e ter aliquotas diferentes
de acordo com a localização e o uso do imóvel, complementando-se, assim, o
comando constitucional anterior, mantido na atual redação, que permite a
progressividade com a finalidade de assegurar o cumprimento da função social da
propriedade.

Por outro lado, com a edição da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000), passou-se a exigir que o
Administrador Público, dentro dos limites definidos pela Constituição da República,
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considere todas as manifestações de capacidade contributiva para a exigência dos
tributos de competência do Município, com o que, respeitando-se a justa medida da
capacidade econômica dos contribuintes, serão gerados os recursos necessários ao
atendimento das demandas sociais reclamadas pelos cidadãos paulistanos.

Nesse contexto, o presente projeto de lei prevê a
progressividade em razão do valor venal do imóvel e institui alíquotas diferentes de
acordo com a localização e o uso do imóvel, cabendo, a respeito, os seguintes
esclarecimentos:

a) a aplicação das alíquotas progressivas não tem o
intuito de majorar, mas apenas de redistribuir a carga tributária de maneira mais
justa;

b) a diferenciação em função do uso considerou apenas
dois tipos: os imóveis edificados com uso exclusiva ou predominantemente
residencial e os demais, isto é, os imóveis edificados com uso não residencial
(comércio, indústria, serviços, etc.) e imóveis não edificados, nos termos da
legislação específica vigente.

De outra parte, o projeto, em seu artigo 2°, objetiva alterar
a Lei n° 10.235, de 16 de dezembro de 1986, que editou a Planta Genérica de
Valores e contém regras, métodos e valores que servem de base para a apuração
do valor venal dos imóveis, base de cálculo dos Impostos Predial e Territorial
Urbano. Tais alterações tem por fundamçnto as seguintes razões:
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a) a última Planta Genérica de Valores foi editada em
1995 para o lançamento de 1996, tendo ocorrido atualização de seus valores, por
índices econômicos, para os exercícios de 1997, 1998, 1999 e 2001. Em 2000,
foram mantidos os valores de 1999;

b) nesse período, a dinâmica da cidade de São Paulo
introduziu mudanças localizadas, valorizantes e desvalorizantes. Regiões foram
descobertas pelo mercado imobiliário, valorizando-se, enquanto que outras sofreram
processos de degradação, desvalorizando-se.;

c) os valores unitários de construção e de terreno,
constantes dos Anexos I e II deste projeto, representam o valor de mercado atual
dos imóveis, mantida a convencional margem de segurança, necessária para que
não sejam calculados, pelos critérios da legislação específica em vigor, valores
individuais acima da realidade de mercado.

A teor dos artigos 30 e 4° da propositura, ampliaram-se os
limites de isenção para os menores lançamentos, no sentido de observar o princípio
da economicidade (artigo 70 da Constituição Federal), minimizando os custos
decorrentes de lançamentos de valores muito baixos, os quais, contudo, têm curso
normal, gerando controles de emissão, postagem, arrecadação, inscrição na Dívida
Ativa e execução judicial. Introduziu-se a concessão de isenção para imóveis,
edificados ou não, com valor venal de até R$ 20.000,00, beneficiando o pequeno
comércio e serviços e os pequenos terrenos. Foram alterados os critérios de
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concessão de isenção para imóveis residenciais, retirando-se a restrição de área
construída máxima e ampliando-se o valor venal, para que, sem onerar em demasia
os pagantes, o benefício se estendesse à maior parcela possível da população.

Estão previstos, ainda, percentuais máximos de variação
dos valores dos tributos, em relação ao exercício de 2001, buscando observar a
110

capacidade econômica dos contribuintes e o princípio da isonomia; ao contemplar.
critério específico para a hipótese de ter ocorrido aumento de área construída entre
os lançamentos de 2001 e 2002.

Esses, em resumo, os motivos que justificam o Projeto de
Lei ora proposto e submetido à elevada apreciação dessa Nobre Edilidade.
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Em consonância com o disposto no artigo 38 da
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dezembro de 1966, à vista da relevância da matéria tratada. (PL 006/01)
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima e consideração.
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA; DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE E DE
FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI N°606/01.
4

ai
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Trata-se de projeto de lei, encaminhado pela Sra. Prefeita, que altera a Lei n° 6989,
de 29 de dezembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município.
Em síntese, o artigo 1° do projeto ora em exame, altera a redação dos arts. 7°, 8°,
19, 21, 27, 28, 39 e 41 da supracitada Lei, que tratam do Imposto Predial e
Territorial Urbano — IPTU; o art. 2° versa sobre a atualização dos valores unitários
do metro quadrado de construção constantes da Tabela VI, que integra a Lei n°
10.235, de 16 de dezembro de 1986 (Anexo I), e aprovação dos valores unitários
do metro quadrado de terreno na listagem de valores (Anexo II); os arts. 3° e 40
cuidam da isenção do IPTU para os imóveis especificados; já os arts. 5° e 6° tratam
da remissão de crédito.
O artigo 1° da proposta acrescenta também os arts. 7°A e 8°A à mencionada Lei,
adotando o IPTU progressivo.
Registre-se, inicialmente, que a Sra. Prefeita encaminhou a esta Casa ofício
solicitando regime-de urgência, para a tramitação da presente matéria (fis.16).
Quanto à adoção do IPTU progressivo, vale salientar o quanto segue.
Com o advento da Constituição de 1988, surgiu uma grande polêmica a respeito da
possibilidade ou não da implantação do IPTU progressivo pelos Municípios.
Tivemos aí duas correntes, a dos que entendiam ser possível a sua adoção desde
logo e os que defendiam que a Constituição só autorizava a progressividade do
imposto no caso do art. 182, § 4°, inciso II, para garantir o cumprimento da função
social da propriedade, não dando margem à interpretação da possibilidade da
adoção da referida progressividade em razão da localização.
O STF, todavia, entendeu que o IPTU progressivo só era possível no caso do art.
182, § 4°, inciso II, da CF.
Por fim, a Emenda Constitucional n° 29/00 introduziu a possibilidade do IPTU
progressivo em razão do valor do imóvel e de alíquotas diferentes de acordo com a
localização e o uso do imóvel, nos seguintes termos:
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
"Art. 3 0 . 'O § 1° do art. 156 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 156...
§ 1 0 . Sem prejuízo da progressividade no tempo a oue se refere o art. 182, § 40,
inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:
I — ser progressivo em razão do valor do imóvel; e
II — ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel" (grifos
W
nossos).
Como se vê da leitura do dispositivo transcrito acima, trata-se de norma de eficácia
plena, portanto, auto-aplicável, ou seja, independe de regulamentação.
Quanto à questão que tem sido suscitada sobre a necessidade de alteração da Lei
Orgânica para agasalhar a possibilidade da aprovação da progressividade,
entendemos, s.m.j, que a mesma não prospera, pois a Carta Magna já estabelece
quais são os impostos municipais, bastando, assim, tão-somente lei local para
disciplinar a cobrança de tal imposto, visto que a introdução da progressividade
consistirá em mera reprodução dos dispositivos constitucionais.
Com referência às isenções concedidas nos arts. 30 e 4°, vale mencionar que com
a adoção da progressividade nada obsta o prosseguimento da proposta, desde que
esta atenda ao disposto no art. 14 da Lei Complementar n° 101/00, no tocante à
exigência de medida de compensação para a referida concessão, o que poderá ser
• verificado pela Comissão de Mérito competente.
Desta forma, sob o aspecto jurídico, a matéria não encontra óbice, estando
amparada nos arts. 156, § 1°, incisos I e II, com a redação dada pela Emenda
29/00 à Constituição Federal; 13, inciso III; 37, "caput", e 133, inciso I, da Lei
Orgânica do Município.
Por versar o projeto sobre matéria tributária, deverão ser realizadas pelo menos 2
(duas) audiências públicas durante a sua tramitação, de acordo com o acordo com
o art. 41, inciso V, da Lei Orgânica do Município de São Paulo.
Saliente-se também que para aprovação da proposta deverá ser observado o
quárum de maioria absoluta (art. 40, inciso I, da L.O.M.).
Ante o exposto, somos
PELA LEGALIDADE
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No mérito, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente nada
tem a opor ao projeto, uma vez que beneficia alguns setores da sociedade,
inclusive a população de baixa renda.
Face ao exposto, o parecer é
FAVORÁVEL.
Sob o aspecto financeiro, nada há a opor ao substitutivo, uma vez que as despesas
para sua execução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Face ao exposto, o parecer é
FAVORÁVEL.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
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DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TAQUIGRAFIA DT-10
TAQ.: Monteiro
SESSÃO: 93-SE

ORADOR:

DATA: 17-12-01

SEM

REVISÃO

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Cardoso - PT) -

Proceda o

Sr. Secretário à leitura do item 17.

17. "PL 606/01, do Executivo. Altera a Lei n° 6.989, de
29 de dezembro de 1996. (Altera a legislação relativa aos Impostos
Predial e Territoriais Urbano - IPTU) (EM REGIME DE URGÊNCIA).Fase
da discussão:

la

(encerrada a discussão e encaminhamento de

votação).Aprovação mediante voto favorável da maioria absoluta dos
membros da Câmara. HÁ EMENDA PARA LEITURA."

O SR. SALIM CURIATI (PPB) - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Cardozo - PT) - Tem a
palavra, pela ordem, o nobre Vereador Salim Curiati.

O SR. SALIM CURIATI (PPB) - (Pela ordem) - ...Beth
O SR. SALIM CURIATI (PPB) - (Pela ordem) - Sr. Presidente
requeiro, regimentalmente, o adiamento da matéria.
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DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TAQUIGRAFIA DT-10
ROD.: 56 FOLHA:189

TAQ.: Monteiro

SESSÃO: 93-SE

DATA: 17-12-01

ORADOR:

SEM

REVISÃO

o senhor presidente... (cana)

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Cardozo - PT) - Passemos à
proclamação do resultado. Votaram "sim", 29 Srs. Vereadores e
"não" 19 Srs. Vereadores. Está aprovado o PL 606/01 em primeira
discussão. Volta em 2 a discussão.
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Projeto de Lei n° 606/01, do Executivo
93' SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
N° Vot.: 6

N° Sessão: 210
Data Sessão: 17/12/2001
Partido UF

Nome do Vereador

PRESIDENTE
SP

PSDB

SP

PGT

1.
PFL

PRONA
PDT

PMDB'
PL
PSDB
PMDB
PPS
PSDB
PPS
PPB
PFL
PSDB
PT
PC DO B
PT
PC DO 13
PT
PL
PDT

PT

""-- ,

F TB

rill
_

AURELIO NOMURA
CARLOS ALBERTO JÚNIOR
SP CARLOS APOLINÁRIO
SP DALTON SILVANO
SP DOMINGOS DISSEI
SP GILBERTO NATALINI
SP GILSON BARRETO
SP HAVANIR NIMTZ
SP HUMBERTO MARTINS
SP JOOJI HATO
SP JOSÉ VIVIANI FERRAZ
SP MARCOS ZERBINI
SP MYRYAM ATHÈ
SP RAUL CORIP2
SP RICARDO MONTORO
SP ROGER LIN
SP SALIM CURIATI
SP TONINHO PAIVA
SP MilILIAM WO Õ
Si' ADRIANO DIOGO
SP ALCIDES AMAZONAS
SP ALDAIZA SPOSATI
Si' ANA MARTINS
SP ANTONIO AUGUSTO CAMPOS
SP ANTONIO CARLOS RODRIGUES
SP ANTONIO PArS - BARATA°
SP ARSELINO TATTO
SP ATÍLIO FRANCISCO DA SILVA
SP BETO CUSTÓDIO
SP CARLOS GIANNAZI
SP CARLOS NEDER
SP CELSO CARDOSO
SP CLAUDIO FONSECA

PSDB

PSDB

PT
P

PFL
PC DO 8
PT

-

Si' DEVANIR RIBEIRO

ELISEU GABRIEL
GOULART, ANTONIO
SP ITALO CARDOSO
Si' JOAO ANTONIO
Si' JOStaURINDO
SP JOSE MENTOR
SP JOSÉ OLÍMPIO
SP LUCILA PIZANI
SP NABIL BONDUKI
SP PAULO FRANGE
SP RUBENS CALVO
Si' VANDERLEI DE JESUS
SP VICENTE CMDIDO

PDT

SP

PMDB

SP

PT
PT
PT
PT
PMDB
PT
PT
PTB
PSB
PL
PT

•

Presid.: JOSÉ EDUARDO CARDOZO
Vice.: ANTONIO CARLOS RODRIGO
1° Secr.: RUBENS CALVO

1.

Operad.: PAINEL ELETRÔNICO

Voto

Nome do Vereador

Partido UF

Voto

SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NÃO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NA
NAO
NÃO
NÃO
NAO
NAO

...•

-

-•

SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
IM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

Votos Sim: 29
Votos Não: 19
Votos Abst: O

Total: 48
7/12/01 - 21:24

Folha no 23
do proa
no C4-606 ci de}2A1 c.n o

•
s

1

Denise A. TanWifiblitTrr

Ass. Téc. Dir. IV - RF 10.750

CÂMARA MUNICIPAL DE

Substitutivo n°P-o-o Iao Projeto de Lei n° 606/2001, que altera a Lei n°
6.989, de 29 de dezembro de 1966.

"Dispõe sobre a alteração da Lei n° 6.989,
de 29 de dezembro de 1966, e dá outras
providências".

C,
3
01
—42

3>
—4

a

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta:
á 3:

Artigo 1° - A Lei n° 6.989, de dezembro de 1966, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

" Artigo 7° - O imposto calcula-se à razão de 1,0% sobre o valor
venal do imóvel, para imóveis construídos no perímetro urbano do
município da cidade de São Paulo."
" Artigo 19 - O pagamento do Imposto poderá ser efetuado de
uma só vez ou em até 10 (dez) prestações, iguais, mensais e sucessivas, na
forma e prazo regulamentares, respeitado o limite mínimo, por prestação, de
R$ 20,00 (vinte reais), ficando facultado ao contribuinte o pagamento
simultâneo de diversas prestações.
O recolhimento do imposto não importa em presunção,
por parte da Prefeitura, para quaisquer fins, do direito de propriedade, do
domínio útil ou da posse do imóvel.
§1° -

§ 2° - do valor do Imposto integral, ou do valor das prestações
em que se componha, poderão ser desprezadas as frações de moeda.

;Dl
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§3 0 - Será concedido desconto de 5% (cinco por cento) sobre o
imposto que for pago de uma só vez, até o vencimento da primeira
prestação."
"Artigo 21 — Enquanto não vencida a última prestação poderá ser
efetuado o pagamento o pagamento de quaisquer parcelas".
§1° - Decorrido o prazo fixado para pagamento da última
prestação, somente será admitido o pagamento integral do débito, que será
considerado vencido à data da primeira prestação não paga.
§2° - O débito vencido será encaminhado para cobrança, com
inscrição na Dívida Ativa e, sendo o caso, ajuizamento, ainda que no mesmo
exercício a que corresponda o lançamento."
Artigo 2° - Ficam atualizados, na forma do Anexo I integrante desta lei, os
valores unitários de metro quadrado de construção constantes da tabela VI,
que integra a Lei n° 10 235, de 16 de dezembro de 1986, e aprovados os
valores unitários de metro quadrado de terreno, contidos na listagem de
valores constantes do Anexo II da presente Lei, a serem considerados para o
lançamento do imposto Predial e Territorial Urbano, relativo ao exercício de
2002, na forma prevista na legislação específica.
Artigo 3° - Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano, no
exercício de 2002, todos os imóveis com valor venal de até R$ 40.000,00
(quarenta mil reais).
Artigo 4° - Para o exercício de 2002 os percentuais de variação nominal do
crédito decorrente do lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano
ficam limitados à 60% (sessenta por cento) para os imóveis com utilização
exclusiva ou predominantemente residencial e a 80% (oitenta por cento) para
os demais casos, ambos em relação aos valores lançados em 2001,
remitindo-se os valores correspondentes à porção excedente.
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Parágrafo Único — Para os imóveis em que tenha ocorrido atualização

cadastral com aumento de área construída entre os lançamentos de 2001 e
2002, a limitação estabelecida no caput deste artigo far-se-á comparando-se
o lançamento de 2002 ao que teria sido lançado em 2001 se utilizada a área
construída cadastrada para efeito de lançamento de 2002.
Artigo 5° - A partir de 2002, ficam remitidos os créditos decorrentes do

lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano com valor total igual ou
inferior a R$ 10,00 (dez reais), sendo emitida notificação sem valor à pagar.
Artigo 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente substitutivo tem por objeto apresentar uma alternativa
ao PL. 606/2001 de autoria do Executivo, que apresenta a proposta de
cobrança do Imposto Predial Territorial e Urbano — IPTU, para o exercício
fiscal de 2002.
Segundo a justificativa — Exposição de Motivos apresentada pela
Prefeita Marta Suplicy, "...com tal iniciativa, cumpre o executivo o seu dever
de buscar formas de otimizar suas receitas dentro da nova realidade
introduzida pela Emenda Constitucional 29/2000 e pela Lei de
Responsabilidade Fiscal".
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Tal proposta, nos seus termos originais, apresenta alterações
significativas a Lei 6989 de 28 de dezembro de 1966, e que vinha sendo
utilizada praticamente sem alterações desde de 1995.
Os elementos alterados de caráter mais significativo foram: a
Planta Genérica de Valores (PGV) — Anexo II do PL. 606/01, que deveria ser
calculada na base de 70% do valor de mercado, mas que segundo o executivo
sofreu uma alteração nos valores médios de aproximadamente de 30%.; a
introdução da progressividade nos moldes apresentado pela Emenda
Constitucional 29/2000; os níveis de isenção e por fim, a tabela com valores
e tipos e padrões do IPTU — Anexo I do PL. 606/01.
No que diz respeito a progressividade do IPTU proposto pela
Emenda Constitucional 29/2000, não podemos aceita-la porque não
corresponde aos anseios da população que lutou para ver regulamentado os
artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que originou o Estatuto das
Cidades, este sim, que juntamente com o Plano Diretor, deverá nortear a
progressividade do IPTU.
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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕEStt
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA; DE POLí
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE E DE Fl MÇAS E
ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO
N° 01,
APRESENTADO EM PLENÁRIO AO PROJETO E LEI N°
606/2001.
Trata-se o presente de substitutivo apresentado em Plenário,
pelas Bancadas do PMDB e do PPS, na forma do artigo 270 do
Regimento Interno, ao projeto 606/2001, que visa dispor sobre
alteração da Lei 6.989, de 29 de dezembro de 1996, que trata
da legislação relativa ao IPTU.
O substitutivo apresentado visa aperfeiçoar o projeto original,
sem modificações, no entanto, que alterem a fundamentação
jurídica já exarada no parecer da Comissão de Constituição e
Justiça.
Face ao exposto, opina-se pela
LEGALIDADE
No mérito, nada há a opor ao substitutivo apresentado, que tem
o intuito de melhorar o projeto original, adequando-o melhor as
necessidades do Município.
Portanto, o parecer das comissões de mérito é
FAVORÁVEL
Sob o aspecto financeiro, nada há a opor ao substitutivo, uma
vez que as despesas para sua execução correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias.
1P•
Face ao exposto, o parecer é
FAVORÁVEL.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
\
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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA; DE POLÍTICA URBANA,
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE E DE FINANÇAS E
ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 01
APRESENTADO EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N°
606/2001.
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COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E
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AO PROJETO DE LEI N° 606/2001
Altera a Lei n° 6.989, de 29 de dezembro de 1966,
e dá outras providênciar"

PREJUDICADO
ara Municipal de São Paulo DECRET A:

D

001

passa a k /. 4 rar com as
Art. 1° - A Lei n° 6.989, de 29 de dezembro de 196 , *
c-)
seguintes alterações:
"Art. 7° - O imposto calcula-se à razão de 1,0% sobr(
para imóveis
imoveis utilizados exclusiva ou predominantemente como residência.
residencia. "
"Art. 7°-A - Sobre o valor do imposto calculado na forma do artigo 7°, aplica-se-e
desconto ou o acréscimo calculado na seguinte conformidade:

Valor venal do imóvel
até R$ 50.000
acima de R$ 50.000 até R$ 100.000
acima de R$ 100.000 até R$ 200.000
acima de R$ 200.000 até R$ 400.000
acima de R$ 400.000

Desconto/Acréscimo
-0,2%
0,0%
+ 0,2%
+ 0,4%
+ 0,6%

••

n•••

03

•

§ 1 - O desconto ou o acréscimo é calculado sobre a porção do valor venal do
imóvel compreendida em cada uma das faixas.
§ 2° - O total do desconto ou do acréscimo é determinado pela soma dos valores
apurados na conformidade deste artigo."
"Art. 8° - O imposto calcula-se à razão de 1,5% sobre o valor venal do imóvel,
para imóveis construidos com utilização não relacionada no artigo 7°."
"Art. 8°-A - Sobre o valor do imposto calculado na forma do artigo 8° aplica-se o
desconto ou o acréscimo calculado na seguinte conformidade:

Valor venal do imóvel
até R$ 60.000
acima de R$ 60.000 até R$ 120.000
acima de R$ 120.000 até R$ 240.000
acima de R$ 240.000

Desconto/Acréscimo
- 0,3%
- 0,1%
+ 0,1%
+ 0,3%

Valor venal do imóvel Desconto/Acréscimo
até R$ 60.000 -0,3%
acima de R$ 60.000 até R$ 120.000 -0,1%
acima de R$ 120.000 até R$ 240.000 +0,1%
acima de R$ 240.000 +0,3%
§ 1° - O desconto ou o acréscimo é calculado sobre a porção do valor venal do
imóvel compreendida em cada uma das faixas.
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§ 2° - O total do desconto ou do acréscimo é determinado pela soma dos valores
apurados na conformidade deste artigo."
"Art. 19 - O pagamento do imposto poderá ser efetuado de uma só vez ou em até
10 (dez) prestações, iguais, mensais e sucessivas, na forma e prazo regulamentares,
respeitado o limite mínimo, por prestação, de R$ 20,00 (vinte reais), ficando facultado ao
contribuinte o pagamento simultâneo de diversas prestações.
§ 1° - O recolhimento do imposto não importa em presunção, por parte da
Prefeitura, para quaisquer fins, do direito de propriedade, do domínio útil ou da posse do
imóvel.
§ 2° - Do valor do imposto integral, ou do valor das prestações em que se
decomponha, poderão ser desprezadas as frações de moeda.
§ 3° - Será concedido desconto de 5% (cinco por cento) sobre o imposto que for
pago de uma só vez, até o vencimento normal da primeira prestação."
"Art. 21 - Enquanto não vencida a última prestação, poderá ser efetuado o
pagamento de quaisquer parcelas.
§ 1° - Decorrido o prazo fixado para pagamento da última prestação, somente será
admitido o pagamento integral do débito, que será considerado vencido à data da primeira
prestação não paga.
§ 2° - O débito vencido será encaminhado para cobrança, com inscrição na Dívida
Ativa e, sendo o caso, ajuizamento, ainda que no mesmo exercício a que corresponda o
lançamento."
"Art. 27 - O imposto calcula-se à razão de 1,5% sobre o valor venal do imóvel."
"Art. 28 - Sobre o valor do imposto aplica-se o desconto ou acréscimo calculado
na seguinte conformidade:
Valor venal do imóvel
até R$ 60.000
acima de R$ 60.000 até R$ 120.000
acima de R$ 120.000 até R$ 240.000
acima de R$ 240.000

Desconto/Acréscimo
- 0,3%
- 0,1%
+ 0,1%
+ 0,3%

§ 1° - O desconto ou o acréscimo é calculado sobre a porção do valor venal do
imóvel compreendida em cada uma das faixas.
§ 2° - O total do desconto ou do acréscimo é determinado pela soma dos valores
apurados na conformidade deste artigo."
"Art. 39 - O pagamento do imposto poderá ser efetuado de uma só vez ou em até
10 (dez) prestações, iguais, mensais e sucessivas, na forma e prazo regulamentares,
respeitado o limite mínimo, por prestação, de R$ 20,00 (vinte reais), ficando facultado ao
contribuinte o pagamento simultâneo de diversas prestações.
§ 1° - O recolhimento do imposto não importa em presunção, por parte da
Prefeitura, para quaisquer fins, do direito de propriedade, do domínio útil ou da posse do
imóvel.
§ 2° - Do valor do imposto integral, ou do valor das prestações em que se
decomponha, poderão ser desprezadas as frações de moeda.
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§ 3 0 - Será concedido desconto de 5% (cinco por cento) sobre o imposto que for
pago de uma só vez, até o vencimento normal da primeira prestação."
"Art. 41 - Enquanto não vencida a última prestação, poderá ser efetuado o
pagamento de quaisquer parcelas.
§ 1° - Decorrido o prazo fixado para pagamento da última prestação, somente será
admitido o pagamento integral do débito, que será considerado vencido à data da primeira
prestação não paga.
§ 2° - O débito vencido será encaminhado para cobrança, com inscrição na Dívida
Ativa e, sendo o caso, ajuizamento, ainda que no mesmo exercício a que corresponda o
lançamento."
Art. 2° - Ficam atualizados, na forma do Anexo I integrante desta lei, os valores
unitários de metro quadrado de construção constantes da Tabela VI, que integra a Lei n°
10.235, de 16 de dezembro de 1986, e aprovados os valores unitários de metro quadrado de
terreno, contidos na Listagem de Valores constantes do Anexo II da presente lei, a serem
considerados para o lançamento dos Impostos Predial e Territorial Urbano, relativo ao
exercício de 2002, na forma prevista na legislação específica.
Art. 3° - Ficam isentos do Impostos Predial e Territorial Urbano, no exercício de
2002, os imóveis, construídos ou não, cujo valor venal correspondente, em 1° de janeiro de
2002, seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Art. 4° - Ficam isentos do Imposto Predial, no exercício de 2002, os imóveis
construídos, utilizados exclusiva ou predominantemente como residência, de padrões A, B
ou C, dos tipos 1 ou 2 da Tabela V, anexa à Lei n° 10.235, de 16 de dezembro de 1986, e
cujo valor venal correspondente, em 1° de janeiro de 2002, seja superior a R$ 20.000,00
(vinte mil reais) e igual ou inferior a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Art. 5 0 - Para o exercício de 2002, os percentuais de variação nominal do res ito
decorrente do lançamento dos Impostos Predial e Territorial Urbano ficam limitados • 3 10o
(trinta por cento) para os imóveis com utilização exclusiva ou predominante -nresidencial e a 40% (quarenta por cento) para os demais casos, ambos em relação aos valo - •
lançados em 2001, remitindo-se os valores correspondentes à porção excedente.
Parágrafo único - Para os imóveis em que tenha ocorrido atualização cadastra
com aumento de área construída entre os lançamentos de 2001 e 2002, a limitaçãd
estabelecida no "caput" deste artigo far-se-á comparando-se o lançamento de 2002 ao que
teria sido lançado em 2001 se utilizada a área construída cadastrada para efeito de
lançamento do imposto de 2002.
Art. 6° - A partir de 2002, ficam remitidos os créditos ilecorre es o lançamento
dos Impostos Predial e Territorial Urbano com valor total igu. n,M1 : ferior a R$ 10,00 (dez
reais), sendo emitida notificação sem valor a pagar.
, )0, produzindo e
.
Art. 7° - Esta lei entrará em vigor
data de sua pu#
parir de 1° de janeiro de 2002.
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Anexo I da Lei n°
Tipo
1-A
1-B
1-C
1-D
1-E
2-A
2-B
2-C
2-D
2-E
3-A
3-B
3-C
3-D

, de
Valor (R$)
225,00
275,00
350,00
450,00
575,00
250,00
325,00
425,00
550,00
750,00
250,00
350,00
450,00
550,00

de

de 2001
Tipo
4-A
4-B
4-C
4-D
5-A
5-B
5-C
5-D
5-E
6-A
6-B
6-C
6-D

Valor (R$)
325,00
425,00
550,00
775,00
200,00
250,00
325,00
475,00
700,00
225,00
300,00
425,00
550,00

OBSERVAÇÃO: O Anexo II, integrante da presente lei, está sendo publicado
nesta data, em suplemento.
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Terrenos
.

73.602
6,3%

., Não residencial
A

3,1%

298.869

Residencial

40,1%

1.012.785

Total pagantes

56,8%

1.383.258

1.651.926.106

57%
•I'''

Não residencial

0,00

14.708.693

0,00

90.623.189

0,00

108.262.762

0,00

13,6%

982.693
81,6%

•. Total no mentes
, .

83,6%

1.201.126
46,5%

•
n) ;j i:
,,_.,,,,,
.

100,0%

3.030.879

150.574

Residencial

1.944.530.989

28%

12,6%

.. ,

93,6%

67,989

1.004.944.934
51.7%

53,5%

Terrenos

872.976.512
44,9%

880.769.335

73,2%

66.609.542
3,4%

822.968,155

21,5%

.:

48.188.618

.

.

6,5%
,„. , ,..:4.a.

'7-

--

38,2%
40,1%
14,1%
25,3%

C
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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES 3.
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA; DE POL
=METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE E DE Fl 6 ÇAS E
ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 02,
APRESENTADO EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N°
606/2001.
Trata-se o presente de substitutivo apresentado em Plenário,
pelo nobre Vereador Celso Cardoso, na forma do artigo 270 do
Regimento Interno, ao projeto 606/2001, que visa dispor sobre
alteração da Lei 6.989, de 29 de dezembro de 1996, que trata
da legislação relativa ao IPTU.
O substitutivo apresentado visa aperfeiçoar o projeto original,
sem modificações, no entanto, que alterem a fundamentação
jurídica já exarada no parecer da Comissão de Constituição e
Justiça.
Face ao exposto, opina-se pela
LEGALIDADE

4

No mérito, nada há a opor ao substitutivo apresentado, que tem
-o intuito de melhorar o projeto original, adequando-o melhor as
necessidades do Município.
Portanto, o parecer das comissões de mérito é
FAVORÁVEL
Sob o aspecto financeiro, nada há a opor ao substitutivo, uma
vez que as despesas para sua execução correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias.
Face ao exposto, o parecer é
FAVORÁVEL.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Sr-

do proc.
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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA; DE POLÍTICA URBANA,
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE E DE FINANÇAS E
ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 02
APRESENTADO EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N°
606/2001.

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E
MEIO AMBIENTE

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

/doo-,=05.711r(D/7°

Câmara Municipal de

r".

Ass. Téc. Dir. IV - RF 10.750

SUBSTITUTIVO N°

AO PROJETO DE LEI 606/01

Altera a Lei 6.989, de 29 de dezembro de 1966, e dá outras
providências.
APROVADO EM 21. DISC
ifts

adi)

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAU

2

Decreta:

DEZ

PSIDENTE

Art. 1° - A Lei 6989, de 29 de dezembro de 1966, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
t.")

"Art. 7° - O imposto calcula-se à razão de 1,0% sobre o valor venal do imóvel, para
imóveis utilizados exclusiva ou predominantemente como residência."

ri

"Art. 7°-A - Ao valor do imposto, apurado na forma do artigo 7°, adiciona-se o desconto ou
o acréscimo, calculados sobre a porção do valor venal do imóvel compreendida em cada
uma das faixas de valor venal da tabela a seguir, sendo o total do desconto ou do
acréscimo determinado pela soma dos valores apurados na conformidade deste artigo."
k5)

Desconto/
Faixas de valor venal

•

até R$ 50.000
acima de R$ 50.000 até R$ 100.000
acima de R$ 100.000 até R$ 200.000
acima de R$ 200.000 até R$ 400.000
acima de R$ 400.000

Acréscimo

-0,2%
0,0%
+0,2%
+0,4%
+0,6%

"Art. 8° - O imposto calcula-se à razão de 1,5% sobre o valor venal do imóvel, para
imóveis construídoss com utilização diversa da referida no artigo 7°."
"Art. 8°-A - Ao valor do imposto, apurado na forma do artigo 8°, adiciona-se o desconto ou
o acréscimo, calculados sobre a porção do valor venal do imóvel compreendida em cada
uma das faixas de valor venal da tabela a seguir, sendo o total do desconto ou do
acréscimo determinado pela soma dos valores apurados na conformidade deste artigo."

1
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Faixas de valor venal
até R$ 60.000
acima de R$ 60.000 até R$ 120.000
acima de R$ 120.000 até R$ 240.000
acima de R$ 240.000

Desconto/
Acréscimo
-0,3%
-0,1%
+0,1%
+0,3%

"Art. 19 - O pagamento do imposto poderá ser efetuado de uma só vez ou em até 10
e (dez) prestações, iguais, mensais e sucessivas, na forma e prazo regulamentares,
respeitado o limite mínimo, por prestação, de R$ 20,00 (vinte reais), ficando facultado ao
contribuinte o pagamento simultâneo de diversas prestações.
§ 1 0 - O recolhimento do imposto não importa em presunção, por parte da Prefeitura, para
quaisquer fins, do direito de propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel.
§ 2° - Do valor do imposto integral, ou do valor das prestações em que se decomponha,
poderão ser desprezadas as frações de moeda.
§ 3° - Será concedido desconto de 5% (cinco por cento) sobre o imposto que for pago de
uma só vez, até o vencimento normal da primeira prestação."
"Art. 21 - Enquanto não vencida a última prestação, poderá ser efetuado o pagamento de
quaisquer parcelas.
§ 1° - Decorrido o prazo fixado para pagamento da última prestação, somente será
admitido o pagamento integral do débito, que será considerado vencido à data da primeira
prestação não paga.
§ 2° - O débito vencido será encaminhado para cobrança, com inscrição na Dívida Ativa e,
sendo o caso, ajuizamento, ainda que no mesmo exercício a que corresponda o
lançamento."
"Art. 27 - O imposto calcula-se à razão de 1,5% sobre o valor venal do imóvel."
"Art. 28- Ao valor do imposto, apurado na forma do artigo 27, adiciona-se o desconto ou o
acréscimo, calculados sobre a porção do valor venal do imóvel compreendida em cada
uma das faixas de valor venal da tabela a seguir, sendo o total do desconto ou do
acréscimo determinado pela soma dos valores apurados na conformidade deste artigo."
,---------------

Folha n°3
ri! 01-6a

Câmara Municipal de

D ifirs-éWirnWiTre "Priirirr".
Ass. Téc. Dir. IV - RF 10.750

Faixas de valor venal
até R$ 60.000
acima de R$ 60.000 até R$ 120.000
acima de R$ 120.000 até R$ 240.000
acima de R$ 240.000

Desconto/
Acréscimo
-0,3%
-0,1%
+0,1%
+0,3%

"Art. 39 - O pagamento do imposto poderá ser efetuado de uma só vez ou em até 10
(dez) prestações, iguais, mensais e sucessivas, na forma e prazo regulamentares,
respeitado o limite mínimo, por prestação, de R$ 20,00 (vinte reais), ficando facultado ao
contribuinte o pagamento simultâneo de diversas prestações.
§ 1° - O recolhimento do imposto não importa em presunção, por parte da Prefeitura, para
quaisquer fins, do direito de propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel.

§poderão
20 - Do valor do imposto integral, ou do valor das prestações em que se decomponha,
ser desprezadas as frações de moeda.
§ 3° - Será concedido desconto de 5% (cinco por cento) sobre o imposto que for pago de
uma só vez, até o vencimento normal da primeira prestação."
"Art. 41 - Enquanto não vencida a última prestação, poderá ser efetuado o pagamento de
quaisquer parcelas.
§ 1° - Decorrido o prazo focado para pagamento da última prestação, somente será
admitido o pagamento integral do débito, que será considerado vencido à data da primeira
prestação não paga.
§ 2° - O débito vencido será encaminhado para cobrança, com inscrição na Dívida Ativa e,
sendo o caso, ajuizamento, ainda que no mesmo exercício a que corresponda o
lançamento."

411

Art. 20 - Ficam atualizados, na forma do Anexo I, integrante desta Lei, os valores unitários
de metro quadrado da construção constantes da Tabela VI, que integra a Lei n° 10.235,
de 16 de dezembro de 1986, e aprovados os valores unitários de metro quadrado de
terreno, contidos na Listagem de Valores constantes do Anexo II, da presente Lei, a
serem considerados para o lançamento dos Impostos Predial e Territorial Urbano, relativo
ao exercício de 2002, na forma prevista na legislação específica.
Art. 30 - Ficam isentos do Impostos Predial e Territorial Urbano, no exercício de 2002, os
imóveis construídos, cujo valor venal correspondente, em 1° de janeiro de 2002, seja igual
ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), exceto:
I - as unidades autônomas de condomínio tributadas como garagem em edifícios de uso
residencial, não residencial, misto ou em prédio de garagens;
II - os estacionamentos comerciais.
Art. 40 - Ficam isentos do Imposto Predial, no exercício de 2002, os imóveis construídos,
utilizados exclusiva ou predominantemente como residência, de padrões A, B ou
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tipos 1 ou 2 da Tabela V, anexa à Lei n° 10.235, de 16 de dezembro de 1986, e cujo valor
venal correspondente, em 1° de janeiro de 2002, seja superior a R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) e igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Art. 50 - Para fins de lançamento do Imposto Predial fica concedido, para o exercício de
2002, desconto de R$ 20.000,00 .(vinte mil reais) sobre o valor venal dos imóveis
construídos, utilizados exclusiva ou predominantemente como residência, de padrões A, B
ou C, dos tipos 1 ou 2 da Tabela V, anexa à Lei n° 10.35, de 16 de dezembro de 1986, e
cujo valor venal correspondente, em 1° de janeiro de 2002, seja superior a R$ 50.000,00
cinqüenta e cinco mil reais) e igual ou inferior a R$ 120.000,00 (Geni-alil-r-eais(.cnal--,—
Xnt..kr
t•-••
A.
I
((c
Art. 6° - Para o exerci " de 2002, os percentuais de variação nominal do crédito
decorrente do lançamento dos Impostos Predial e Tenitorial Urbano ficam limitados a:
I - 60% (sessenta por cento), no Imposto Predial, para os imóveis com utilização exclusiva
ou predominantemente residencial;
II - 75% (setenta e cinco por cento), nos Impostos Predial e Territorial Urbano, para os
demais casos.
Parágrafo único - Em qualquer hipótese, o percentual de variação será calculado em
relação ao que seria lançado em 2002 se considerados a alíquota e os valores unitários
de terreno e de construção utilizados no exercício de 2001 para a apuração da base de
cálculo, remitindo-se os valores correspondentes à porção excedente.

6T

•

Art. 7° - Ficam isentos dos Impostos Predial e Territorial Urbano os imóveis utilizados
como templo de qualquer culto, desde que:
I — comprovada a atividade religiosa no imóvel na data do fato gerador, conforme
regulamento;
II — apresentado contrato de locação ou instrumento de cessão, comodato ou equivalente.
Parágrafo único — Esta isenção se aplica unicamente às áreas efetivamente utilizadas na
prática de culto religioso.

110

Art. 8° - A partir de 2002, ficam remitidos os créditos decorrentes do lançamento dos
Impostos Predial e Territorial Urbano com valor total igual ou inferior a R$ 10,0'0 (dez
reais), sendo emitida notificação sem valor a pagar.
Art. 9° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
1° de janeiro de 2002.

bp19.,
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Anexo I da Lei n°

•

Tipo-padrão
1-A
1-B
1-C
1-D
1-E
2-A
2-B
2-C
2-D
2-E
3-A
3-B
3-C
3-D

,

Valor (R$)
225,00
275,00
350,00
450,00
575,00
250,00
325,00
425,00
550,00
750,00
250,00
350,00
450,00
550,00

de

de dezembro de 2001

Tipo-padrão
4-A
4-B
4-C
4-D
5-A
5-B
5-C
5-D
5-E
6-A
6-B
6-C
6-D

Valor (R$)
325,00
425,00
550,00
775,00
200,00
250,00
325,00
475,00
700,00
225,00
300,00
425,00
550,00

OBSERVAÇÃO: O Anexo II, integrante da presente Lei, está sendo p bl cado nesta data
em suplemento.
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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES RE
c) 7. •
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA; DE POLI á /METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE E DE Fl ANÇAS E
ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 03,
APRESENTADO EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N°
606/2001.
TSaíse de
l?,sMt7ity_o aBresirdo em Plenário, pele
Beed do , em cõihsonâncra com o artigo 270 do
Regimento Interno, ao projeto que trata do IPTU, n° 606/2001,
que visa dispor sobre alteração da Lei 6.989, de 29 de
dezembro de 1996, que trata da legislação relativa ao IPTU.
O substitutivo apresentado modifica o projeto original,
aperfeiçoando seu conteúdo, sem introduzir modificações que
alterem o parecer jurídico já exarado.
Opina-se pela
LEGALIDADE
No mérito, nada há a opor ao substitutivo apresentado, que tem
aperfeiçoa o conteúdo do projeto original, tornando-o mais
adequado às necessidades dos Poderes constituídos e do
Município.
Portanto, o parecer das comissões de mérito é
FAVORÁVEL
Sob o aspecto financeiro, nada há a opor ao substitutivo, uma
vez que as despesas para sua execução correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias.
Face ao exposto, o parecer é
FAVORÁVEL.
COMISSÃOPE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

\rv

J
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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA; DE POLÍTICA URBANA,
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE E DE FINANÇAS E
ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 03
APRESENTADO EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N°
606/2001.

•

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E
MEIO AMBIENTE
///2. "AIA 1

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ee„,j),^
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DEI N." 01-0606/2001.
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Altera-se no Artigo I":
••

rr,

Art. 1 0 - A Lei n.° 6.989, de 29 de dezembro de 1.996, passa a vigorar
cPcmintr.c alterações.
altprarria.c
com as seguintes

"Art. 7° -A —

Valor venal do Imóvel
Até RS 50.000,00
Acima de R$ 50.000,00 até R$ 100.000,00
Acima de RS 100.000,00 até R$ 150.000,00
Acima de R$ 150.000,00 até R$ 200.000,00
Acima de R$ 200.000,00 até RS 250.000,00
Acima de R$ 250.000,00 até R$ 300.000,00
Acima de RS 300.000,00 até RS 400.000,00
Acima de R$ 400.000,00

Desconto/
Acréscimo
-0,2%
-0,1%
0,0%
+0,1%
+0,2%
+0,3%
+0,4%
+0,5%

Ass. Téc. Dir. TV - RE 10.750

"Art. 8 —A —

Valor venal do Imóvel
Até R$ 60.000,00
Acima de R$ 60.000,00 até R$ 120.000,00
Acima de R$ 120.000,00 até R$ 240.000,00
Acima de R$ 240.000,00 até R$ 350.000,00
Acima de R$ 350.000,00 até R$ 550.000,00
Acima de R$ 550.000,00

Desconto/
Acréscimo
-0,3%
-0,2%
-0,1%
0,0%
+0,1%
+0,2%

(....)
"Art. 28 —

Valor venal do Imóvel
Até R$ 60.000,00
Acima de R$ 60.000,00 até R$ 120.000,00
Acima de R$ 120.000,00 até R$ 240.000,00
Acima de R$ 240.000,00 até R$ 350.000,00
Acima de R$ 350.000,00 até R$ 550.000,00
Acima de R$ 550.000,00

(....)

Desconto/
Acréscimo
-0,3%
-0,2%
-0,1%
0,0%
+0,1%
+0,2%

Ass. Téc. Dir.)

O Artigo 4 0 passará a ter a seguinte redação:

Art. 4 0 -

Ficam isentos do Imposto Predial, no exercício de
2002, os imóveis construídos, utilizados exclusiva ou predominantemente como
residência, de padrões A, B ou C, dos tipos 1 ou 2 da Tabela V, anexa à Lei n.°
10.235 de 16 de dezembro de 1986, e cujo valor venal correspondente, em 10 de
janeiro de 2002, seja superior a R$ 20.000,00(vinte mil reais) e igual ou inferior a
55.000,00(cinqüenta e cinco mil reais).

O Artigo 5° passará a ter a seguinte redação:

Art. 5 0 -

Para o exercício de 2002, os percentuais de variação
nominal do crédito decorrente do lançamento dos Impostos Predial e Territorial
Urbano ficam limitados a 50% (cinqüenta por cento) para os imóveis com
• utilização exclusiva ou predominantemente residencial e a 70% (setenta por
cento) para os demais casos, ambos em relação aos valores lançados em 2001,
remitindo-se os valores correspondentes à porção excedente.

Vereador PAULO FRANGE
VICE-PRESIDENTE da CMSP

..—.k....---....••••••••n

Vereado CELSO JATENE

•

4141 >

e . : 1

•

1
iin..
IO

Ass. Téc. Dir. IV- RF 10.750

Ass. Téc. Dir. IV - RF 10.750
JUSTIFICATIVA

Será possível assegurar os mesmos parâmetros de arrecadação defendidos pelo

executivo:

•

1. Alteração dos limites dos percentuais de variação nominal do crédito
decorrente do lançamento dos Impostos Predial e Territorial Urbano, reduzindo a
estimativa de arrecadação pela alteração nível de tributação.
2. Em contrapartida o aumento do número de contribuintes pagantes.
Valor Venal do
Imóvel
R$

65.000
55.000

Número de
Contribuintes NÃO
Pagantes

1.600.000
1.200.000

64%
48%

Número de
Contribuintes
Pagantes

900.000 36%
1.300.000 52%

Estimativa de
aumento de
arrecadação pela
alteração nível de
tributação
R$
200.000.000

3. Concluindo, o presente substituitvo procedeu a duas alterações de base no
projeto original do executivo, quais sejam: a alteração que visa minorar as
alíquotas a serem usadas para o cálculo dos IPTUs residenciais e não
residenciais; e, por outro lado, diminuiu, também, a base de cálculo ( no
presente caso representada por valor venal ) geradora de isenção de IPTU.
Nessa consonância, se de um lado diminuímos arrecadação do Município e de
outro diminuimos o número de contribuintes não pagantes; por óbvio e até por
conclusões aritméticas acabamos por gerar um equilíbrio na arrecadação
municipal de forma mais racional, com uma distribuição de responsabilidade
fiscal mais justa entre os contribuintes, que terão sua capacidade econômica
contemplada pelo princípio constitucional da isonomia.
O presente substitutivo vai adequar de forma
mais racional a previsão legal que assegura o cumprimento da função social da
propriedade com uma obrigação tributária mais justa entre os contribuintes,
sem prejuízo da idéia original do Executivo contida nos parâmetros previstos
pelo IPTU Progressivo.

2enr-suw-nMusre-tenttn
Vereador PAULO FRANGE
Vice - Presidente da CMSP.
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Vereador CELSO JATENE
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Insira-se onde couber:
Art. - Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano, a partir do exercício
de 2002, os imóveis que abriguem atividades de ensino regulamentar dos níveis
fundamental ao médio, incluindo ensino supletivo e técnico profissionalizante.
Sala das Sessões, de

41e 2001.
,•

ANToNi9IliOurART
/Vereador

JUSTIFICATIVA
É de pleno conhecimento da Edilidade as dificuldades pelas quais vem passando
os éstabelecimentos de ensino da rede particular em razão da alta inadimplência
no pagamento das mensalidades escolares que, conforme noticiado, pode
inviabilizar a prestação dos serviços educacionais pois a receita não está sendo
suficiente para cobrir os custos fixos.
A presente emenda pretende isentar do Imposto Predial e Territorial Urbano os
imóveis que abriguem /atividade de ensino dos níveis fundamental ao médio,
incluindo ensino supletivo e técnico profissionalizante com o fito de restabelecer
o equilíbrio fm eiro do segmento o que não será possível diante da
proigessividade reconizada pelo projeto em discussão.
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CÂMARA MUNICIPAL DgetU~~
Ass. Téc..Dir. IV - RF 10.750
EMENDA N° O 3 AO SUBSTITUTIVO N°

AO PROJETO DE LEI N° 606/2001

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
"Art. .... — Fica incluído, no artigo 18 da Lei n° 6.989, de 29 de dezembro de 1966,
com a redação da Lei n° 10.211, de 11 de dezembro de 1986, c/c as Leis n° 10.796, de 22 de
dezembro de 1989 e n° 10.815, de 28 de dezembro de 1989, o seguinte inciso:
c-)
Art. 18— São isentos do imposto:
— os imóveis construídos utilizados

mo templos de qualquer culto, própriAs

ou alugados."

-

Sala das Sessões,
••

.
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JUSTIFICATIVA
JUSTIFAlTIVA
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Visa a presente emenda estabelecer i senção do impo . .; e redial a imóveis utilizada
como templos de qualquer culto, independentemente de quem seja seu proprietário. A
Constituição Federal concede imunidade de impostos aos templos; o Município, entretanto,
cobra IPTU de imóveis alugados utilizados para esse fim. Esta emenda, destarte, objetiva
corrigir essa distorção tributária.
9
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Gabinete do Vereador Dr. FarÁat
EMENDA N° of AO PROJETO DE LEI 606/2001
(Altera a Lei 6989 de 29 de dezembro de 1966, e dá outras providências)
REJEITADO
O artigo 10 passa a vigorar com a seguinte redação:

I EZ /01

Artigo 10 - A Lei n 6989, de 29 de dezembrl

rpaSSa..a

o

residente

vigorar com as seguintes alterações:
" Art.70 Art.70 - A cra
—te

Desconto / Acréscimo

Valor Venal do Imóvel
'Até R$12.500,00

- 0,6 %

Acima de R$12.500,00 até R$ 18.750,00

- 0,5 %

Acima de R$18.750,00 até R$25.000,00

- 0,4 %

Acima de R$25.000,00 até R$37.500,00

- 0,3 %

Acima de R$37.500,00 até R$50.000,00

- 0,2 %

Acima de R$50.000,00 até R$75.000,00

- 0,1 %

Acima de R$75.000,00 até R$100.000,00

0,0 %

Acima de R$100.000,00 até R$150.000,00

+ 0,1 %
+ 0,2 %
+ 0.3 %
+ 0,4 °h
+ 0,5 %
+ 0,6 %

Acima de R$150.000,00 a R$200.000,00
Acima de R$200.000,00 até R$300.000,00
Acima de R$300.000,00 até R$450.000,00
Acima de R$450.000,00 até R$675.000,00
Acima de R$675.000,00
§10 §20 -

ff

Viadutè Jacareí n° 100 - 5° andar - sala 506 * Centro * São Paulo - SP * Cep: 01319-900 *
Fone: 3111-2299 * Ema& dr.farhat@camara.sp.gov.br
gráflco da CMSP, na cola a a P

ad,da

do vereador.
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Wdma,Pa A/u.a0al'aí.
Ass. Téc.pir. IV - RF 10.750
Gabinete do Vereador Dr. Farhat
Art.80 Art.80- A Valor Venal do Imóvel

•

Desconto / Acréscimo

Até R$30.000,00

- 0,3 %

Acima de R$30.000,00 até R$60.000,00

- 0,2 %

Acima de R$60.000,00 até R$90.000,00

- 0,1 %

Acima de R$90.000,00 até R$120.000,00

0,0 %

Acima de R$120.000,00 até R$180.000,00

+ 0,1 ok
+ 0,2 %
+ 0,3 %

Acima de R$180.000,00 até R$240.000,00
Acima de R$240.000,00
§10 -

§20 -

ir

" Art.19 .§10 -

•

§20 §30 -

"Art. 21 -

§1 0 §20 " Art.27 -

ir

ff

Viadutô Jacareí n° 100 - 5° andar - sala 506 * Centro * São Paulo - SP * Cep: 01319-900 *
Fone: 3111-2299 * Email: dr.farhat@camara.sp.gov.br
impresso no serviço gráfico da CMSP, na cola c a pedido do vereador.
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r. Parhat
1Jr.
Gabinete do Vereador D
"Art. 28 -

Desconto / Acréscimo

Valor Venal do Imóvel

•

Até R$30.000,00

- 0,3 °h

Acima de R$30.000,00 até R$60.000,00

- 0,2 °h

Acima de R$60.000,00 até R$90.000,00

- 0,1 %

Acima de R$90.000,00 até R$120.000,00

0,0 %

Acima de R$120.000,00 até R$180.000,00

+ 0,1 To
+ 0,2 To
+ 0,3 %

Acima de R$180.000,00 até R$240.000,00

Acima de R$240.000,00
§10 §2 0 -

Ifl

"Art.39 §1 0 -

§20 §3o _

lv

"Art.41 §1 0 -

§20 -

II

Viaduto Jacareí n° 100 - 5 0 andar - sala 506 * Centro * São Paulo - SP * Cep: 01319-900 *
Fone: 3111-2299 * Email: dr.farhat@camara.sp.gov.br
Impresso no serviço gráfico da CMSP, na cota e a pedido do vereador.
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Ass. Téc, Dir. IV - RF 10.750

Gabinete do Vereador Dr. Farhat
JUSTIFICATIVA

A emenda apresentada objetiva promover à uma
distribuição mais graduada de alíquotas e respectivos valores, e com isso
fazer dentro da medida do possível, a justiça social e tributária.
Esperamos contar, portanto, com o apoio dos nobres pares
oernea
ia Emenda.
para a aprovação da

•

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 7O01
_

J

(a)

UC)

r São Paulo - SP * Cep: 01319-900 *
Viaduto Jacareí n° 100 - 5 0 andar - sala 506 * Cen
Fone: 3111-2299 * Email: dri hat@camara.sp.gov.br
Impresso no serviço gráfico da CNISP, na cola e a pedido do vereador.
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Acrescenta pargrafo ao Artigo 4 0 , nos seguintes termos:

" —Párágrafo — Os templos de quaisquer religião, que estejam operando além de
05 (cinco) anos no local, devidamente filiados às Associações e/ou Federações
pertinentes, praticando, concomitantemente, ação de Assistência Social
comunitária, ficam isentos do IPTU, qualquer que seja o seu valor venal, seja o
imóvel próprio e/ou alugado.
(fs_)
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EMENDA AO PROJETO DE LEI 606/ 2001

•

Acrescente-se onde couber
Artigo
- Os imóveis localizados em vias ou logradouros públicos onde
se realizem feiras-livres, devidamente inscritas no órgão competente da
Municipalidade, terão direito a isenção parcial dos impostos predial e
territorial urbano de seus imóveis - IPTU.
§1 0 - A isenção de que trata a presente lei será atribuída
na proporção de 20% (vinte por cento) do valor total do
imposto devido.

c-)

-o

PJ

§2 0 - A obtenção da isenção dependerá de requerimento
do interessado, instruído com os seguintes documentos:

•

a) Carnê do imposto predial e territorial urbano do ano em
exercício;
b) Comprovação de que o imóvel encontra-se defronte à
feira-livre, e que sofre os impactos causados por ela;
c) Certidão Negativa de Débitos Municipais.
§3 0 - Não fará "jus" ao benefício o munícipe cuja certidão,
mencionada na alínea c) do parágrafo anterior, assinale
débito junto ao Município.
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Artigo 2 0 - As despesas decorrentes da execução da presente Lei

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.
Artigo 3 0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
todas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 27 de Novembro de
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REJEITADO

EMENDA» OV AO PROJETO DE LEI 606/204—**

i'esidente

Acrescente-se, onde couber:
Art. — Fica criado o Conselho de Gestão do IPTU, com estrutura colegiada, composto por
representantes do Poder Público e da sociedade civil organizada.
_ Compete ao Conselho de Gestão do lPTU:

I Subsidiar a elaboração de toda a legislação atinente ao Imposto Predial e Territorial

7rb

ano (IPTU), inclusive a Planta Genérica de Valores;

II Receber pedidos, sugestões e reclamações da população sobre o Imposto Predial e
,7

T rritorial Urbano;
— Examinar os pedidos de revisão do lPTU encaminhados pela população e remeter a'o
----~,---.
Executivo para a avaliação.
Parágrafo único — O Conselho de Gestão do lPTU poderá subsidiar-se junto à Comissão de
Valores Imobiliários.

COO. t561

...., '0111111111iN .: ,ICEAll.;.4
,fi whiiIIIIC!..1.
,,, vii iiin; n.,,, ,.

7.N oullibiliziolik..
., .. . ,

Kárnara ArtícOala

JUSTIFICATIVA

A presente emenda tem por objetivo democratizar a gestão do Imposto Predial e Territorial
Urbano na cidade de São Paulo através da instituição do Conselho de Gestão do IPTU. O
Conselho, órgão de estrutura colegiada, composto por representantes do Poder Público e da
sociedade civil organizada, tem objetivo subsidiar a elaboração de toda a legislação atinente
ao imposto, bem como a de receber e encaminhar as reclamações e sugestões da população.
VEREADOR RICARDO MONTORO
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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES uwer r
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA; DE POLI
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE E DE FIN
/ ÇAS E
ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 04, APRE:ENTADO
EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 606/2001, pela Bancada
do PSDB.
Trata-se de substitutivo apresentado em Plenário, pela Bancada do
PSDB, nos termos do artigo 270 do Regimento Interno, ao projeto que
trata do IPTU, n° 606/2001, que visa dispor sobre alteração da Lei
6.989, de 29 de dezembro de 1996, que trata da legislação relativa ao
IPTU.
O substitutivo apresentado modifica o projeto original, aperfeiçoando
seu conteúdo, adequando-o melhor ao ordenamento jurídico vigente e
as prerrogativas constitucionais dos poderes constituídos,
encontrando no artigo 34 da Lei Orgânica do Município e 29 da
Constituição Federal.
Opina-se pela
LEGALIDADE
No mérito, nada há a opor ao substitutivo apresentado. O substitutivo
introduz alterações que visam aperfeiçoar o conteúdo do projeto
original, preservando a competência do Poder Legislativo e
assegurando os direitos da população paulistana.
Portanto, o parecer das comissões de mérito sobre o substitutivo é
FAVORÁ VEL
Sob o aspecto financeiro, nada há a opor ao substitutivo, uma vez que
as despesas para sua execução correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias.
Face ao exposto, o parecer é
FAVORÁVEL.
COMISSO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
ÁfY

Folhe n°

P.

n°0/--61)

Câmara Municipal de S —

de 20

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO
AMBIENTE
..-n

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

o

p/ .

n e . en uye Montln
Ass. Téc. Dir. IV - RF 10.750

PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA; DE POLÍTICA URBANA,
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE E DE FINANÇAS E
ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 04 APRESENTADO
EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 606/2001.
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AO PROJETO DE LEI N° 606/2001
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Altera a Lei n° 6.989, de 29 de dezembro de 1966,
e dá outras providências.
A Câmara Municipal de São Paulo DECRET A:
Art. 1° - A Lei n° 6.989, de 29 de dezembro de 1966, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 7°- O imposto calcula-se à razão de 1,0% (um por cento) sobre o valor venal
do imóvel, para imóveis utilizados exclusiva ou predominantemente como residência."
"Art. 8° - O imposto calcula-se à razão de 1,0% (um por cento) sobre o valor venal
do imóvel, para imóveis construídos com utilização não relacionada no artigo 7°."
"Art. 19 - O pagamento do imposto poderá ser efetuado de uma só vez ou em até
10 (dez) prestações, iguais, mensais e sucessivas, na forma e prazo regulamentares,
respeitado o limite mínimo, por prestação, de R$ 20,00 (vinte reais), ficando facultado ao
contribuinte o pagamento simultâneo de diversas prestações.
§ 1° - O recolhimento do imposto não importa em presunção, por parte da
Prefeitura, para quaisquer fins, do direito de propriedade, do domínio útil ou da posse do
imóvel.
§ 2° - Do valor do imposto integral, ou do valor das prestações em que se
decomponha, poderão ser desprezadas as frações de moeda.
§ 3° - Será concedido desconto de 5% (cinco por cento) sobre o imposto que for
pago de uma só vez, até o vencimento normal da primeira prestação."
"Art. 21 - Enquanto não vencida a última prestação, poderá ser efetuado o
pagamento de quaisquer parcelas.
§ 1° - Decorrido o prazo fixado para pagamento da última prestação, somente será
admitido o pagamento integral do débito, que será considerado vencido à data da primeira
prestação não paga.
§ 2° - O débito vencido será encaminhado para cobrança, com inscrição na Dívida
Ativa e, sendo o caso, ajuizamento, ainda que no mesmo exercício a que corresponda o
lançamento."
"Art. 27 - O imposto calcula-se à razão de 1,0% (um por cento) sobre o valor
venal do imóvel."
"Art. 39 - O pagamento do imposto poderá ser efetuado de uma só vez ou em até
10 (dez) prestações, iguais, mensais e sucessivas, na forma e prazo regulamentares,
respeitado o limite mínimo, por prestação, de R$ 20,00 (vinte reais), ficando facultado ao
contribuinte o pagamento simultâneo de diversas prestações.
§ 1° - O recolhimento do imposto não importa em presunção, por parte da
Prefeitura, para quaisquer fins, do direito de propriedade, do domínio útil ou da posse do
imóvel.
§ 2° - Do valor do imposto integral, ou do valor das prestações em que se
decomponha, poderão ser desprezadas as frações de moeda.
§ 3° - Será concedido desconto de 5% (cinco por cento) sobre o imposto que for
pago de uma só vez, até o vencimento normal da primeira prestação."
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A. A. Tanouye oritTriT

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PAULÕ.750
"Art. 41 - Enquanto não vencida a última prestação, poderá ser efetuado o
pagamento de quaisquer parcelas.
§ 1° - Decorrido o prazo fixado para pagamento da última prestação, somente será
admitido o pagamento integral do débito, que será considerado vencido à data da primeira
prestação não paga.
§ 2° - O débito vencido será encaminhado para cobrança, com inscrição na Dívida
Ativa e, sendo o caso, ajuizamento, ainda que no mesmo exercício a que corresponda o
lançamento."
Art. 2° - Ficam atualizados, em 10% (dez por cento), os valores unitários de metro
quadrado de construção, constantes da Tabela VI, que integra a Lei n° 10.235, de 16 de
dezembro de 1986, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n° 12.961, de 27 de
dezembro de 1999, assim como os valores unitários de metro quadrado de terreno, contidos
na Listagem de Valores constantes do Anexo II da Lei n° 12.961, de 27 de dezembro de
1999, a serem considerados para o lançamento dos Impostos Predial e Territorial Urbano,
relativo ao exercício de 2002, na forma prevista na legislação específica.
Parágrafo único — Os valores unitários, constantes dos Anexos I e II mencionados
no "caput" deste artigo, incorporam a atualização introduzida pelo Decreto n° 40.213, de 29
de dezembro de 2000, correspondendo àqueles efetivamente utilizados para apuração da
base de cálculo dos Impostos Predial e Territorial Urbano do exercício de 2001.
Art. 3° - Ficam isentos do Imposto Predial, no exercício de 2002, os imóveis
construídos, utilizados exclusiva ou predominantemente como residência, de padrões A, B
ou C, dos tipos 1 ou 2 da Tabela V, anexa à Lei n° 10.235, de 16 de dezembro de 1986, e
cujo valor venal correspondente, em 1° de janeiro de 2002, seja igual ou inferior a R$
40.000,00 (quarenta mil reais).
Parágrafo único — Aos imóveis utilizados como garagem e que possuam matrícula
e, conseqüentemente, número de contribuinte diferente do apartamento correspondente, não
se aplica a isenção de que trata este artigo.
Art. 4° - A partir de 2002, ficam remitidos os créditos decorrentes do lançamento
dos Impostos Predial e Territorial Urbano com valor total igual ou inferior a R$ 10,00 (dez
reais), sendo emitida notificação sem valor a pagar.
Art. 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo eitos a
partir de 1° de janeiro de 2002.
Sala das Sessões, /' ftA
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JUSTIFICATIVA

•

•

Este substitutivo implica na isenção de IPTU de imóveis, cujo valor venal
corresponda a R$ 40.000,00 e corresponde a beneficiar 890.000 contribuintes
aproximadamente, cujo imóvel é utilizado exclusivamente como residência nos padrões A, B
e C, do tipo 1 (residência horizontal) e 2 (residência vertical).
Neste substitutivo o valor lançado é de R$ 1.770.000.000,00 aproximadamente
com a arrecadação de R$ 1.522.200.000,00 considerando um índice de inadimplência de
14%.
Como a previsão de receita do IPTU constante do orçamento é de R$
1.754.200.000,00, a diferença (1.754,2 — 1.522,2) R$ 232,0 milhões, será obtida conforme
demonstrado no substitutivo do PEP (Programa Especial de Parcelamento), no qual está
prevista a arrecadação adicional de R$ 280,0 milhões.

Câmara Municipal
Paulo
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TAQUIGRAFIA DT-10
ROD.: 10 FOLHA:10

TAQ.: Monteiro

ORADOR: José Mentor

O

SESSÃO: 101-SE
DATA: 22-12-01

SEM REVISÃO

SR. PRESIDENTE (José Eduardo Cardozo - PT) - O Sr.

Secretário procederá à leitura do item.

e

- "PL 606/01, do Executivo. Altera a Lei n°
6.989, de 29 de dezembro de 1996. (Altera a legislação
relativa aos Impostos Predial e Territoriais Urbano IPTU) (EM REGIME DE URGÊNCIA). Fase da discussão:

2.

Aprovação mediante voto favorável da maioria absoluta
dos membros da Câmara. HÁ SUBSTITUTIVO PARA LEITURA. HÁ
EMENDAS PARA LEITURA".

o

O

SR. PRESIDENTE (José Eduardo Cardozo - PT) - Tem a

palavra, pela ordem, o nobre Vereador Domingos Dissei.

O

SR. DOMINGOS DISSEI (PFL) - (Pela ordem) - Sr.

Presidente, solicito uma verificação nominal de votação.

O

SR. PRESIDENTE (José Eduardo Cardozo - PT) - É

regimental o pedido de V.Exa. A votos pelo painel eletrônico. Os

Câmara Municipalentr"7 -."- :ore
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Uni
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DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TAQUIGRAFIA DT-10
ROD.:15 FOLHA:51

TAQ.: Monteiro

ORADOR:

SESSÃO: 101-SE
DATA: 22-12-01

SEM

REVISÃO

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Cardozo - PT) - Passemos à
proclamação do resultado. Votaram "sim" 12 Srs. Vereadores; "não",
33 Srs. Vereadores; uma abstenção. Está rejeitado o Substitutivo
n° 4, da bancada do PSDB.
Passemos à votação do Substitutivo n° 3, de autoria do
Vereador Milton Leite. Não há oradores inscritos; está encerrada a
discussão. A votos. Os Srs. Vereadores favoráveis permaneçam como
estão; os contrários, ou aqueles que desejarem verificação nominal
de votação, manifestem-se agora. (Pausa)

- Inicia-se a votação.

O

SR. PRESIDENTE (José Eduardo Cardozo - PT) - Tem a

palavra, pela ordem, o Vereador Milton Leite.

O

SR. MILTON LEITE (PMDB) - (Pela ordem) - Sr.

Presidente, é para esclarecer que o substitutivo na verdade é da
bancada do PMDB, com o apoio do PT.

Câmara Municipa
Paulo
ROD.:15 FOLHA:55

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TAQUIGRAFIA DT-10
TAQ.: Monteiro
SESSÃO: 101-SE

ORADOR:

DATA: 22-12-01

SEM

REVISÃO

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Cardozo - PT) - Passemos à
proclamação do resultado. Votaram "sim" 32 Srs. Vereadores; "não",
15 Srs. Vereadores; nenhuma abstenção. Está aprovado o
Substitutivo n° 3 ao PL 606/2001, do Executivo.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura das
emendas que há sobre a mesa.

- É lido o seguinte: (Emendas ao PL 606/2001)

•

Câmara Municipat
Paulo
ROD.:15 FOLHA:56

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TAQUIGRAFIA DT-10
TAQ.: Monteiro
SESSÃO: 101-SE

ORADOR:

DATA: 22-12-01

SEM

REVISÃO

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Cardozo - PT) - Srs.
Vereadores, o Art. 272 do Regimento Interno permite que a
requerimento de qualquer Vereador ou mediante proposta do
Presidente, com aprovação do Plenário, as emendas poderão ser
4110

votadas por grupos devidamente especificados ou em bloco. Nos
termos desse artigo do Regimento, a Presidência propõe a votação
em bloco das emendas.
Não há oradores inscritos; está encerrada a discussão. A
votos. Os Srs. Vereadores favoráveis permaneçam como estão; os
contrários, ou aqueles que desejarem verificação nominal de
votação, manifestem-se agora. (Pausa) Aprovada a votação em bloco
das emendas.
Passemos à votação das emendas. Não há oradores
inscritos; está encerrada a discussão. A votos. Os Srs. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão; os contrários, ou aqueles que
desejarem verificação nominal de votação, manifestem-se agora.
(Pausa) Estão rejeitadas as emendas. O substitutivo vai à sanção.
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Farhat.

O SR. FARHAT (PSD) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, é só
para declarar o voto favorável.
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Substitutivo n° 03 ao Projeto de Lei n° 606/01 - Ver. Milton Leite
101 a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
N° Vot.: 3

N° Sessão: 221
Data Sessão: 22/12/2001
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Presid.: JOSÉ EDUARDO CARDOZO
1° Vice.: •
1° Secr.: ANTONIO CARLOS RODRIGU

Operad.: PAINEL ELETRÔNICO

Votos Sim: 32
Votos Não: 15
Votos Abst: O

Total: 47
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N° Vot.: 2

N° Sessão: 221
Data Sessão: 22/12/2001
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Nome do Vereador

Partido UF

PT

THI
YR
ADRIANO DIOGO
SP ALCIDES AMAZONAS
sr ALDAIZA SPOSATI
ANA MARTINS
ANTONIO CARLOS RODRIGUES
_
SP AN ONIO P
A
SP ARSELINO TATTO
SP ATÍLIO FRANCISCO DA SILVA
SP AUGUSTO CAMPOS
si' BETO CUSTODIO
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si. CELSO CARDOSO
SP CLÁUDIO FONSECA
SP DEVANIR RIBEIRO
Si' ELISEU GABRIEL
Si' GOULART, ANTONIO
SP HUMBERTO MARTINS
Si' 1TALO CARDOSO
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Nome do Vereador

Voto

NÃO

PRESIDENTE
PMDB

Voto

E OLÍMPIO
LUCILA PIZANI
MILTON LEITE
NABIL BONDUKI
PAULO FRANGE
RAUL CORTEZ
ROGER LIN
RUBENS CALVO
VANDERLEI DE JESUS
VICENTE CANDIDO
AURELIO NOMURA
CARLOS ALBERTO JUNIOR
DALTON SILVANO
DOMINGOS DISSEI
GILBERTO NATALINI
GILSON BARRETO
HAVANIR NIMTZ
RICARDO MONTORO
SALIM CURIATI
TONINHO CAMPANHA
WADIH MUTRAN
WILLIAM WOO

B .
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NÃO
NAO
NAO
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NAO
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NAO
NAO
NAO
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NAO
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NÃO
NAO
NÃO
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
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Presid.: JOSÉ EDUARDO CARDOZO
1° Vice.: RUBENS CALVO
1° Secr.: ANTONIO CARLOS RODRIGU

Operad.: PAINEL ELETRONICO

Votos S im: 12
Votos Não: 33
Votos Abst: 1

Total: 46
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À LEG. 3— SR. CHEFE:

O substitutivo n° 3 ao presente projeto, do
Vereador Milton Leite e outros, às fls. 36/40, foi aprovado em
discussão e votação na 101 . Sessão Extraordinária, de 22 de
dezembro do corrente, rejeitadas as emendas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, às fls.
44/59, estando em condições de ser encaminhado à sanção.
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Sr. ZUZI,
. Preparar oficio encaminhando cOpia autentica ao Executivo, providenciar carta de lei e registro.
22.12.01
JOSE CRISTIMO SOUZA SANTOS
Chefe elle Seçã• Técnica 1.1/
Subatitate

Sr. Chefe,
Providenciado conforme despacho de V.Sa..
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São Paulo, 26 de dezembro de 2001.

Oficio Leg.3 n° 869/2001

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência cópia autêntica da lei decretada pela
Câmara em sessão de 22 de dezembro do corrente, relativa ao Projeto de Lei n° 606/01,
de autoria do Executivo, que altera a Lei 6.989, de 29 de dezembro de 1966, e dá
outras providências.
Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus
protestos de elevado apreço e distinta consideração.

JOSÉ

I

CARDOZO
dente

Anexo: Anexo I.

A Sua Excelência o Senhor
Doutor Hélio Bicudo
Digníssimo Prefeito em Exercício do Município de São Paulo.
(19JCSS/rcas
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Assistente Parlamentar

Cópia autêntica. LEI DECRETADA NA SESSÃO DE 22 DE DEZEMBRO
DE 2001. Cópia extraída de fls. 3/39do Processo. (PROJETO DE LEI N° 606/01).
(Executivo). Altera a Lei 6.989, de 29 de dezembro de 1966, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta: Art. 1° - A Lei 6.989, de 29 de
dezembro de 1966, passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 7° - O imposto
calcula-se à razão de 1,0% sobre o valor venal do imóvel, para imóveis utilizados
exclusiva ou predominantemente como residência." "Art. 7°-A - Ao valor do imposto,
apurado na forma do artigo 7°, adiciona-se o desconto ou o acréscimo, calculados
sobre a porção do valor venal do imóvel compreendida em cada uma das faixas de
valor venal da tabela a seguir, sendo o total do desconto ou do acréscimo determinado
pela soma dos valores apurados na conformidade deste artigo."
Faixas de valor venal

Desconto/Acréscimo
até R$ 50.000

-0,2%

acima de R$ 50.000 até R$ 100.000

0,0%

acima de R$ 100.000 até R$ 200.000

+0,2%

acima de R$ 200.000 até R$ 400.000

+0,4%

acima de R$ 400.000

+0,6%

"Art. 8° - O imposto calcula-se à razão de 1,5% sobre o valor venal do imóvel, para
imóveis construídos com utilização diversa da referida no artigo 7°." "Art. 8°-A - Ao
valor do imposto, apurado na forma do artigo 8°, adiciona-se o desconto ou o
acréscimo, calculados sobre a porção do valor venal do imóvel compreendida em cada
uma das faixas de valor venal da tabela a seguir, sendo o total do desconto ou do
acréscimo determinado pela soma dos valores apurados na conformidade deste artigo."
Faixas de valor venal

Desconto/Acréscimo
até R$ 60.000

-0,3%

acima de R$ 60.000 até R$ 120.000

-0,1%

acima de R$ 120.000 até R$ 240.000

+0,1%

acima de R$ 240.000

+0,3%

"Art. 19 - O pagamento do imposto poderá ser efetuado de uma só vez ou em até 10
(dez) prestações, iguais, mensais e sucessivas, na forma e prazo regulamentares,
respeitado o limite mínimo, por prestação, de R$ 20,00 (vinte reais),

(

. facultado
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ao contribuinte o pagamento simultâneo de diversas prestações. § 1° - O recolhimento
do imposto não importa em presunção, por parte da Prefeitura, para quaisquer fins, do
direito de propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel. § 2° - Do valor do
imposto integral, ou do valor das prestações em que se decomponha, poderão ser
desprezadas as frações de moeda. § 3° - Será concedido desconto de 5% (cinco por
cento) sobre o imposto que for pago de uma só vez, até o vencimento normal da
primeira prestação." "Art. 21 - Enquanto não vencida a última prestação, poderá ser
efetuado o pagamento de quaisquer parcelas. § 1° - Decorrido o prazo fixado para
pagamento da última prestação, somente será admitido o pagamento integral do débito,
que será considerado vencido à data da primeira prestação não paga. § 2° - O débito
vencido será encaminhado para cobrança, com inscrição na Dívida Ativa e, sendo o
caso, ajuizamento, ainda que no mesmo exercício a que corresponda o lançamento."
"Art. 27 - O imposto calcula-se à razão de 1,5% sobre o valor venal do imóvel." "Art.
28 - Ao valor do imposto, apurado na forma do artigo 27, adiciona-se o desconto ou o
acréscimo, calculados sobre a porção do valor venal do imóvel compreendida em cada
uma das faixas de valor venal da tabela a seguir, sendo o total do desconto ou do
acréscimo determinado pela soma dos valores apurados na conformidade deste artigo."
Faixas de valor venal

Desconto/Acréscimo
até R$ 60.000

-0,3%

acima de R$ 60.000 até R$ 120.000

-0,1%

acima de R$ 120.000 até R$ 240.000

+0,1%

acima de R$ 240.000

+0,3%

"Art. 39 - O pagamento do imposto poderá ser efetuado de uma só vez ou em até 10
(dez) prestações, iguais, mensais e sucessivas, na forma e prazo regulamentares,
respeitado o limite mínimo, por prestação, de R$ 20,00 (vinte reais), ficando facultado
ao contribuinte o pagamento simultâneo de diversas prestações. § 1° - O recolhimento
do imposto não importa em presunção, por parte da Prefeitura, para quaisquer fins, do
direito de propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel. § 2° - Do valor do
imposto integral, ou do valor das prestações em que se decomponha, poderão ser
desprezadas as frações de moeda. § 3° - Será concedido desconto de 5% (cinco por
cento) sobre o imposto que for pago de uma só vez, até o vencimento normal da
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primeira prestação." "Art. 41 - Enquanto não vencida a última prestação, poderá ser
efetuado o pagamento de quaisquer parcelas. § 1° - Decorrido o prazo fixado para
pagamento da última prestação, somente será admitido o pagamento integral do débito,
que será considerado vencido à data da primeira prestação não paga. § 2° - O débito
vencido será encaminhado para cobrança, com inscrição na Dívida Ativa e, sendo o
caso, ajuizamento, ainda que no mesmo exercício a que corresponda o lançamento."
Art. 2° - Ficam atualizados, na forma do Anexo I, integrante desta lei, os valores
unitários de metro quadrado da construção constantes da Tabela VI, que integra a Lei
n° 10.235, de 16 de dezembro de 1986, e aprovados os valores unitários de metro
quadrado de terreno, contidos na Listagem de Valores constantes do Anexo II, da
presente lei, a serem considerados para o lançamento dos Impostos Predial e
Territorial Urbano, relativo ao exercício de 2002, na forma prevista na legislação
específica. Art. 30 - Ficam isentos do Impostos Predial e Territorial Urbano, no
exercício de 2002, os imóveis construídos, cujo valor venal correspondente, em 10 de
janeiro de 2002, seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), exceto: I — as
unidades autônomas de condomínio tributadas como garagem em edifícios de uso
residencial, não residencial, misto ou em prédio de garagens; II - os estacionamentos
comerciais. Art. 4° - Ficam isentos do Imposto Predial, no exercício de 2002, os
imóveis construídos, utilizados exclusiva ou predominantemente como residência, de
padrões A, B ou C, dos tipos 1 ou 2 da Tabela V, anexa à Lei n° 10.235, de 16 de
dezembro de 1986, e cujo valor venal correspondente, em 1° de janeiro de 2002, seja
superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinqüenta
mil reais). Art. 5° - Para fins de lançamento do Imposto Predial fica concedido, para o
exercício de 2002, desconto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sobre o valor venal dos
imóveis construídos, utilizados exclusiva ou predominantemente como residência, de
padrões A, B ou C, dos tipos 1 ou 2 da Tabela V, anexa à Lei n° 10.235, de 16 de
dezembro de 1986, e cujo valor venal correspondente, em 1° de janeiro de 2002, seja
superior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais). Art. 6° - Para o exercício de 2002, os percentuais de variação
nominal do crédito decorrente do lançamento dos Impostos Predial e Territorial
Urbano ficam limitados a: I - 60% (sessenta por cento), no Imposto Predial, para os
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imóveis com utilização exclusiva ou predominantemente residencial; II - 75% (setenta
e cinco por cento), nos Impostos Predial e Territorial Urbano, para os demais casos.
Parágrafo único - Em qualquer hipótese, o percentual de variação será calculado em
relação ao que seria lançado em 2002 se considerados a alíquota e os valores unitários
de terreno e de construção utilizados no exercício de 2001 para a apuração da base de
cálculo, remitindo-se os valores correspondentes à porção excedente. Art. 7 0 - Ficam
isentos dos Impostos Predial e Territorial Urbano os imóveis utilizados como templo
de qualquer culto, desde que: I — comprovada a atividade religiosa no imóvel na data
do fato gerador, conforme regulamento; II — apresentado contrato de locação ou
instrumento de cessão, comodato ou equivalente. Parágrafo único — Esta isenção se
aplica unicamente às áreas efetivamente utilizadas na prática de culto religioso. Art. 8°
- A partir de 2002, ficam remitidos os créditos decorrentes do lançamento dos
Impostos Predial e Territorial Urbano com valor total igual ou inferior a R$ 10,00 (dez
reais), sendo emitida notificação sem valor a pagar. Art. 9° - Esta lei entrará em vigor
na data 317.
deua
s publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2002. Eu,
SSATO ,
Assistente do Chefia Técnica

Assistente de Chefia Técnica, padrão "QPA-10-C" extraí a

presente 5óp',. fielmente de fls. do livro competente n° 53 e digitei. Eu,
ANA MA • s ile • NAffpn ,
Assistente Parlamentar, padrão "QPA-05-A" a conferi. São
Assistente • arlamentar

Paulo, 22 de dezembro de 2001. Chefe da Seção Técnica de Pre ar e e istr de
bnla arla alio 1
Documentos Legislativogp SE CRI~ SANT%sto,
Chefe de Seça• Técnica IV

hireiõr' T. Deptu.

Diretora do Departamento dos ServiOgitkegislativos da Câmara Municipal de São
Paulo.aa) José Eduardo Cardozo; Paulo Frange; Myryam Athie; Rubens Calvo; Antônio
Carlos Rodrigues; Roger Lin; Cláudio Gomes Fonseca.
JCSS/za
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CÂMARA MUNICIPAL DE
LEI N°132250 DE 27 DE

DEZEMBRO

Assistente Parlamentar

DE 2001.

Altera a Lei 6.989, de 29 de
dezembro de 1966, e dá outras
providências.

Faço saber que a Câmara, em sessão de 22 de dezembro de 2001,
decretou a seguinte lei:
Art. 1° - A Lei 6.989, de 29 de dezembro de 1966, passa a vigorar •
com as seguintes alterações:
"Art. 70 - 0 imposto calcula-se à razão de 1,0% sobre o valor venal
do imóvel, para imóveis utilizados exclusiva ou predominantemente como residência."
"Art. 7°-A - Ao valor do imposto, apurado na forma do artigo 7°,
adiciona-se o desconto ou o acréscimo, calculados sobre a porção do valor venal do
imóvel compreendida em cada uma das faixas de valor venal da tabela a seguir, sendo
o total do desconto ou do acréscimo determinado pela soma dos valores apurados na
conformidade deste artigo."
Faixas de valor venal
até R$ 50.000
acima de R$ 50.000 até R$ 100.000
acima de R$ 100.000 até R$ 200.000
acima de R$ 200.000 até R$ 400.000
acima de R$ 400.000

Desconto/Acréscimo
-0,2%
0,0%
+0,2%
+0,4%
+0,6%

"Art. 8° - O imposto calcula-se à razão de 1,5% sobre o valor venal
do imóvel, para imóveis construídos com utilização diversa da referida no artigo 7°."
"Art. 8°-A - Ao valor do imposto, apurado na forma do artigo 8°,
adiciona-se o desconto ou o acréscimo, calculados sobre a porção do valor venal do
imóvel compreendida em cada uma das faixas de valor venal da tabela a seguir, sendo
o total do desconto ou do acréscimo determinado pela soma dos valores apurados na
conformidade deste artigo."
Faixas de valor venal
até R$ 60.000
acima de R$ 60.000 até R$ 120.000
acima de R$ 120.000 até R$ 240.000
acima de R$ 240.000

Desconto/Acréscimo
-0,3%
-0,1%
+0,1%
+0,3%

"Art. 19 - O pagamento do imposto poderá ser efetuado de uma só
vez ou em até 10 (dez) prestações, iguais, mensais e sucessivas, na forma e prazo
1
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regulamentares, respeitado o limite mínimo, por prestação, de R$ 20,00 (vinte reais),
ficando facultado ao contribuinte o pagamento simultâneo de diversas prestações.
§ 1° - O recolhimento do imposto não importa em presunção, por
parte da Prefeitura, para quaisquer fins, do direito de propriedade, do domínio útil ou
da posse do imóvel.
§ 2° - Do valor do imposto integral, ou do valor das prestações em
que se decomponha, poderão ser desprezadas as frações de moeda.
§ 3° - Será concedido desconto de 5% (cinco por cento) sobre o
imposto que for pago de uma só vez, até o vencimento normal da primeira prestação."
"Art. 21 - Enquanto não vencida a última prestação, poderá ser
efetuado o pagamento de quaisquer parcelas.
§ 1° - Decorrido o prazo fixado para pagamento da última prestação,
somente será admitido o pagamento integral do débito, que será considerado vencido à
data da primeira prestação não paga.
§ 2° - O débito vencido será encaminhado para cobrança, com
inscrição na Dívida Ativa e, sendo o caso, ajuizamento, ainda que no mesmo exercício
a que corresponda o lançamento."
"Art. 27 - O imposto calcula-se à razão de 1,5% sobre o valor venal
do imóvel."
"Art. 28 - Ao valor do imposto, apurado na forma do artigo 27,
adiciona-se o desconto ou o acréscimo, calculados sobre a porção do valor venal do
imóvel compreendida em cada uma das faixas de valor venal da tabela a seguir, sendo
o total do desconto ou do acréscimo determinado pela soma dos valores apurados na
conformidade deste artigo."
Faixas de valor venal
até R$ 60.000
acima de R$ 60.000 até R$ 120.000
acima de R$ 120.000 até R$ 240.000
acima de R$ 240.000

Desconto/Acréscimo
-0,3%
-0,1%
+0,1%
+0,3%

"Art. 39 - O pagamento do imposto poderá ser efetuado de uma só
vez ou em até 10 (dez) prestações, iguais, mensais e sucessivas, na forma e prazo
regulamentares, respeitado o limite mínimo, por prestação, de R$ 20,00 (vinte reais),
ficando facultado ao contribuinte o pagamento simultâneo de diversas prestações.
§ 1° - O recolhimento do imposto não importa em presunção, por
parte da Prefeitura, para quaisquer fins, do direito de propriedade, do domínio útil o
da posse do imóvel.
2

folha n.'
N.'

2100

OG_

do proç
de fe-Oi

O 4uncionáriD_

CÂMARA MUNICIPAL DE

Assistente Parlamentar

§ 2° - Do valor do imposto integral, ou do valor das prestações em
que se decomponha, poderão ser desprezadas as frações de moeda.
§ 3° - Será concedido desconto de 5% (cinco por cento) sobre o
imposto que for pago de uma só vez, até o vencimento normal da primeira prestação."
"Art. 41 - Enquanto não vencida a última prestação, poderá ser
efetuado o pagamento de quaisquer parcelas.

•

§ 1° - Decorrido o prazo fixado para pagamento da última prestação,
somente será admitido o pagambnto integral do débito, que será considerado vencido à
data da primeira prestação não paga.
§ 2° - O débito vencido será encaminhado para cobrança, com
inscrição na Dívida Ativa e, sendo o caso, ajuizamento, ainda que no mesmo exercício
a que corresponda o lançamento."
Art. 2° - Ficam atualizados, na forma do Anexo I, integrante desta lei,
os valores unitários de metro quadrado da construção constantes da Tabela VI, que
integra a Lei n° 10.235, de 16 de dezembro de 1986, e aprovados os valores unitários
de metro quadrado de terreno, contidos na Listagem de Valores constantes do Anexo
II, da presente lei, a serem considerados para o lançamento dos Impostos Predial e
Territorial Urbano, relativo ao exercício de 2002, na forma prevista na legislação
específica.
Art. 3° - Ficam isentos do Impostos Predial e Territorial Urbano, no
exercício de 2002, os imóveis construídos, cujo valor venal correspondente, em 1° de
janeiro de 2002, seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), exceto:

•

1_ as unidades autônomas de condomínio tributadas como garagem
em edificios de uso residencial, não residencial, misto ou em prédio de garagens;
II - os estacionamentos comerciais.
Art. 4° - Ficam isentos do Imposto Predial, no exercício de 2002, os
imóveis construídos, utilizados exclusiva ou predominantemente como residência, de
padrões A, B ou C, dos tipos 1 ou 2 da Tabela V, anexa à Lei n° 10.235, de 16 de
dezembro de 1986, e cujo valor venal correspondente, em 1° de janeiro de 2002, seja
superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinqüenta
mil reais).
Art. 5° - Para fins de lançamento do Imposto Predial fica concedido,
para o exercício de 2002, desconto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sobre o valor
venal dos imóveis construídos, utilizados exclusiva ou predominantemente como
residência, de padrões A, B ou C, dos tipos 1 ou 2 da Tabela V, anexa à Lei n° 10.235,
de 16 de dezembro de 1986, e cujo valor venal correspondente, em 1° de janeiro d
2002, seja superior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e igual ou inferior a $
120.000,00 (cento e vinte mil reais).
3
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Art. 6° - Para o exercício de 2002, os percentuais de variação
nominal do crédito decorrente do lançamento dos Impostos Predial e Territorial
Urbano ficam limitados a:
I - 60% (sessenta por cento), no Imposto Predial, para os imóveis
com utilização exclusiva ou predominantemente residencial;
II - 75% (setenta e cinco por cento), nos Impostos Predial e
Territorial Urbano, para os demais casos.
Parágrafo único - Em qualquer hipótese, o percentual de variação
será calculado em relação ao que seria lançado em 2002 se considerados a alíquota e os
valores unitários de terreno e de construção utilizados no exercício de 2001 para a
apuração da base de cálculo, remitindo-se os valores correspondentes à porção
excedente.
Art. 7° - Ficam isentos dos Impostos Predial e Territorial Urbano os
imóveis utilizados como templo de qualquer culto, desde que:
I — comprovada a atividade religiosa no imóvel na data do fato
gerador, conforme regulamento;
II — apresentado contrato de locação ou instrumento de cessão,
comodato ou equivalente.
Parágrafo único — Esta isenção se aplica unicamente às áreas
efetivamente utilizadas na prática de culto religioso.
Art. 8° - A partir de 2002, ficam remitidos os créditos decorrentes do
lançamento dos Impostos Predial e Territorial Urbano com valor total igual ou inferior
a R$ 10,00 (dez reais), sendo emitida notificação sem valor a pagar.
Art. 9° - Esta lei entrará em vigor na data
produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2002.

publicação,

Câmara Municipal de São Paulo, 27 dOezembrdire 2001.
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São Paulo, 26 de dezembro de 2001.

Recebi ofício Leg. 3 n° 869, de 26/12/01,
encaminhando ao Executivo cópia autêntica de lei decretada pela Câmara, relativa ao
Projeto de Lei n° 606/01, de autoria do Executivo.

‘"
Anexo: Anexo I.
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Dispõe sobre a criação de Centro de
Educação Infantil.

HÉLIO BICUDO, Vice-Prefeito, em exercício no cargo de
Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 22 de dezembro de 2001, decretou e eu
promulgo a presente lei:
Art. 1° - A Lei 6.989, de 29 de dezembro de 1966, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 7°- O imposto calcula-se à razão de 1,0% sobre o valor
venal do imóvel, para imóveis utilizados exclusiva ou predominantemente como residência."
"Art. 7°-A - Ao valor do imposto, apurado na forma do artigo
7°, adiciona-se o desconto ou o acréscimo, calculados sobre a
porção do valor venal do imóvel compreendida em cada uma
das faixas de valor venal da tabela a seguir, sendo o total do
desconto ou do acréscimo determinado pela soma dos valores
apurados na conformidade deste artigo."
.
Faixas de valor venal
Desconto/Acréscimo
até R$ 50.000
-0,2%
acima de R.$ 50.000 até Ft$ 100.000
0,0%
, acima de R$ 100.000 até R$ 200.000
+0,2%
acima de R$ 200.000 até R$ 400.000
+0,4%
acima de RS 400.000
+0,6%
"Art. 8° - O imposto calcula-se à razão de 1,5% sobre o valor
venal do imóvel, para imóveis construídos com utilização diversa da referida no artigo 7°."
"Art. 8°-A - Ao valor do imposto, apurado na forma do artigo
8°, adiciona-se o desconto ou o acréscimo, calculados sobre a
porção do valor venal do imóvel compreendida em cada uma
' das faixas de valor venal da tabela a seguir, sendo o total do
, desconto ou do acréscimo determinado pela soma dos valores
apurados na conformidade deste artigo."
Faixas de valor venal
- Desconto/Acréscimo
até R$ 60.000
-0,3%
acima de R.$ 60.000 até R$ 120.000
-0,1%
,
+0,1%
acima de RS 120.000 até R$ 240.000
.' acima de R$ 2443.000
+0,3%
"Art. 19 - O pagamento do imposto poderá ser efetuado de
uma só vez ou em até 10 (dez) prestações, iguais, mensais e
sucessivas, na forma e prazo regulamentares, respeitado o limite mínimo, por prestação, de R$ 20,00 (vinte reais), ficando
facultado ao contribuinte o pagamento simultâneo de diversas
prestações.
§ I° - O recolhimento do imposto não importa em presunção,
por parte da Prefeitura, para quaisquer fins, do direito de propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel.
§ 2° - Do valor do imposto integral, ou do valor das prestações
em que se decomponha, poderão ser desprezadas as frações de
moeda.
§ 3° - Será concedido desconto de 5% (cinco por cento) sobre
o imposto que for pago de uma só vez, até o vencimento
normal da primeira prestação."
"Art. 21 - Enquanto não vencida a última prestação, poderá ser
efetuado o pagamento de quaisquer parcelas.
§ 1° - Decorrido o prazo fixado para pagamento da última
prestação, somente será admitido o pagamento integral do débito, que será considerado vencido à data da primeira prestação não paga.
• § 2° - O débito vencido será encaminhado para cobrança, com
inscrição na Dívida Ativa e, sendo o caso, ajuizamento, ainda
que no mesmo exercício a que corresponda o lançamento."
"Art, 27 - O imposto calcula-se à razão de 1,5% sobre o valor
venal do imóvel."
"Art. 28 - Ao valor do imposto, apurado na forma do artigo 27,
adiciona-se o desconto ou o acréscimo, calculados sobre a
porção do valor venal do imóvel compreendida em cada uma
_
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Altera a Lei 6.989, de 29 de dezembro
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HÉLIO BICUDO, Vice-Prefeito, em exercido no cargo de
, Prefeito do Município dê São Paulo, no uso das atribuições
'que lhe são conferidas por lei,
I' DECRETAArt. 1° - Fica criado o Centro de Educação Infantil Cidade
Líder II, situado na Rua José Dona de Andrade, s/n°, supervisionado pela SAS-IQ-G.
Art. 2° - As despesas decorrentes da execução deste decreto
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplel :mentadas se necessário.
1 Art. 3° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi\n'io.
. '§- \ 'MURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 27 de
em -o de 2001, 448° da fundação de SãoPaulo. .
Prefeito em Exercício
\ -tido
•_..•
- -- .
7":....:.. ----........._„-- n.,___ ....,____
moek
§ 3° - Será concedido desconto de 5% (cinco por cento) sobre
o imposto que for pago de uma só vez, até o vencimento
normal da primeira prestação."
.
"Art. 41 - Enquanto não vencida a última prestação, poderá ser
efetuado o pagamento de quaisquer parcelas.
§ 1° - Decorrido o prazo fixado para pagamento da última
prestação, somente será admitido o pagamento integral do débito, que será considerado vencido à data da primeira prestação não paga. § 2° - O débito vencido será encaminhado para cobrança, com
inscrição na Dívida Ativa e, sendo o caso, ajuizamento, ainda
que no mesmo exercício a que corresponda o lançamento."
Art. 2° - Ficam atualizados, na forma do Anexo I, integrante
desta lei, os valores unitários de metro quadrado da construção
constantes da Tabela VI, que integra a Lei n° 10.235, de 16 de
dezembro de 1986, e aprovados os valores unitários de metro
quadrado de terreno, contidos na Listagem de Valores constantes do Anexo II, da presente lei, a serem considerados para
o lançamento dos Impostos Predial e Territorial Urbano, relativo ao exercício de 2002, na forma prevista na legislação especifica.
Art. 3° - Ficam isentos dos Impostos Predial e Territorial Urbano, no exercício de 2002, os imóveis construídos, cujo valor
venal correspondente, em 1° de janeiro de 2002, seja igual ou
inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), exceto:
I - as unidades autônomas de condomínio tributadas como garagem em edificios de uso residencial, não residencial, misto
ou em prédio de garagens;
.
II - os estacionamentos comerciais.
Art. 4° - Ficam isentos do Imposto Predial, no exercício de
2002, os imóveis construidos, utilizados exclusiva ou predominantemente como residência, de padrões A, B ou C, dos tipos
1 ou 2 da Tabela V, anexa à Lei n°10.235, de 16 de dezembro
de 1986, e cujo valor venal correspondente, em 1° de janeiro
de 2002, seja superior a Rã 20.000,00 (vinte mil reais) e igual
ou inferior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Art. 5° - Para fins de lançamento do Imposto Predial fica concedido, para o exercício de 2002, desconto de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) sobre o valor venal dos imóveis construídos,
utilizados exclusiva ou predominantemente como residência,
de padrões A, 11 ou C, dos tipos 1 ou 2 da Tabela V, anexa à
Lei n° 10.235, de 16 de dezembro de 1986, e cujo valor venal
- com.b . ndente, em 1° de janeiro de 2002, seja superior a R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais) e igual ou inferior a R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Art. 6° - Para o exercício de 2002, os percentuais de variação
nominal do crédito decorrente do lançamento dos Impostos
Predial e Territorial Urbano ficam limitados a:
1 - 60% (sessenta por cento), no Imposto Predial, para os imóveis com utilização exclusiva ou predominantemente residencial;
II - 75% (setenta e cinco por cento), nos Impostos Predial e
Territorial Urbano, para os demais casos.
Parágrafo único - Em qualquer hipótese, o percentual de variação será calculado em relação ao que seria lançado em 2002
se considerados a alíquota e os valores unitários de terreno e
de construção utilizados no exercício de 2001 para a apuração
,rttes à
da base de cálculo, remitindo-se os valores .-•--- r... porção excedente.
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

São Paulo, 07 de março de 2002.

Memo FIN 008/02

Ao DT.94
Senhora Chefe,

Solicito suas providências no sentido de juntar ao PL . 606/01, de autoria do

1110 Executivo, as notas taquigráficas, anexas, referente 1a audiência pública

realizada no dia 26 de novembro último, (IPTU).

Atenciosamente,
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MEMBROS: ELISEU GABRIEL - PRESIDENTE
WADIH MUTRAN
AUGUSTO CAMPOS
ÍTALO CARDOSO
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ADRIANO DIOGO
ATILIO FRANCISCO
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AUDIÊNCIA PÚBLICA - IPTU REALIZADA NA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2001.
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TAQ.: Monteiro

SEM REVISÃO

DATA:26-11-01

O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Bom dia a todos.

Estamos iniciando a primeira audiência pública do PL 606/2001, que
trata do IPTU da cidade de São Paulo.

•

Vou chamar para a Mesa o Dr. João Sayad, Secretario de
Finanças do Município. (Pausa) Queria também convidar o Sr. Fernando
Haddad para formar a nossa Mesa, também o Vereador Montoro, que está
presente, o Vereador Adriano Diogo, da Comissão de Finanças e
Orçamento e o Dr. Ives Gandra, que nos honra com a sua presença nesta
nossa primeira audiência pública que vai tratar do IPTU da cidade de
São Paulo.
Lembrando que hoje teremos esta audiência, que é a primeira,
que é estatutária, regimental, e na outra semana provavelmente teremos
a nossa segunda audiência pública.
Pediria então que as pessoas presentes caminhem aqui para a
frente, esta sala é meio complicada por causa do cafezinho, cujo
barulho é muito intenso. Vereador Montoro, por favor venha à Mesa
porque já estamos muito atrasados. Também o Vereador Adriano, por
favor.
O •Dr. Fernando Haddad também presente, da Secretaria de
Finanças, a Dra. Úrsula também presente, como sempre, agradecemos.
Iniciando os trabalhos desta primeira audiência pública, vou
passar a palavra para o Dr. Ives Gandra Martins, que vai fazer umas
considerações sobre o objeto desta audiência pública. Com a palavra o
Dr. Ives Gandra.
Poria no ....do Processo 1
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DATA:26-11-01
O SR. IVES GANDRA MARTINS -

Em primeiro lugar, mais uma vez é

com satisfação que volto .à Câmara o cumprimento o eminente Presidente
desta Comissão, o Vereador Eliseu

.

Gabriel, a todos os vereadores

presentes e ao meus queridos amigos Sayad e Fernando Haddad, que de
priscas eras tenho o privilégio de gozar de sua amizade.
Só tomei conhecimento da reunião hoje. Sexta-feira passei num
seminário a tarde inteira e tenho uma outra palestra-almoço sobre
fundos de pensão e incidência de imposto de renda, de tal forma que só
vou colocar questões jurídicas e depois certamente os senhores
debaterão com a exposição técnica do Sr. Sayad em matéria econômica e
do Fernando Haddad, meu colega, que discutirá aspectos jurídicos.
•

Só levantarei alguns dos problemas. Já de início já declarando

que um aspecto da lei, na minha opinião, foi absolutamente afastado,
que é a possibilidade de ser contestada como uma lei confiscatória. É
aquele problema que a Prefeita Erundina teve, em 1992, quando criou
uma lei que a decisão primeira foi pelo confisco e depois o Supremo
Tribunal Federal, em reclamação, veio cbnfirmar sua
inconstitucionalidade por outros motivos. Esse risco, na minha
opinião, com a colocação de um limite foi afastado. Creio que saiu do
controle concentrado de constitucionalidade, isto é, aquele controle
que se faz não para fazer justiça mas para permitir que a ordem
constitucional não seja atingida. No controle concentrado, como os
senhores sabem, não se discute quem e que tem ou não direito, mas se
uma determinada lei está afetando a ordem constitucional.
Esse controle concentrado de constitucionalidade no que diz
respeito a confisco, na minha opinião, com o estabelecimento de um
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limite, que eu pessoalmente gostaria que fosse menor, mas de qualquer
forma não torna a lei confiscatória, esse risco, na minha opinião, foi
afastado. Não o risco de se discutir controle .difuso, isto é , naquele
controle de constitucionalidade, naquela discussão que se faz em juizo
entre as partes não mais para preservar a ordem institucional mas para
se fazer justiça em cada caso concreto.
Então, sempre que essa lei provocar o efeito confisco, que é o
que determina o artigo 150, inciso IV, da Constituição,
individualmente o contribuinte poderá discutir, niao mais em mandados
de segurança coletivos, não mais em ações coletivas, na medida em que
ele terá que fazer o ônus da prova, que lhe pertencerá, de que aquela
lei, concretamente, no seu caso está gerando o efeito confisco.
Portanto, possivelmente aumentará o nível... (F03)
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Portanto, possivelmente, aumentará o nível de litigiosidade,
mas reduzirá o espectro de risco para a lei.

..

O segundo aspecto que me parece importante também trazer à
reflexão dos senhores diz respeito ao veículo necessário. Estou
convencido, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não
há necessidade de Lei Orgânica, pode ser por lei ordinária. Já o
Supremo Tribunal Federal repetidas vezes tem dito que todas as
disposições colocadas na Constituição não precisam ser reproduzidas na
Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Município. Mais do que
isso: se forem reproduzidas, as ações contra normas de reprodução da
Constituição Federal não são ações de controle concentrado, próprio
daquele escalão. Por exemplo; se a Lei Orgânica .reproduzir um
dispositivo da Constituição Federal, não caberá, em relação a isso, a
discussão desse dispositivo perante o Tribunal de Justiça, que é a
instância originária e competente, mas o dispositivo federal que deu
origem a esse, porque aquele está sendo violado. E, neste particular,
é evidente que o Tribunal de Justiça continua como Competente, mas
examinará não a Lei Orgânica, mas a Constituição Federal. Portanto, se
o Supremo já reiterou jurisprudência nesse sentido, não me parece que
o veículo necessário seja a alteração da Lei Orgânica, mas pura e
simplesmente criar uma lei ordinária que reproduza o princípio
federal.
Quanto aos outros pontos, já a matéria é mais polêmica. Em
relação à progressividade: teremos a discussão, nos tribunais, na
minha opinião, de dois pontos, que têm juristas de um lado e de outro.
O próprio Fernando Haddad, meu colega e amigo, particá?pou de uma
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reunião do Conselho que presido, na Federação do Comércio, e ouviu
juristas favoráveis à tese do projeto.de lei e juristas . contrários à
tese de que &progressividade possa ser aplicada.'
Os dois tipos de progressividade dos quais haverá discussão
são os seguintes: o primeiro é a progressividade compatível com o
imposto real, o IPTU, ou a progressividade é incompatível, só sendo
compatível com os impostos pessoais. Em outras palavras, sendo a
progressividade uma técnica de medir a riqueza do cidadão e tendo que
medir esta riqueza, ela é uma técnica em que tributos mais ricos,
daqueles que têm maiores possibilidades, com um plus em relação
àqueles que têm menos riqueza - portanto nitidamente uma técnica
compatível com os impostos pessoais. Ela seria aplicável em relação ao
imposto que incide sobre a coisa e que não tem como medição a riqueza.
Pode até medir a riqueza, mas não mede a riqueza. Os locatários não
têm riqueza, muitas vezes, e podem ter de pagar o IPTU muito mais do
que pessoas ricas, que tenham inúmeros imóveis locados de menor valor.
O Supremo já declarou que é incompatível 'com o IPTU a
progressividade, porque o IPTU não é um imposto pessoal, é um imposto
real. Sobre . isso, não há mais discussão no Supremo. 0 que se vai
discutir no Supremo é se a partir da Emenda Constitucional 29, que
introduziu a progressividade no IPTU, se essa introdução da
progressividade no IPTU teria constitucionalizado uma técnica apenas
pertinente aos impostos pessoais. Uma técnica para medir riqueza já
não seria mais uma técnica s6 para medir riqueza, mas que poderia
incidir sobre tributos reais.
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Há uma corrente que entende que, tendo a emenda constitucional
tendo introduzido esta técnica, ela é constitucional. Sendo
constitucional, a jurisprudência anterior à Emenda Constitucional 29
não se aplica. Há uma outra corrente de juristas que entende que isso
é um direito fundamental do contribuinte, plasmado na Constituição de
1988 e que, por força do artigo 60, parágrafo 4°, inciso IV, que diz
que os direitos fundamentais não podem ser objeto de emenda
constitucional, nem a Emenda Constitucional 29 poderia ser levada.
Apesar de, pessoalmente, ser favorável a essa corrente da
cláusula pétrea, de uma técnica apenas aplicável aos impostos
pessoais, reconheço que há fundamentos fortes nas duas correntes, e
quem dará a última palavra será o Supremo Tribunal Federal.
Certamente, essa matéria será levada ao Supremo, com a vantagem, eu
diria, da Prefeitura, numa primeira etapa, que é sempre a tendência de
se dar pela presunção de legalidade de uma disposição, a fim de que
não se criem problemas, gerados pela declaração imediata de
inconstitucionalidade.
Do ponto de vista acadêmico, estou convencido de que é uma
cláusula pétrea, e nem emenda constitucional poderia alterar. Já não
posso ter a mesma convicção de que seja esta a decisão do Supremo, já
que o Supremo examinará as duas correntes e verificará a
jurisprudência anterior, à luz de uma nova emenda constitucional e do
seu conceito, que vier a dar, de cláusula imodificável ou não.
O terceiro ponto, que eu queria deixar para reflexão dos
senhores - e não vou me prolongar muito, pois terei
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respeito ao
ao princípio
princípio da
da
máximo, em 15 minutos -, é
é oo que
que diz
diz respeito
isonomia.
• Antes,

há ainda ' Alm dado importante em relação à

progressividade: vamos ter uma progressividade mista, que é outro
conceito que haverá de se discutir. Por que chamo de uma
progressividade mista? Como é que se coloca a progressividade? Ela
parte sempre de um princípio da inexistência de tributação, se houver
isenção, alíquota zero ou não-incidência, que são as formas
desonerativas de imposição tributária, porque a imunidade é uma
desoneração constitucional. E, a partir daí, todo acréscimo de
tributação se faz levando em consideração o adicional. A técnica da
progressividade corresponderia, para os ,- impostos que incidem
semelhantemente ao IPTU, àquilo que representaria os impostos
pessoais, àquilo que representaria o IPTU em função da Emenda 29,
àquilo que representaria o princípio da não-cumulatividade. Sempre é
excluída a base de cálculo anterior como elemento, e só o valor
adicionado do percentual é que se pode aplicar.
O que se adotou no projeto?... (Valéria)
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O que se adotou no projeto? Partiu-se do princípio que há uma
alíquota -de 0,8 e que haveria uma isenção até os valores - adotando-se
como valor-base o não-residencial, de 50 mil reais, que seria a
isenção, segundo o que entendi -; que até 50 mil reais, para os nãoresidenciais, teríamos a isenção. Mas até 100 mil reais teríamos duas
alíquotas: uma, de 0,8, incidindo plenamente, e mais uma alíquota de
1%, incidindo entre 50 mil e 100 mil reais. O que vale dizer: há uma
isenção. Do ponto de vista conceitual, é correto; o artigo 175 do
Código Tributário Nacional declara que a isenção não é uma eliminação
de obrigação tributária, mas nas isenções nasce a obrigação
tributária. A expressão do Código Tributário Nacional, no seu artigo

175, que tem validade para União,. Estados e municípios, é que -a'
isenção exclui o crédito tributário. E a obrigação tributária nasce em
função de situação ou de ato do contribuinte, enquanto que o crédito
tributário é entrada do conhecimento da obrigação tributária para o
universo administrativo. Basta dizer que o artigo 139 do Código
Tributário Nacional declara que o crédito tributário tem a mesma
natureza jurídica da obrigação, e o artigo 113 declara que obrigação
tributária nasce com a definição de lei. E, como o 175 diz que a
isenção apenas exclui o crédito tributário e ' não exclui a obrigação
tributária, deu-se o tratamento de isenção, isto é, é isento com
nascimento de obrigação tributária e exclusão do crédito até 50 mil.
Se, entretanto, o imóvel valor mais de 50 mil, a isenção deixa de
existir e a obrigação passa a ter, também, sua dimensão de crédito
tributário, e é como se isso começasse em zero. Em outras palavras,
até 50 mil é isento, mas a partir de 50 mil já não é mais isento o
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valor anterior, tendo o crédito de 0,8. Esta tese, o Supremo ainda não
•

examinou. Eu diria mais: esta tese,

j

amais a doutrina brasileira

examinou, porque nunca houve um caso na doutrina brasileira . de se
verificar a progressividade. Então, vamos ter de, pela primeira vez,
discutir se é possível uma progressividade mista, que adote, para a
formação do crédito tributário, um crédito tributário que inexiste até
50 mil e que passa a existir compondo a base de cálculo daquilo que
será cobrado a partir de 50 mil. Essa também é uma outra discussão que
se fará, e sobre essa discussão sobre se haveria ou não a
possibilidade de progressividade mista, que, para a base de cálculo,
não considera aquela base de cálculo da isenção, é evidente que não há
.doutrina até agora, decisões dos triblinais até
até 'agora,
: agora, e é matéria
matéria em
em
aberto para discussão.
O último ponto que eu queria trazer para a discussão dos
senhores - e não mais do que isso, porque ainda queria, no pouco tempo
que tenho, ouvir um pouco da exposição do Professor Sayad - é o que
diz respeito ao princípio da igualdade. Na verdade, vai' se discutir se
com esse universo de 2/3 dos imóveis de São Paulo, que passarão a ser
isentados do pagamento do IPTU - para que 1/3 desses imóveis suporte o
aumento da carga tributária -, não haveria o atingimento do princípio
da igualdade.
E ainda aqui estamos perante duas teses - e uma tese, para se
mostrar, no campo do Direito,
facilidade quanto se deseja.

à reflexão, não se faz com tanta
A primeira, de que o princípio da

isonomia, no artigo 150, inciso II, é um princípio equivalente é um
princípio da equivalência. E todos nós, na doutrina tributária,
Folha no ..

„rd° Processo
424P)

NINANGÉLICaAMA.GUMIS. S /
.
'ketrnen

za4;

uafa( 5

Wi,r7M5.%

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TAQUIGRAFIA DT-10
ROD F04 FOLHA:3
Data:

TAQ.: Valéria

9-11

Comissão Finanças
SEM REVISÃO

entendemos equivalência abrange mais que isonomia. A isonomia permite
apenas igualdade em

.

circunstâncias absolutamente idênticas; a

equivalência pode ser na conformação dos resultados iguais ao .final,
de fatores heterogêneos, sendo que a homogeneidade se dá s6 no final.
O exemplo mais típico para aqueles que são contadores ou tributaristas
especializados em imposto de renda é a equivalência patrimonial nas
empresas, em que o resultado final de uma empresa que tem o reflexo da
equivalência patrimonial de três ou quatro outras, no balanço dessas
três ou quatro outras os valores podem ser os mais heterogêneos. Mas,
quando eles configurarem um valor em reais, é aquele valor em real
que, pela equivalência patrimonial, terá seu reflexo na empresa
matriz-. Dentro dessa linha, entende-seque .o princípio da equivalência
é muito mais abrangente que o princípio da isonomia. Mas, por outro
lado, o artigo 150, inciso II, da Constituição, também declara, num
outro ponto, o seguinte: que o princípio da equivalência é definido
para contribuintes que se encontram na mesma situação. E ai,
evidentemente,... (Anelise)
Poen
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...que

o principio

da

equivalência

é definido

para

contribuintes que se encontram na mesma situação. E aí, evidentemente,
•

•

pode-se alegar que, no momento em que'se adotam critérios' diferenciais
para tributação, estão-se adotando critérios diferenciais em função da
categoria também diferencial dos contribuintes. Então, se diz que o
principio do artigo 150, inciso II, que é cláusula imodificável da
constituição, cláusula pétrea, é mais abrangente no conceito e menos
abrangente no que diz respeito à sua aplicação a situações concretas.
Dentro desse campo, o que se vai discutir é se esse princípio da
equivalência se aplicaria aos contribuintes considerados na mesma
situação àqueles que estão sujeitos ao IPTU, ou se se aplicaria a
contribuintes em situações diferentes, embora todos contribuintes do
IPTU. O que eu quis trazer aos Srs. Vereadores, já que - confesso não tive possibilidade de estudar sequer a análise da planta genérica
de valores. Eu conversava com o eminente Diretor das Rendas
Mobiliárias e mostrando o cuidado que se teve, ele disse que, durante
dois anos, eles fizeram um levantamento para chegar a'esse resultado
da planta genérica de valores e eu, nesse particular, tenho apenas uma
observação a fazer à Câmara. Considero que foram dois anos em que bons
técnicos - conheço há 40 anos aqueles que militam na Diretoria de
Rendas Mobiliárias, especialistas e sei da qualidade daqueles que
representam o corpo técnico. Se levaram 2 anos, os senhores hão de
convir que, para os Srs. Vereadores decidirem isso em apenas 30 dias,
não sei se poderão fazê-lo com toda a tranqüilidade para verificar se
todos esses cálculos são corretos. Acho que o espaço de tempo que se
dá para a Câmara decidir algo que levou tanto tempo por parte de
Folha n°
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técnicos especializados da Prefeitura demonstra que qualquer que seja
decisão - eu mesmo, ainda que levasse dias examinando, teria
dificuldades, sendo especialista em Direito Tributário, com 43 anos de
trabalho na área, de saber até que ponto aqueles valores
corresponderiam ou não. O certo, entretanto, é que essas questões
jurídicas, a meu ver, serão colocadas para a discussão. Se a lei for
aprovada sem nenhuma modificação, certamente haverá essas discussões.
A única coisa que, na minha opinião, está definitivamente afastada é
que uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei
confiscatória, porque definitivamente não é. Analisar-se-á em cada
caso concreto se essa lei provocou ou não o confisco, cabendo,
entretanto, o ônus da prova não à Prefeitura, mas ao contribuinte, que
terá de mostrar que houve, no seu caso concreto, o confisco Para
pedir proteção jurisdicional.
Sr. Vereador Eliseu Gabriel, agradeço ter sido convidado a
trazer essas reflexões que, como disse no início, são mais de caráter
jurídico, porque não tive e não tenho condições de opinar sobre todos
os efeitos da atualização da planta genérica de valores e só poderia
falar sobre os princípios constitucionais que regem o IPTU no Brasil.
Muito Obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Eu gostaria de

convidar a Profa. Leda Paulani a fazer parte da mesa.
Tem a palavra o Sr. João Sayad, Secretário de Finanças do
Município de São Paulo.
O SR. JOÃO SAYAD - Srs. Vereadores - Presidente Eliseu

Gabriel, Vereador Adriano Diogo, Ricardo Montoro -, Prof. Ives Gandra
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nesta primeira

audiência pública

sobre IPTU, farei

uma

exposição cuidadosa, mas eu gostaria de aproveitar os 5 minutos de
permanência do Prof. Ives para falar sobre o comentário que fez sobre
a impossibilidade de a Câmara analisar os valores implantados pela
planta genérica de valores. Dr. Ives, querido amigo, não seriam a sua
experiência em Direito Tributário, a competência dos nossos vereadores
que poderiam aferir a qualidade dessa planta. Essa é uma função que
temos de atribuir à Diretoria de Rendas Mobiliárias com o apoio
consultivo da Comissão-Geral de Valores Mobiliários e que o tempo - o
senhor vai me desculpar - não resolveria. O tempo não resolveria se
trouxéssemos para cá, por exemplo, um outro tipo de imposto, os
técnicos da Fundação Getúlio Vargas para nos explicar se os índices de
preço foram bem feitos. É para isso que existe competência, um corpo
técnico, é para isso que existe o mercado imobiliário e é para isso
que existe a possibilidade de se recorrer à Justiça. Mas não seria o
tempo que poderia permitir a justeza ou não desse trabalho de dois
anos. O trabalho que a Diretoria de Rendas MobiliárUs faz não é um
trabalho de meditação e observação. Leva dois anos porque saem à rua
coletando preços, verificando anúncios, vão aos cartórios verificando
transações. Tenho certeza de que, como funcionários que são, da
Prefeitura, funcionários efetivos, fazem isso com competência, mas
sujeitos a erro, como toda atividade humana está sujeita,
principalmente nessa tarefa. Mas não seria possível, nem se fossem
dados 20 anos para a Câmara de Vereadores, ela não seria capaz de
analisar a justeza de 2,5 milhões de avaliações imobiliárias. É uma
tarefa impossível.
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O SR. IVES GANDRA MARTINS -

Se me permite um parêntesis, Sr.

João Sayad, não discuto a competência da Diretoria dos Valores
Mobiliários. Até declaro; como convivi por '40.ános cornos técnicos da..
Diretoria, tenho o maior respeito e presumo que seja um trabalho muito
bem feito, porque sei da competência da Diretoria. E disse isso ao
Diretor. Sei dos técnicos e acredito que seja um trabalho muito bom.
Mas eu, pessoalmente, confesso que, se tivesse tempo, teria condições
de analisar e verificar se isso foi correto ou não, como os índices da
GV, o Dr. Sayad sabe muito bem que se tivesse tempo, poderia muito bem
calcular e verificar os critérios que foram adotados.
Quero dizer que também a Comissão tem assessores
.especializados que poderiam dar uma opinião. A minha observação foi no
tempo tangencial, porque essa já não é a matéria técnico-jurídica e a
minha exposição aqui objetivou exclusivamente levantar teses jurídicas
para a reflexão dos vereadores. Mas nesse particular, primeiro, minha
admiração pela diretoria, porque, em primeiro, convivendo mais tempo
que o prezado amigo junto à Prefeitura, desde os idos de 58, 59,
conheci quase todos os diretores. Sei da qualidade da equipe que os
senhores têm. O segundo aspecto é que estou convencido de que os
assessores da Câmara teriam condições de uma análise mais profunda se
tivessem mais tempo. Se iriam fazer uma análise correta, isso é um
outro problema, até por força de que as decisões de um Poder
Legislativo têm de também ser decisões políticas e nem sempre só
técnicas. Fora isso, fecho o parêntesis...
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(Ives Gandra)
Fora isso, fecho o parêntesis, porque não foi esse o objeto de
minha exposição, e peço mil Perdões; -porqüe ' tenho uma outra.palestraL
almoço, agora, sobre fundos de pensão.
O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Pela ordem, Sr. 'Presidente.
O

SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Feita essa

observação, ...
O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Tem a palavra, pela

ordem, o nobre Vereador Adriano Diogo.
O

SR. ADRIANO DIOGO (PT) - (Pela ordem) - Em que pese a

importância de todos os' convidados; em partiCular .. a : dO convidado que
ora se retira da Mesa, gostaria que o Sr. Secretário João Sayad
tivesse a oportunidade de poder discorrer sobre o tema, para, depois,
podermos abrir para debate.
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Perfeito. Eu pediria

silêncio ao pessoal que está no café, que esta sala è um pouco ruim
para o trabalho, e a conversa produz um barulho chato aqui,
dificultando o trabalho.

.

.

Tem a palavra Sr. Secretário de Finanças do Município, João
Sayad.
O SR. JOÃO SAYAD - Sem, a proposta de lei de IPTU que o

Governo enviou à Câmara Municipal é ponderada; diria até mais do que
isso: é uma proposta moderada, que introduz algumas modificações, mas
poucas, nesse tributo tão antigo da cidade de São Paulo, e que faz
Folha
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parte das obrigações essa proposta de atualização de IPTU,

faz parte

de nossas obrigações, enquanto autoridades municipais.
O grosso da modificação que está sendo proposta, a maior parte
da modificação que está sendo proposta à Câmara é uma modificação, uma
atualização da Planta Geral de Valores Mobiliários, e essa atualização
não é discricionária, ou seja, o Governo Municipal não pode decidir se
atualiza ou não, se corrige ou não, porque é da nossa obrigação deixar
que os impostos que incidem sobre esta cidade sejam feitos com caráter
de isonomia e equidade, o que não seriam características desses
impostos, se os valores que o baseiam fossem caídos do céu, ou seja,
valores arbitrários, corrigidos por qualquer índice, por exemplo, pela
•
taxa de inflação, que não tem necessariamente
relação constante ou
Primeiro permanente com os valores dos imóveis da cidade de São Paulo.
Das manifestações propostas, a mais importante é esta: a
atualização da Planta Geral de Valores Mobiliários, e esta é uma
obrigação legal, não só do ponto de vista da Lei de Responsabilidade
Fiscal como do ponto de vista do interesse do Governo'Municipal e da
municipalidade na preservação dos impostos que financiam este nível de
governo. Não faria sentido cobrar imposto de renda-com base em rendas
declaradas no ano passado ou em qualquer outro período que não o
imediatamente anterior; não faz sentido pagar o ICMS sobre mercadorias
cujo preço fosse o de 1980; não faz sentido lançar o IPVA sobre o
preço de automóveis que não fossem os preços exatamente vigorando no
mercado; assim também não faria sentido fazer o lançamento do IPTU, se
os valores imobiliários não fossem atualizados. Insisto: a palavra é
atualização e não correção.
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O projeto de lei que o Governo Municipal está

submetendo à

Câmara implica num aumento de arrecadação da ordem de 500 milhões de
reais, dos quais a maior parte- diria que nove décimos - decorre da
atualização dos valores imobiliários, ou seja, se for 500 o aumento,
coisa da ordem de 400, 450 decorre da atualização da Planta Geral de
Valores Mobiliários.
Entendemos perfeitamente que qualquer proposta de modificação
tributária seja sempre discutida com muito calor, que tenha de ser
discutida radicalmente. Entendemos até que seja mal recebida...(DALVA)
Folho rf2Q..4?.do Processo
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Entendemos até, que mal recebida e no momento em que passa
grandes dificuldades nossa economia, nossa querida cidade, tudo isso
entendemos.
Queremos iniciar essa discussão, salientando que a proposta
colocada na Câmara, é justa, moderada, limitada e que não extrapola,
não vai além da autoridade municipal, seja ela quem for.
Atualização implica em correção da planta geral de valores

010

imobiliários no período de 1995 de 2001 da ordem de 50%. A correção
dos alugues observada de julho de 1995 até 2001 é da ordem da metade
desse valor, 50%. Estamos exorbitando nessa atualização. Esses valores
médios apresentados mostram que a atualização da planta do geral dos
valores imobiliários foi feita, não só de forma correta, mas também de
forma moderada e justa.
Por outro lado estamos propondo uma novidade que é a
introdução da progressividade. A Progressividade no IPTU é uma
proposta antiga dos programas do PT, é uma prática tributária,

010

acolhida da nossa Constituição e que faz parte, pOr exemplo, do
imposto de renda progressivo.
Este é um País de ricos e pobres, onde 10% da população recebe
50% da produção nacional. Portanto requer uma ação produtiva,
afirmativa em todas as esferas, não apenas na tributária, e em todas
as esferas tributárias requer uma ação forte, para tentar, pelo
diminuir, as dificuldades que uma distribuição de renda tão
concentrada e tão injusta nos causa. mas sobre esse assunto é
impossível dialogar racionalmente. É impossível negociar esses
valores, a quem seja, permanentemente contra os impostos progressivos
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Há quem seja sempre a favor de impostos proporcionais e há quem seja a
favor de impostos progressivos. Sito com exemplo, ofresidente Regan
no 'seu primeiro mandato, o Presidente Bush, tanto o pai quanto o filho
na Nação, radicalmente são contra os impostos progressivos. Eles acham
que os impostos progressivos retiram o ânimo dos investidores dos
empresários, que interfere na liberdade do mercado. Nós, do Brasil,
assim como vários países da Europa e mesmo nos Estados Unidos,
tivemos sempre uma tradição de progressividade na tributação e o IPTU,
agora, depois da modificação da Constituição pretende trazer essa
progressividade para esse imposto.
Mas é trazida de uma forma gradual, moderada, e no momento
extremamente Oportuna. Porque a . atualização da. 'planta ' . geral dos
valores imobiliários, que é nossa obrigação, da qual não podemos abrir
mão, nós que digo, é qualquer que seja o governo municipal, ela trás
ônus de atualização bem maior, para os imóveis mais baratos, menores e
para os imóveis da periferia. Ao passo que os imóveis centrais, mais
caros, têm valores que já estavam atualizados. Pelo próprio lugar que
estão, pelo próprio valor que representa seu crescimento é bem mais
lento. A atualização da planta geral de valores trariam ônus para os,
menores Contribuintes, e um ônus menor para os maiores contribuintes.
Nesse sentido foi providencial a introdução da
progressividade. Ela diminuirá o ônus para os menores e carregará um
pouco mais o ônus para os maiores contribuintes. Apesar dessa disputa
irreconciliável entre progressivista e proporcionalista, o momento que
está sendo trazido o IPTU, é oportuno. A questão é que essa polêmica
se torna menor, menos importante.
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introduzida nesse imposto não aumentará a

participação dos grandes . contribuinte na arrecadação do IPTU a níveis
. inéditos, de. forma . alguma.. A contribuição dos grandes contribuintes,
chegavam a 80% no passado, foi caindo para níveis de até 60% nas duas
administrações que precederam o Governo atual. As modificações que
estamos introduzindo, mostrando novamente sua moderação, o seu bom
senso, a sua prudência levará a contribuição dos grandes contribuintes
para 70%, ou seja, aumentará a participação dos grandes contribuintes
quando se compara com as duas administrações anteriores, mas não
trará, a contribuição dos grandes contribuintes para os níveis de 80.
Chegaremos apenas aos níveis de 70%. Esta é portanto, a
progressividade, e a segunda modificação importante.
A terceira, é introdução do nível de isenção. A isenção que
estamos propondo atingira 1 milhão e meio de contribuintes.
É um nível bastante elevado
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É um nível bastante elevado se considerarmos os 2,5 milhões de
contribuintes, -mas não pode ser, de forma nenhuma, .considerado
resultado de uma generosidade inescrupulosa que faz essa proposta ou
uma anomalia. Se olharmos novamente o imposto de renda das pessoas
físicas, aí apenas 20% dos declarantes recolhem imposto de renda, por
que é assim? Esse não deveria ser um resultado que nos surpreendesse,
porque se estamos falando de um país de ricos e pobres, um país em que
metade do Produto Nacional Bruto é propriedade .de menos de 10% da
população, se estamos falando de uma cidade em que 5 milhões de
habitantes vivem em habitações clandestinas, precárias, sem serviços
públicos, não é de se surpreender que uma proposta de imposto
eqüitativa, isonômica até teria de contemplar um grande número de
isenções, essa é a nossa proposta. Além disso, esse aumento na faixa
dos isentos traz conforto administrativo e tributário tanto para os
contribuintes quanto para a Administração. Estamos, depois dessas
administrações que nos seguiram, mal aparelhados em termos de
computadores, de guichês de recepção ao público, prócessamento da
dívida ativa. Em qualquer que nós olharmos na Prefeitura do Município
de São Paulo, para a máquina da Prefeitura, vamos ver carências de
computadores, de funcionários bem treinados, carência de cadastros, de
informações. Portanto, ao propormos 1,5 milhão de isenções, estamos
prestando, reduzindo os custos administrativos para nós,
administradores temporários da Prefeitura, e diminuindo os ônus e
dores de cabeça para um grande número de contribuintes,. que
representam uma pequena parcela da arrecadação. Onde se concentra, por
sinal, o maior nível de inadimplência. São esses os termos em que
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senhores percebem que as cidades mais importantes de um país, de uma
região, são os paradigmas, são os modelos que acabam orientando e
definindo as outras cidades. Se neste :prédio aqui,.da Câmara.Municipal,
de São Paulo, fomos olhar pelas janelas e avistarmos o Vale do
Anhangabaú ou o Viaduto Dona Paulina, e imaginarmos que outras cidades
brasileiras serão construídas com os nossos padrões estéticos, com a
largura das nossas ruas, eu fico desesperado, fico entristecido.
Precisaríamos ter recursos, e não temos, um orçamento de 12 bilhões e
nosso orçamento são 10 bilhões; precisaríamos de um orçamento de 12
bilhões para tomar conta, para começarmos u projeto de reforma urbana
que transformasse São Paulo, que já é exemplo para outras cidades, num
bom exemplo, e não num exemplo de mesquinhez, de pobreza, um exemplo
de cidade em que as ruas não tem horizonte, exemplo de uma cidade que
não tivesse suas ruas lotadas de tantos sem-teto. Que não tivesse a
preocupação de ver os vãos dos seus viadutos constantemente invadidos
por populações pobres. Esse é o orçamento dos sonhos, maior do que 12
bilhões; o necessário, maior do que 12, com aumento âe 500 milhões
estamos com orçamento da ordem de 10 bilhões de reais. É um orçamento
pequeno, ainda menor do que o.do Rio de Janeiro, menor do que o da
Cidade do México em termos relativos, menor do que o orçamento da
cidade de Buenos Aires. São Paulo, que já foi o terceiro orçamento da
União, hoje é nono ou décimo. Vamos usar esses recursos para Educação,
120 milhões de reais; para as subprefeituras, 79 milhões... (Cana)
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em
estará em
defendemos a proposta de isenção que foi remetida, que estará
discussão na Câmara dos Vereadores.
Finalmente, queria salientar que a Prefeitura continua sendo o
nível de Governo, dentre todos os níveis de Governo da federação
brasileira, muito pobre, particularmente as prefeituras de cidades de
grandes regiões metropolitanas. É nas grandes regiões metropolitanas
que se concentra a maior parte dos brasileiros pobres, que representam
1/3 da nossa população. A maior parte, 2/3 dos 50 milhões de
brasileiros pobres, estão nas grandes regiões metropolitanas e é
surpreendentemente nessas regiões que os governos municipais são os
mais pobres. Entre os governos pobres a região de São Paulo,
particularmente o Governo Municipal de São Paulo, é um governo muito
pobre. Portanto, esses 500 milhões que estamos propondo de arrecadação
para o Município de São Paulo, são 500 milhões muito importantes para
a execução de um orçamento, que eu já tive a oportunidade de falar aos
senhores aqui, difícil. Um orçamento que atenderá precariamente as
carências da cidade de São Paulo. Já fiz as contas cm os senhores,
mas vou fazê-las novamente, que nós precisaríamos de um orçamento sem
contemplar os investimentos, contemplando apenas a manutenção da
cidade, precisaríamos de um orçamento de 12 bilhões de reais, sem
contemplar a imensa carência que deveríamos fazer em Habitação; sem
contemplar que esta é uma cidade - desculpem a retórica - dos
Bandeirantes, uma cidade dos imigrantes, uma cidade dos trabalhadores,
uma cidade de gente que pensou e pensa grande, e nesta cidade
deveríamos rasgar avenidas, deveríamos abrir espaços para que daqui
pudéssemos pensar com generosidade o nosso país. Eu não sei se os
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para Educação, 120 milhões de reais, para subprefeituras,
• .:79 milhões, os gastos

de Saúde, 60 milhões, habitação, 44 milhões,

• para implantação dos

projetos de vias 'livres; bilhete único

transportes, fundamentais para aliviar nosso trânsito caótico, 30
milhões, para obras de pavimentação comunitária, 25 milhões e assim
por diante.
Estamos fazendo uma proposta inevitável de aumento de
impostos, parte das nossas obrigações como Governo Municipal, que irá
atender a requerimentos

mínimos deste governo municipal

tão

depauperado.
A partir dessas
Vereadores

observações, gostaria que os senhores

o público ' presente : analisassem 'esse -pedido justo

ponderado, obrigatório, de alteração da lei de IPTU.
Muito obrigado.
O SR. ADRIANO DIOGO (PT) (Pela ordem) - Sr. Presidente, queria
reiterar o voto de protesto pela condução desta audiência pública
porque não consigo entender que um secretário venha a'esta Casa e o
proponente fale, se retire, sem haver a oportunidade do contraponto,
da controvérsia.

.

Neste sentido, ' como estamos em uma audiência pública formal,
estranho o comportamento de V.Exa. que em vez de abrir, inicialmente,
a palavra ao Secretário, para a partir daí haver os contrapontos,
tenha invertido a pauta. Reitero o meu protesto.
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) protesto.
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Tem a palavra o Doutor Fernando Haddad, chefe de gabinete da
Secretaria de Finanças do Município.
0 SR. FERNANDO HADDAD -

Gostaria de tecer breves comentários

a respeito de alguns aspectos levantados pelo eminente jurista Ives
Gandra Martins.
Lamento o fato do Doutor Ives Gandra não ter abordado uma
questão que me parece fundamental nesse momento parece. Ele teceu
comentários a respeito de várias controvérsias jurídicas em relação à
progressividade e à isenção. Infelizmente, talvez pelo pouco tempo de
que dispôs, deixou de mencionar uma das questões mais cruciais, na
minha opinião: deixou de mencionar que não existe controvérsia
jurídica- nenhuma em- relação à . diferenciação de alíquotas', ou

•

seja,

deixou de mencionar um fato fundamental que é a completa
constitucionalidade

e inquestionabilidade da diferenciação

de

alíquotas pelo uso.
No caso de São Paulo, o primeiro artigo do projeto de lei
encaminhado à Câmara dispõe que as aliquotas serão diferenciadas pelo
uso, sendo de 1% para imóveis residenciais e 1,5% para imóveis não
residenciais.

um

Evidentemente, a capacidade contributiva

residente da cidade não é a mesma de alguém que explora o imóvel
comercialmente, industrialmente, ou que instala lá uma prestadora de
serviços. Reitero que não há questionamento jurídico a respeito da
diferenciação.
Ainda a esse respeito, é matéria incontroversa que a
diferenciação das alíquotas dispensava até mesmo a emenda
constitucional de n° 29, razão pela qual municípios, antes de São
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Paulo, diferenciaram suas alíquotas, mesmo sem ter a segurança
da aprovação da emenda 29.
A emenda 29, como os senhores sabem, foi aprovada ano
passado, no Congresso Nacional, com apoio de todos os partidos,
do PPB ao PT não houve um único partido que tenha se manifestado
contrariamente à reintrodução do princípio da progressividade do

010

IPTU. A emenda fazia uma referência à questão dos gastos
vinculados com Saúde, razão pela qual abria a oportunidade de o
administrador público vir a cobrar o IPTU progressivo. Nenhum
partido, insisto, se opôs à emenda 29 no âmbito do Congresso
Nacional. -- E :antés . Mesmo -da • aprovação., no . Congresso Nacional.,
foram aprovadas leis municipais, cito, explicitamente, o Rio de
Janeiro e Recife, grandes capitais, onde as aliquotas são
diferenciadas, não são progressivas. No caso do Rio de Janeiro,

•

a alíquota residencial é 1,2% para todos os imóveis e a alíquota
dos imóveis não residenciais é de 2,8% para todos os imóveis.
Ela não é progressiva mas estabelece uma alíquota única de 2,8,
quando em São Paulo a proposta de aliquota média é de 1,5%, indo
de 1,2 a 1,8%.
O curioso é que o então prefeito do Rio de Janeiro,
Conde, aprovou uma alíquota de 2,8 com os mesmos partidos que
aqui se opõem ao projeto de lei. Essa é a curiosidade. E no caso
de Recife, também liderado pelo PFL, com o apoio dos partidos
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que se opõem ao projeto, aprovou-se uma alíquota única para
.imóveis não . residenciais de 2%.

•

•

A aliquota do Rio de ' Janeiro vigora há 2 anos, • ,8% sobre
imóveis não residenciais. Não me consta que tenha havido as
manifestações que ocorrem na cidade de São Paulo. A alíquota lá
é quase o dobro da proposta média aqui de São Paulo. E contou
com o apoio maciço dos partidos que aqui se opõem ao projeto.
Aliás, a esse respeito (Marcelo)
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Aliás, a esse respeito a Profa. Leda Paulani acaba de elaborar
uma tabela demonstrando a completa inconsistência das teses que
vinculam carga tributária a desemprego . Eu gostaria de citar alguns
exemplos. A carga tributária de um conjunto de países como esses:
Islândia, Suíça, Portugal, Irlanda, Brasil, Grécia e Espanha, todas
giram em torno de 32% à 34%, então são países de carga tributária
muito semelhante, no entanto, as taxas de desemprego para os mesmos
países varia de 2% à 16%, ou seja, tudo depende do que é feito com os
tributos arrecadados. No caso de São Paulo a não aprovação da proposta
do Executivo implicará a redução em 400 milhões de reais de
investimentos na cidade, que segundo dados da FIPE, que mais ou menos,
faz uma relação de um emprego para cada 40 mil reais investidos, nós
teríamos uma perda de empregos na cidade de São Paulo com a não
aprovação do IPTU de cerca de 20 mil vagas. Esses dados são da FIPE,
portanto, bastante confiáveis, ligada à Universidade de São Paulo, dão
conta de que o não investimento dos 400 milhões de reais que terão que
ser cortados do orçamento não aprovado o projeto de lei, implicará a
não geração de 20 mil empregos diretos, isso excluídos os não diretos
e excluído o impacto que terá sobre o poder aquisitivo da população de
baixa e média renda, o efeito expansivo que terá do ponto de vista
econômico.
Uma última questão, para não me alongar, é quanto à Planta
Genérica de Valores. Vejam V.Exas. que no Brasil o IPTU, dados do ano
base de 2000 da Receita Federal, arrecada menos do que o IPVA. Vou
repetir o dado, o Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores no
Brasil arrecada cerca de 5% a mais do que toda arrecada ão
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Predial e Territorial Urbano. Há o equivalente à Planta

Genérica de Valores para a tributação de IPVA, que poderia ser chamada
de tabela sgenérica de valores, que é illrul tabela que dá conta dos
valores venais dos veículos. Os códigos Denatran somam cerca de 21 mil
por ano modelo, enquanto os dados da PGV também somam 40 mil faces de
quadras. Então, temos impostos bastante similares. No entanto, a
tabela genérica de valores de IPVA é aprovada por decreto do
Governador, nunca a Assembléia Legislativa conferiu uma tabela de IPVA
que, inclusive, já saiu no Diário Oficial que vigirá no ano de 2002.
Não só se arrecada mais IPVA no Brasil do que IPTU, como as alíquotas
de IPVA são superiores ao do IPTU proposto em São Paulo, elas vão de
2% . à 4%. O mais curioso .é' que uma Haliux importada, cabina simples,
paga uma alíquota de 2% e um • fusca paga uma alíquota de 4% e a
Assembléia não se manifesta à respeito da tabela genérica de valores
venais dos automóveis, caminhões, motos sobre os quais incide os
imposto.
Esta PGV que foi apresentada à Câmara dos 'Vereadores foi
feita, como disse o Secretário João Sayad, ao longo de dois anos e foi
composta com um total de 90 mil cotações apuradas nesse período,
representando 3% da população de imóveis na cidade, o que do ponto de
vista estatístico dá total segurança aos técnicos da Secretaria de
Finanças a respeito da sua qualidade técnica, da sua qualidade
efetiva.
Então são essas as considerações que gostaria de fazer, volto
a palavra ao Presidente, agradecendo a oportunidade das colocações.
Folha n° ..).Y...do Processo
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O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - A Profa. Leda

gostaria de fazer algum comentário?
A SRA. LEDA -Só um comentário adicional. Além de reiterar as

palavras do Secretário João Sayad quanto ao caráter moderado,
ponderado e justo da proposta, é que a estrutura tributária brasileira
é bastante concentrada em impostos indiretos, enquanto tal ela é
regressiva, porque o imposto indireto paga exatamente igual,
independentemente de nível de renda, ou de nível de riqueza, todos os
contribuintes pagam exatamente a mesma quantidade de imposto
proporcional à compras de bens e serviços que fazem, principalmente.
Nesse sentido a progressividade dos impostos diretos só vem
compensar minimamente esse caráter regressivo da nossa estrutura
tributária. Progressividade essa que já existe num outro imposto
direto importante, que é o Imposto de Renda, e finalmente foi admitido
constitucionalmente para ser aplicado em impostos sobre o patrimônio,
como é o caso do IPTU.
Então só queria lembrar isso para relembrar ó caráter justo
dessa proposta, particularmente numa cidade como São Paulo, na qual
convive a extrema riqueza com a extrema miséria. Obrigado.,
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Obrigado,
Professora.
Vamos passar as palavras aos Vereadores Adriano Diogo, Ricardo
Mont oro.
O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Eu não sou relator do IPTU, só sou

do orçamento. O projeto ainda não chegou à nossa Comissão, mas eu
gostaria de abrir a palavra ao senhor e aos demais convidados para que
Fdr112ff..).),IáDFICCeSSO
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o Secretário Sayad, que já foi prejudicado na sua parte inicial, possa
se manifestar. .
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Tem a palavra o

Vereador Ricardo...

KAS

•

Wâ~pa

/ucyl,a, aí' ,.7ão

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TAQUIGRAFIA DT-10
ROD.:F 1 1 FOLHA:!

TAQ.: DAGMAR

COMISSÃO:FIN
SEM REVISÃO

DATA: 26-11

ORADOR:

O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Tem a palavra o

Vereador •Montoro, e em seguida as pessoas do plenário que quiserem
falar por favor se inscrevam.
O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - Secretário Sayad, Srs.
Vereadores, com relação à carta que a Prefeitura Municipal de São
Paulo enviou imagino que a mais de 1 milhão de munícipes, comunicando
a possibilidade de isenção de imposto, eu tenho uma aqui que um
Assessor que trabalha na Câmara Municipal me deu, e parece que
proprietários de menor poder aquisitivo têm um tratamento diferenciado
quanto à garagem, que tem um carnê separado. A pessoa que trabalha na
Câmara Municipal foi isenta das duas garagens. Imagino que situações
como essa possam se multiplicar bastante na cidade de São Paulo.
Sr. Secretário, estamos aqui até com a sua paciência,
repetindo alguns argumentos, mas é para não entrar em tantos detalhes,
como a questão da carga tributária na Polônia etc.
Fundamentalmente, eu não entendo como um clamor popular a
isenção do IPTU. Vejo manifestações contra o aumento' de ônibus, a
favor do emprego, por melhorias salariais, mas nunca vi uma
manifestação pedindo a isenção do IPTU: Não entendo a isenção de mais
de 1 milhão de pessoas, 1,6 milhão, ou seja 63% dos imóveis.
No jornal de hoje, na coluna do leitor, na Folha de S.Paulo,
permite-me rapidamente, sem abusar do seu tempo, Dr. João Sayad,
lemos: "Ao chegar em casa abri uma correspondência enviada pela
Prefeitura Municipal de São Paulo, na qual era comunicada estar isenta
do IPTU. Não gostei. Moro sozinha, num apartamento de 35 m2, pequeno,
é verdade, mas em plena área central e nobre da Cidade. O lixo é
1 Fala n° ,ii,27.-do Processo I
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coletado diariamente. Há quem varra as ruas. Tenho linhas de ônibus,
metrô a cinco minutos de caminhada, ponto de táxi, pelo menos três
.hospitais dos melhores da Cidade, parques e área verde, centro.
esportivo público, com piscina olímpica, pelo qual nada preciso pagar,
e delegacia de polícia que atende os meus chamados de barulho na
vizinhança. A minha opção por morar no centro leva em conta esses
serviços a mim oferecidos. Caso morasse num amplo espaço na periferia,
pagaria pelos serviços aos quais não teria acesso. Que fazer? Talvez
ser isenta apenas sob solicitação comprobatória do não acesso aos
serviços fosse uma alternativa. Teresa Furtado."
Meu amigo, Secretário João Sayad, São Paulo realmente se
encontra com as finanças arrasadas, e nós que nos colocamos na
oposição à Prefeita Marta Suplicy torcemos por São Paulo. Aprovamos
nesta Casa mais de uma dezena de projetos do Executivo, porque é para
o bem de São Paulo.
Mas seria muito mais razoável uma política tributária que
viesse ao encontro de uma melhor arrecadação, e pudesse imaginar a
possibilidade de isentar 1,5 milhão na decorrer do mandato da
Prefeita. No primeiro ano, isentar mais de 1 milhão de pessoas, não
consigo visualizar algum argumento razoável, que me convença que isso
é necessário para São Paulo. Não é um clamor popular, e afeta a
arrecadação em 400 milhões. Sou favorável ao aumento da arrecadação,
talvez muito mais de 500 milhões como defende V.Exa. Mas que esse
aumento seja feito em função da eficiência administrativa, na cobrança
de 7,2 bilhões de dívida ativa não cobrada, na revisão de todos os
contratos terceirizados, no combate à corrupção. A1gumas atitudes já
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foram tomadas, mas acredito que é filosoficamente isso que gostaria de
ouvir de V.Exa. algum comentário...
O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Vereador, permita-me? Discorra um
pouco sobre esses documentos que o senhor fala que essa isenção
levaria a uma renúncia fiscal de 300 milhões. Se o senhor puder falar
um pouco sobre isso.
O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - Não só posso falar como passo
às suas mãos. A perda de arrecadação em 2001, segundo dados da própria
Prefeitura, chega a 480,360 milhões. Com isentos, eram 172 milhões.
Para o ano de 2002, os isentos passam para 415 milhões, e o
total de perda, com inadimplentes, clubes que não pagam, cemitérios,
os imunes, são 788 milhões.

destrutiva, mas realmente pensando na cidade de São Paulo como um todo
e na necessidade do aumento de arrecadação que São Paulo tem. Acho que
São Paulo deveria ter um Orçamento até maior do que 12 bilhões.
O SR. JOÃO SAYAD - Em primeiro lugar, respondo ao Vereador
Ricardo Montoro como velho amigo e me permito uma informalidade.
Esse cara que escreveu na Folha não mora em São Paulo...
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(Sr. João Sayad)
Essa pessoa que escreveu, na Folha, não mora •em São Paulo, ele
deve estar morando em outra cidade. A pessoa que está satisfeita com o
ônibus... Escreve para ele, para o endereço dele, eu acho que ele está
morando em Ubatuba, Parati, em outro lugar, não é possível! Vamos
fazer um teste, mandar a carta de volta, para saber se ele está onde
diz que está. Eu estou brincando. Depois ele podia telefonar para mim,
porque estou há um ano na Prefeitura, e nunca ouvi ninguém dizer essas
coisas tão agradáveis, não precisava escrever, se ele pegasse o
telefone, ficaria horas o ouvindo, no telefone, como ele está contente
com o ginásio, que o trânsito está uma beleza.
O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - Se V.Exa. permitir, vou dar o

telefone de seu gabinete, V.Exa. o atende.
O SR. JOÃO SAYAD - Pode dar, mas para falar as mesmas coisas.
O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - Para ler a carta e completar,

inclusive, fazer elogio à Administração.
O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - O mais surpreendénte é que ela

gostou da delegacia de Polícia.
O SR. JOÃO SAYAD•- Aliás, ele precisa ligar para o Governador

também, está contente com a delegacia da Polícia, com o rodoanel, com
o metrô..
O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - Ele comentou a existência da

delegacia de Polícia há menos de alguns minutos. Eu acho que ainda não
necessitou dos serviços.
O SR. JOÃO SAYAD - Mas é bom saber que existem pessoas tão

I Foro

generosas e gratas no Município.

Wh" ri0
L120 rinPro-Prnts~
sso 1
rf,..i4212..do
no(2)

Li

=RIP

MOIRt151CP

cunapa /u.a0ala ,.9 ."162. ~DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TAQUIGRAFIA DT-10
ROD.:F 12 FOLHA:2

TAQ.:Camilo

COMISSÃO:FIN

SEM REVISÃO

DATA:26- 1 1-01

ORADOR:

Nobre Vereador Ricardo Montoro, tenho certeza que nossa
isenção inspira preocupação a todos, mas é . uma isenção que reputamos
ponderada e equilibrada. Existiam já 540 mil isentos, 'e estimamos...
Se fôssemos acabar com essa isenção, arrecadaríamos 149 milhões a
mais, sem contar com a inadimplência, uma arrecadação, de fato,
desproporcionalmente pequena, face ao esforço. Quanto aos dados que
V:Exa. apresenta, se acabássemos com os isentos, imunes, inadimplentes
e proprietários ignorados, daria 788 milhões, mas se esses
contribuintes não pagam, é porque ninguém consegue cobrar deles. Não
estamos negando esforços.
Por exemplo, os clubes pagam menos do que gostaríamos, os
clubes de classe média pagam menos do que gostaríamos, alguns deles,
clube de classe alta pagam muito pouco, estão quebrados. Queremos
fazer uma proposta, um acordo, cobrar. A sonegação, não no caso do
IPTU, mas em todos os impostos, é uma questão importante. O fato de a
sonegação estar lá não quer dizer que possa ser resolvida por um ato
de vontade.
Então, esses 788 milhões, que fazem meus olhos brilhar, são
difíceis de cobrança, os isentos são os isentos, agora, quanto aos
imunes, Santa Casa, inadimplentes, também vamos cobrar deles.
O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - Não existe, nesse documento que

passei a suas mãos, nenhuma crítica aos imunes, é só um dado numérico.
O SR. JOÃO SAYAD - Mas não são tributáveis por causa disso. Há

igrejas, hospitais, famosa Santa Casa e outros problemas. São impostos
que não conseguimos ir atrás, por isso que estão aí.
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Temos ouvido muito reclamações sobre a dívida ativa, e posso
Câmara de Vereadores que estamos
garantir aos Vereadores
.
.
vamos propor, espero rapidamente, propostas , para
.trabalhando.
agilizar a cobrança da dívida ativa. Sabemos que existe um recurso que
pode ser recuperado, não é fácil, mas vamos propor mudanças.
Sobre a garagem de 20 mil, os 20 mil sempre foram isentos. Tal
garagem, pela dificuldade, já era e continua isenta. Está certo?
Porque é pequena, garagem de 20 mil vai pagar 200 reais por ano.
O

SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - Não faz parte do imóvel a

garagem?
O SR. JOÃO SAYAD - Não faz parte do imóvel. O Sr. Betareli(?)

pode me complementar, faz parte do imóvel, e é um imposto pequeno.
O

SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - Então, há uma invasão em

garagem enorme. Então, há uma evasão em termos de isenção, na garagem,
enorme. Não estou polemizando, estou refletindo.
O SR. BETARELI (?) - As garagens foram atingidas pela isenção

010

dos 20 mil reais, qualquer imóvel, construído ou não, èom valor venal
até 20 mil reais fica isento, independente se seja um terreno vago,
•
uma vaga de
garagem ou um pequeno comércio.
O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - Sr. Presidente, parece-me que

essa isenção, entendo como garagem parte integrante do imóvel. Faço
realmente uma pergunta, não tem nada de capcioso no meu raciocínio.
Estou achando que aí há um gargalo muito grande, porque a garagem
pertence ao imóvel. Se o imóvel tem mais de 400 mil reais, ele seria
taxado, fazendo parte. Acho que aí tem uma evasão, quem sabe podemos
arrecadar um pouco mais, Sr. Secretário.
Follo rY3 ...)ado Processo
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O SR. BETARELI (?) - Gostaria de esclarecer que o lançamento
das garagens, depende de como foi feita a especificação de condomínio.
• Na minha única matrícula, consta . um apartamento e duas vagas de
garagem, agora existem especificações em matrículas diferentes,
portanto, imóveis diferentes, apesar de o acessório acompanhar o
principal, são unidades autônomas, merecem o lançamento
individualizado.
O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - Mas há alguma coisa de errado
nisso?
O SR. BETARELI (?) - É assim que foi especificado.
O SR. JOÃO SAYAD - Não dá para mudar isso? (fora do microfone)
O SR. BETARELI (?) - Só se for mudada a especificação.

- Manifestações fora do microfone.

O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Tem a palavra o Sr.
Fernando Haddad.
O SR. FERNANDO HADDAD - Nobre Vereador Ricardo Montoro, o
valor venal das garagens de São Paulo tem uma média bastante baixa. Em
regras gerais, são valores venais bem inferiores a 10 mil reais,
embora uma vaga de garagem possa custar 15, 12 mil reais, valores
venais de lançamento do tributo são bem inferiores a 10 mil reais,

O que significa dizer (Márcia)
Folia ..b2ãcio Processo
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...o que significa dizer que se você aplicar uma vaga

de

garagem de 6 mil reais, 1% de alíquota, você terá um lançamento de 60
reais, o que dá 6 reais de carnê, a folha do carnê. Só para a
Febraban, estamos pagando este ano 1,09 reais por folha. Isso para não
falar de toda a fiscalização que tem que ser feita, que mobiliza no
caso dos isentos dois terços do departamento de Rendas Imobiliárias, e

•

quando um sujeito esquece de pagar o seu carnê apartado de garagem,
você é obrigado a mobilizar um procurador para cobrar esse produto. Às
vezes você abre mão de 6 reais por mês de uma vaga de garagem e está
economizando várias vezes isso, de trabalho de inspetores e
procuradores do Município.
(MANIFESTAÇÃO FORA DO MICROFONE)
sugestão é bem-vinda e pode ser até estudada pelo
departamento. O problema é que a matrícula da garagem, no Cartório de
Registro de Imóveis está separada da matrícula do apartamento, da
residência. Então fica muito difícil para Rendas Imobiliárias
distinguir a vaga de garagem que não pertence a' uma unidade
habitacional de uma que pertence. Mas é custo administrativo que estáse poupando aqui.
O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Alguém mais da Mesa quer fazer

uso da palavra? Vereador Adriano, Vereador Montoro? Professora? Pois
não, Vereador Adriano Diogo.
O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Eu queria solicitar, Sr.

Presidente, que essa tabela enviada pelo Vereador Montoro fosse
analisada pelo Departamento de Rendas Imobiliárias, porque esse dado
que o Vereador está trazendo é relevante, vai ter muita repercussão. E
Foh3 no ,itg ...... Processo
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eu gostaria que ele fosse analisado pelo Departamento para que a gente
pudesse analisar o impacto dessa informação e desses dados.
.

O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Dr. Fernando Haddad, quer

comentar?
O SR. FERNANDO HADDAD - Vereador, já está pronta a análise. Eu
não tive oportunidade de ver o documento mas foi encaminhado à Câmara
de Vereadores o demonstrativo de renúncia do IPTU em 2002, que dão
conta dos seguintes números... Depois posso passar às mãos dos
interessados. As isenções, portanto excluídas as imunidades que são
constitucionais, as isenções nas várias leis municipais que as prevê
somam 15 milhões de reais. A limitação do teto, de 60 e 80%, que foi
aqui elogiada

pe1o Dr. . Ive s Gandra, representou uma renúncia de 139

milhões. E a isenção pelo valor venal representa uma renúncia para
2002 de 154 milhões. Esses são os dados oficiais da Secretaria de
Finanças. Qualquer número diferente desses, nós teríamos que analisar
criteriosamente. Esses são dados oficiais que acompanham o projeto de
lei.
O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Ainda com a palavra o Dr. Fernando
Haddad, eu queria um esclarecimento. Primeiro, sobre o projeto de
dação que já chegou a esta Casa há algum tempo. E segundo, sobre
aquela questão dos pequenos devedores, dos inadimplentes da dívida
ativa, se existe algum projeto para organizar a questão... Porque o
projeto da dação, segundo meu entendimento, é para os grandes
devedores. E pouco ou nada foi discutido sobre esse projeto.
O segundo, que eu gostaria de ver se vai existir um projeto, é
sobre organização dos pequenos devedores que

são inadimplentes,
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devedores crônicos que não têm condição de pagar imposto e agora serão
isentados, e se haverá um projeto de lei para organizar o pagamento
dessas dívidas anteriores. ,
O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Dr. Fernando.
O SR. FERNANDO HADDAD - Eu agradeço a pergunta porque tem-se

insistido, na imprensa principalmente, de que algo deve ser feito a
respeito da dívida ativa. Principalmente no que diz respeito ao IPTU.
Os senhores sabem que a dívida ativa de IPTU soma 1,5 bilhão de reais.
A curiosidade dos dados da dívida ativa é que de cerca de 1 milhão de

processos de execução judicial que se encontram nas varas da Fazenda
Pública, 722 mil processos de execução judicial, portanto cerca de
70%, estão cobrando aqueles que serão isentados do tributo:
•

Isso significa que estaremos desonerando " o Poder Judiciário da
cobrança daqueles que não têm conseguido pagar o tributo. Cerca de 30%
dos futuros isentos estão com problemas com o Fisco Municipal; não
estão conseguindo pagar em dia o IPTU. Nós estaremos encaminhando hoje
ou amanhã à Câmara Municipal um projeto de lei que prevê um programa
especial de parcelamento dessa dívida ativa, tentando justamente fazer
com que o Poder, Judiciário fique liberado para cobrança de cerca de
90% do IPTU que ele não está conseguindo cobrar. Mas para esses
grandes devedores, nós apresentamos uma solução bastante plausível:
oferecer a oportunidade de ele oferecer à Municipalidade um imóvel, em
dação, em pagamento dos seus débitos, coisa que envolverá cerca de 100
mil execuções judiciais.
Então, essas duas leis juntas - o programa especial de
parcelamento e a dação em pagamento - poderão desonerar o Poder
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Judiciário de 800

mil processos judiciais, ficando o restante para

cobrança efetiva.

Nós liberaremos

procuradores municipais, juízes,

oficiais de justiça para cobrar de quem pode pagar, e estaremos
recebendo os tributos atrasados numa forma, no meu entender, mais
inteligente, que é através do programa de parcelamento e da dação em
pagamento dos grandes devedores.
O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Pela ordem o Vereador Montoro.
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O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Pela ordem, Vereador Montoro.

O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - Sr. Presidente, queria fazer
duas 1 indagações, primeiro, o documento que o •Secretário falou da
aplicação desse aumento de 500 milhões, 120 em Educação, 80 em
subprefeituras, isso não consta do projeto do IPTU.
O SR. JOÃO SAYAD - Consta do orçamento.
O

SR. RICARDO MONTORO (PSDB) -

Esses valores estão no

projeto?
O SR. JOÃO SAYAD - Não, consta no projeto de lei do orçamento.
O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - No projeto de lei do orçamento
constam 120 para Educação e 80 para subprefeituras?
O SR. JOÃO SAYAD - Acho que sim.
O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - Gostaria de saber do Fernando,
se viu algum documento na qual aborda esses números que passou agora.
Mandou para a Câmara?
- Manifestação fora do microfone.
O SR. FERNANDO HADAD - O documento já foi encaMinhado para a
Câmara, segundo a Úrsula, para ser anexado ao projeto de lei. É uma
exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, se não •estou enganado.
Não, na obrigação constitucional, mandar o quadro de renúncia, ele foi
encaminhado à Câmara para ser anexado ao projeto de lei.
O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - A esse projeto de lei do IPTU?
O SR. FERNANDO HADAD - Do IPTU.
O SR. PRESIDENTE ( Eliseu Gabriel -PDT) - Projeto de lei que o
senhor se referiu está relacionado à questão do programa especial de
parcelamento?
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O SR. FERNANDO HADAD - E a lei orçamentária também, Vereador

Montoro.
• O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - Desculpe.
O SR. FERNANDO HADAD - Para ser anexado à lei orçamentária

também, mas posso lhe passar esses números. A outra questão?
O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - Estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE ( Eliseu Gabriel -PDT) - Queria encerrar ao

meio-dia e meia, mas vamos prosseguir alguns minutos. Está inscrito o
Sr. Norberto Antônio, do gabinete do Vereador Aurelio Nomura. Se não
tiver mais ninguém para falar, vamos encerrar as inscrições. Mais
alguém gostaria de fazer uso da palavra?
O SR. FERNANDO HADAD - Eu pediria licença para responder a

outra indagação do Vereador Montoro. Desculpe-me, Norberto. A respeito
dos números declinados pelo Secretário, Vereador Montoro. Os números
declinados pelo Secretário não estão apartados no orçamento. Estamos
entregando no momento aquilo de deveria ser cortado de gastos, caso o
projeto não seja aprovado. Isso está sendo encaminhado adora.
O SR. PRESIDENTE ( Eliseu Gabriel -PDT) - O Sr. Norberto com a

palavra.
O SR. NORBERTO ANTÕNIO - Bom dia, sou Norberto, assessor do

Vereador Aurelio Nomura, queria fazer algumas colocações. A primeira
com relação ao número da divida ativa que o Hadad se referiu. Na
última posição disse que era 1,5 milhão de reais, de IPTU.
Evidentemente, com IPTU considero que conservação e limpeza também
fazem parte do mesmo bloco.
- Manifestação fora do microfone.
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O SR. NORBERTO ANTÔNIO - que está classificado tudo num item

só. E na última posição de 31 de agosto, consta 2,2 bilhões. Por outro
lado, a renúncia fiscal a que ser referir e cujo números estão
bastante estranhos, a posição que tenho, fornecida pela Secretaria de
Finanças, ela atinge 265 milhões a valores de 2001, sendo 247 milhões
para residenciais, correspondente a 843 mil contribuintes; e 17,9
milhões, correspondentes a 228 mil contribuintes não residenciais.
O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Qual é a fonte desses dados, Dr.

Norberto?
O SR. NORBERTO ANTÔNIO - Isso foi um levantamento enviado pelo

Secretário Garreta a um jornalista que me passou por email, com dados
da própria Secretaria e com a apresentação desses dados e detalhamento
a respeito. Então, se realmente formos atualizar esses dados, isso
corresponde a aproximadamente 1 milhão e 70 mil contribuintes com o
valor de 300 milhões.
O segundo ponto que quero fazer referência é com relação ao
aspecto técnico desenvolvido para calcular o valor do 'metro quadrado
da construção. Por que digo isso? Porque nós temos no projeto, no
valor da construção grandes diferenças. Primeiro em termos de medidas
para apartamentos e para residências. Então, por exemplo, para
residência é considerado no padrão A até 80 metros quadrados, para
apartamentos até 60 metros quadrados; no padrão B até 120 metros
quadrados, para apartamentos até 85; no padrão C , 300 metros
quadrados para residências, 200 no apartamento; padrão D até 500
metros quadrados para residências, 350 para apartamentos; e acima de
500 metros quadrados e 350 metros quadrados no padrão E. Só que isso
..)/2.do Pr
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além disso, também no metro quadrado da

construção. Enquanto na residência o . padrão D está 450, • no apartamento_
está 550; enquanto na residência está 575: no aPartaménto está 750.
Isso corresponde aproximadamente a 20 a 30% só nesse item. Esse é um
dado, além disso, temos para o apartamento outro fator que onera
comparando com a residência, que é o famoso fator condomínio, que

•

chega a acrescentar no valor do terreno para o apartamento até 100%.
Não vi nenhuma referência a isso....Alex
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Não vi nenhuma referência a isso, não
não vi
vi nenhuma
nenhuma explicação
explicação com
com
relação a esses fatores.
Continuando, queria colocar. - usando as palavras o Secretário
Sayad: da isonomia e equilavência e eqüidade existente entre os
contribuintes - que eu acho que aqui não há eqüidade. Além disso, tem
o Secretário dito constantemente que o valor venal do imóvel
corresponde a no máximo 70% do valor de mercado. Tenho um pequeno
levantamento que fiz, com base em dados publicados na imprensa,
atribuídos a especialistas do setor. Por exemplo, a casa de Maluf
valeria "x" reais; a casa da Prefeita Marta Suplicy, na Rua Grécia,
valeria

II yll

reais.

O valor venal

lançado

corresponderia,

•respectivamente, a 13,2% e 28,2% desses valores que foram publicados.
Se • nós utilizarmos os valores que o Senador Suplicy deu recente à
imprensa, o valor da casa da Prefeita Marta Suplicy corresponderia a
aproximadamente 60%. Conheço exemplos que estão na faixa de 120%.
Esses são exemplos claros.
Por enquanto é s6. Obrigado.
O SR. JOÃO SAYAD - O Norberto fez três conjuntos de perguntas.
O primeiro se refere aos valores de isenção. Peço a ele que nos
forneça esses números para nós os compatibilizarmos. Não saberia
responder agora sobre o valor que você obteve, do Garreta, por e-mail.
Estou às ordens para compatibilizá-los.
O segundo versa sobre o metro de construção. E há o seu
interesse simpático (Risos) sobre o IPTU das personalidades que citou.
Passo a palavra para o Bertarelli, para essas questões.
Folha noccesso
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ao enquadramento das

construções, esse • critério não foi alterado. Continua em vigor a Lei
10.235. E as residências são enquadradas em padrão de construção 'na
Tabela V, anexa à Lei 10.235, que é de 86. Desde lá isso não foi
alterado.
Em cada uma dessas descrições... Para dar um exemplo, um
imóvel residencial horizontal do menor padrão que tem, que é o padrão
A, consta: área bruta normalmente até 80 metros quadrados, com
pavimento, arquitetura modesta, vãos e aberturas pequenos, estrutura
de alvenaria simples, acabamento sem revestimento ou com revestimento
rústico, pintura a cal, dependências no máximo de dois dormitórios,
'abrigo externo para tanque, .etc. • O imóvel
descrição e não pela sua área construída.

enquadrado pela sua
fosse pela área

construída, o enquadramento seria automático.
Podemos ter imóveis com área construída pequena e com padrão
de acabamento alto. Exemplo disso são os flats, que seriam
enquadrados, eventualmente, como residenciais verticaid. Eles teriam
uma área construída pequena e um padrão de acabamento alto. Eu não vou
enquadrar um imóvel desse unicamente pela área construída.
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Sr. Norberto, mais

alguma questão?
O SR. NORBERTO - Não. Perfeito.

Eu queria fazer fazer uma colocação correspondente à resposta
do assessor. O problema todo é o seguinte. Eu concordo que a metragem
não é o único fator, mas todos os outros fatores são semelhantes entre
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tanto para

residência quanto para

apartamento.

O grande

diferenciador é exatamente a metragem.
Por outro lado, sei que não foram alterados os critérios, só
que como é um projeto que se - o Haddad tem dito várias vezes - está
sendo feito com certa característica técnica, eu acho que seria o
momento, talvez, de alterar isso e ajustar exatamente esses valores
independente de se isso vai dar mais ou vai dar menos. É uma questão
de eqüidade, como Sayad falou.
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Mais alguma questão?
O SR. ADRIANO DIOGO (PT) -... segue Alex

UNA ANGU." mr„ —
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O SR. ADRIANO DIOGO (PT) -

•

Sr. Presidente, gostaria de fazer

um comentário sobre a fala do Dr. Norberto, que ora representa o nobre
•

Vereador Aurélio Nomura. Ele deu alguns exemplos sobre a . PGV, que
mostram a necessidade de esta Planta ser atualizada e corrigida. Aí o
senhor começou a dar exemplo do ex-Prefeito Paulo Maluf, da casa da
Prefeita e tudo o mais.
Queria dizer ao senhor que além da necessidade de corrigir,
•

que todos nós defendemos, a ironia às vezes chega perto do
desrespeito, que foi o nível de conversa que nós tivemos ao longo de
todo esse orçamento..
Muito obrigado.
O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - Sr. Presidente, quero protestar
contra a intervenção do nobre Vereador Adriano Diogo, porque não vi
nenhuma ironia. Muito mais irônico foi o Secretário, ao comentar que a
pessoa que escreveu na Folha não morava em São Paulo. Não é por isso

•

que houve protesto da minha parte.
- Manifestações fora do microfone.
O

SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) -

Bom, não há mais

inscritos. Vou passar a palavra ao Dr. João Sayad para fazer o
encerramento.
O SR. JOÃO SAYAD - Agradeço ao... (Pausa)

Queria agradecer à Comissão de Finanças pelo convite e a
oportunidade de expor o projeto de IPTU. Queria agradecer
especialmente ao Sr. Presidente, nobre Vereador Eliseu Gabriel, bem
como pelo entusiasmo do nobre Vereador Adriano Diogo, pelas idéias do
nobre Vereador Ricardo Montoro - que iremos analisar

-

e pelas
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sugestões do Prof. Norberto; também vou conversar com o Bertarelli
para entendê-las melhor e ver o que é possível atender.
Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Queria agradecer
muito a presença do Dr. João Sayad, do Dr. Fernando Haddad, da Profa.
Leda, do Dr. Bertarelli, bem como agradecer aos nobres Vereadores
Ricardo Montoro e Adriano Diogo pela presença.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta
primeira audiência pública referente ao PL 606/01, que altera a Lei
6.989, de 29 de dezembro de 66, do IPTU, e dá outras providências.
Determino que a transcrição da gravação aqui originada seja
juntada aos competentes autos das propostas, convertendo-se na ata dos
trabalhos.
Está encerrada esta primeira audiência pública sobre o IPTU de
2002.
Muito obrigado a todos.
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

São Paulo, 07 de março de 2002.

Memo FIN 009/02

Ao DT.94
Senhora Chefe,

1410 Solicito suas providências no sentido de juntar ao PL 606/01, de autoria do

Executivo, as notas taquigráficas, anexas, referente 2 a audiência pública
realizada no dia 26 de novembro último, (IPT

Atenciosamente,

Elaine
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0 SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Está aberta a
reunião. Estão presentes os Vereadores Atílio Francisco, Gouart,
'Augusto Campos, Adriano Diogo; ' José Viviani .: Ferraz e Milton Leite,
para a primeira audiência pública do PL 427/01, do Executivo, que
/

dispõe sobre a Taxa de Fiscalização de Anúncios.
Esta será uma audiência provavelmente mais curta e em seguida
faremos uma segunda, para tratar da questão do IPTU, do PL 606/01, do
Executivo, que altera a Lei 6989, de 24.12.66.
Vamos interromper por dois minutos, para podermos encerrar a
gravação da TV Câmara São Paulo. (Pausa)
Retomamos a nossa audiência pública sobre a Taxa de
Fiscalização de Anúncios.
Quero anunciar a presença do Dr. Fernando Haddad, da
Secretaria das Finanças.
Esta é a primeira audiência pública sobre o PL 427.

•

Eu queria agradecer a presença do Dr. Fernando...
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... sobre o PL 427. Eu queria agradecer a presença do Dr. Fernando

Hadad e V.Exa. fará um esclarecimento inicial sobre esse projeto de
taxa de fiscalização de anúncio. As pessoas que têm interesse em falar
podem se inscrever com a Sra. Elaine.
O SR. ADRIANO DIOGO (PT)- Sr. Presidente, sugiro que a Copa
encerre seus trabalhos e que está audiência transcorra no mais
absoluto silêncio e concentração dos participantes em vista da
importância do tema. Solicito às pessoas que estão no fundo do
plenário silêncio e concentração porque está sala é muito dispersiva.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - É correta a
•

colocação do Vereador Adriano Diogo. Então que se procure fazer
silêncio porque esta sala não é boa para reuniões, mas é o que temos.
Quero anunciar algumas presenças, como do Sr. Luiz Roberto
Ferreira Valente Filho, da Exibição Propaganda Ltda., também a
presença do Sr. Enrico Cirilo, da World Evolution Consultoria e
Administração de Bens e Finanças e a presença do Sr. Luiz Fernando
Rodovalho, da Publix, a presença do diretor superintendente da
Associação Comercvial de São Paulo, distrital Pinheiros, Dr. Henrique
Francesco Cirilo e ainda o Sr. Julio Albieri Neto, diretor da
Plamarque, ainda o Sr. Armando Arruda Pereira Campos Filho, diretor
executivo do Sindiprom, Sindicato das Empresas de Promoção e
Organização de Feiras, Congressos e Eventos no Estado de São Paulo,
anunciar a presença da Sra. Sonia Tozin, gerente de franquia da
Eletromidia e ainda do Sr. Tadeu Colares Murça, diretor comercial da
Satélite Painéis, grupo Pereira de Oliveira

e companhia Ltda.,
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finalmente a presença do Sr. Claudio Pereira, da Central de outdoor,
diretor executivo. .
Tem a palavra o Dr. Fernando Hadad.
O SR. FERNANDO HADAD -

Muito obrigado a todos, ao Presidente

Vereador Eliseu Gabriel, que tem nos recebido sempre com toda pompa e
circunstância para discutirmos os projetos do Executivo, agradeço
sempre a colaboração que tem dado aos esclarecimentos que tem que ser
feitos em virtude da lei e esclarecer que o projeto da taxa de
fiscalização de anúncio é um projeto que vem amadurecendo dentro do
corpo técnico da Secretaria de Finanças já há algum tempo, razão pela
qual eu gostaria de chamar os técnicos do Departamento de Rendas
Mobiliárias e da Assessoria Jurídica da Secretaria de Finanças para
fazer uma pequena exposição, primeiro geral a respeito do conceito do
projeto e depois mais especifica no que diz respeito à tabelas que
estão sendo propostas. Pediria ao Dr. Luiz Rozan, da Assessoria

•

Jurídica, para iniciar a apresentação e para o inspetor José Amarante,
em seguida, fazer a exposição dos motivos da proposta no que diz
respeito aos valores apresentados.
O SR. LUIZ ROZAN

-Sou da Secretaria de Finanças. Bom-dia Srs.

Vereadores e demais presentes. O projeto de taxa de fiscalização de
Jinúncios, encaminhado pelo Executivo, tem duas finalidades, uma é a
consolidação da legislação existente, que se encontra esparsa, são
vários dispositivos legais e com essa consolidação haverá uma
facilitação do serviço do corpo técnico e também facilitação do

......
entendimento pelos contribuintes.
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Uma outra modificação que estamos implementando nesse projeto
e a simplificação das tabelas de cobrança da taxa de fiscalização de
anúncios. Para terem uma idéia da simplificação das tabelas a
legislação anterior, que é a Lei 12.964, de 99, tinha na tabela um
sete tipos de anúncios e nós estamos reduzindo para três apenas. A
tabela dois dessa mesma lei possuía 14 tipos de anúncios e na
legislação que eStamos propondo vai constar apenas 11 tipos. Então
esse enxugamento das tabelas, essa simplificação vai fazer com que o
contribuinte localize melhor o seu anúncio e faça o recolhimento de
uma forma mais correta.
Após a apresentação do projeto foi apresentado pela Comissão
de Transportes, onde o relator é o Vereador Goulart, um substitutivo
de comum acordo com as associações promotoras de feiras, no sentido de
excluir a incidência da taxa nas feiras. Nós entendemos justo o pleito
do Sr. Vereador e das feiras, mas, também, temos que ressaltar que
essa não incidência provocaria uma queda acentuada da arrecadação.
Então vamos apresentar até a segunda audiência pública uma outra
redação que contemple o pleito das entidades promotoras de feiras no
sentido de que será feita uma incidência por stand em cada feira, que
é o que estava sendo reivindicado há muito tempo por essas
associações. Nesse sentido a gente entende que vai dar um melhor
contorno à legislação municipal e facilitar a apreciação da legislação
isso sem prejudicar a arrecadação tributária.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ADRIANO DIOGO (PT) -

Dr. Luiz Rozan, o senhor poderia

fazer um quadro comparativo entre o projeto original do Governo, o
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substitutivo da Comissão de Transporte e Trânsito,

assinado pelo

Vereador Goulart, como Vereador e quais as modificações que o senhor
.
.
. •
pretende 'introduzir esse texto , síntese, nesse substitutivo :final . de
síntese, quais os pontos divergentes entre as duas propostas e como
seria esse substitutivo de consenso final.
O SR. LUIZ ROZAN -

Em primeiro lugar tenho que ressaltar que

esse substitutivo apresentado saiu publicado no dia 1° de dezembro,
não apresentou as tabelas da TFA, de forma que ele está incompleto e
não sabemos se nas tabelas foram feitas modificações, mas pelo que foi
entendido do projeto ele visava apenas a exclusão da incidência da
taxa quando ocorrerem feiras e eventos, ou seja, ele alterou, ele
incluiu no artigo 5°, que trata da não incidência o inciso 16, que
estabelece o seguinte: aos anúncios colocados no interior de locais de
eventos, feiras comerciais e promocionais, exposições e congressos,
quando divulgados mercadorias, bens, produtos e serviços, nessa
hipótese não haverá incidência da taxa, e no artigo 7°, que tratava da
responsabilidade dos organizadores foram excluídos os organizadores de
feiras, ou seja, ele manteve a estrutura do projeto original enviado
pelo Executivo e apenas retirou da incidência os organizadores de
feiras. Volto a ressaltar que não tivemos oportunidade de analisar as
tabelas porque não saiu publicado no Diário Oficial, mas,
aparentemente, seria só essa modificação.
Agora, em termos de impacto na arrecadação seria uma
estimativa que vamos precisar fazer ainda uma avaliação na Secretaria,
porque estamos com dados defasados, mas seria mais ou menos de um
n.ilhão e m 4. 'ó de reais por ano.
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O SR. ADRIANO DIOGO (PT) — A diferença?
R - É, porque seria a exclusão da incidência, eles não
pagariam a taxa, então teria esse impacto de um milhão e meio. A nossa
proposta, que inclusive foi o pleito das associações durante dois
anos, era de que houvesse uma incidência por stand, então dessa forma
o impacto na arrecadação não vai ser prejudicial à Secretaria e vai
<atender ao pleito dessas entidades.
P - Por qual motivo os expositores foram excluídos?
R - Isso foi um projeto da Comissão de Trânsito. Talvez o
Vereador Goulart, que foi o relator, pudesse explicar melhor.
O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Sr. Presidente, gostaria que o
.:elator, o Vereador Goulart, explicasse o motivo de serem excluídos os
expositores e motivo pelo qual as tabelas não foram publicadas e qual
a diferença que ocorre nas tabelas.
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Tem a palavra o
nobre Vereador Goulart.
O SR. GOULART (PMDB) - Bom-dia a todos. Queria, em primeiro
lugar, agradecer a presença do Fernando Hadad, que foi muito sensível,
estivemos discutindo hoje pela manhã vários projetos que dizem
respeito ao interesse da cidade. Como presidente da Comissão de
Turismo, Lazer e Gastronomia, também como membros do Contur, sabemos
longamente do problema das feiras de São Paulo, estamos perdendo
muitos eventos para o Rio de Janeiro porque lá a taxa é zero para todo
tipo de eventos, em qualquer feira, e a cidade de São. Paulo, que é o
grande centro de eventos da América Latina, estávamos tendo um
problema, e continuamos tendo até hoje, muito

grande porque se nós
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iniciarmos um evento no Anhembi ou no Marktplace, qualquer praça de
eventos da cidade de São Paulo o expositor, se começar a feira no dia
1° de dezembro e for até o dia 31 de dezembro ele paga uma taxa, de
iniciar no dia 30 de dezembro e for até o dia 02 de janeiro você paga
duas taxas e a fiscalização da Secretaria da Fazenda vai à feira e ao
invés de procurar o promotor do evento ele vai stand por stand daquela

•

maneira que conhecemos a fiscalização.
O intuito da Comissão de Turismo e da Atividade Econômica...
O

SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Secretaria de Finanças ou da

Fazenda?
O SR. GOULART (PMDB) - Finanças do Município.
.

O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Mas como daquela- forma que nós

conhecemos? Não entendi.
O SR. GOULART (PMDB) - Os fiscais vão diretamente ao stand
cobrar, sendo que o Anhembi não tem uma estrutura, não tem como fazer
a cobrança, recentemente tivemos uma feira, a Educar, patrocinada pela

010

Francal e foi um transtorno danado. Fui visitar a feira e coincidiu

encontrar

a fiscalização, não fosse um contato telefônico da Sra.

Úrsula, do Sr. Fernando Hadad, que mandou imediatamente parar aquela
fiscalização teria expositor que não viria mais a São Paulo porque não
pode trazer toda documentação da empresa que está sediada em Paris, ou
em qualquer outro lugar do mundo, ou do Estado de São Paulo.
O SR. FERNANDO HADAD - Eu acho importante esclarecer o que o
senhor acaba de dizer, para que não paire dúvidas sobre as reais
intenções que o senhor está manifestando. A lei atual precisa ser
modificada principalmente no que diz respeito às feiras porque ela tem
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ambigüidades que dão ensejo a uma série de ações por parte da
fiscalização que no afã de defender a receita municipal às vezes é
obrigada á interpretar a lei do pónto de vista mais favorável para o .
Tesouro Municipal. O que isso quer dizer'
ocesso
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mais favorável para o Tesouro : Municipal. O que isso quer
dizer? O senhor, em conversa que teve comigo,
c‘reocupação legítima quanto a

stands,

manifestou uma

nos quais o expositor, por

obrigação contratual, é obrigado a fazer com que seus fornecedores
principais tenham visibilidade nas feiras onde expõem.
O que acontecia? A fiscalização queria cobrar...
O SR. GOULART (PMDB) - Por anúncio.
O SR. FERNANDO HADAD - Com base na legislação, que é ambígua reitero isso - queria cobrar, por nome de fornecedor, uma taxa de
fiscalização separada. Então, imaginem um grande atacadista, que tem
50 fornecedores e que os anunciava, no seu

stand,

era obrigado a

recolher, em virtude de uma certa interpretação da lei, 50 taxas de
fiscalização. É esse tipo de comportamento que o nobre Vereador se
refere. São argumentos que têm de sensibilizar a Secretaria Municipal
das Finanças e Desenvolvimento Econômico, para que ela elabore um
projeto de lei que não dê margem a uma dupla interpretação e possa
tratar corretamente aqueles que vêm à Cidade expor seus produtos e
serviços.
Muito obrigado.
O

SR. GOULART (PMDB) - É importante a sensibilidade da

Secretaria e a colocação do Sr. Fernando. Até citei o caso dos
supermercados. Se continuar essa prática, vou reiterar que, no
supermercado, pague-se um milhão de taxas, porque lá é vendido o Orno,
Bom Bril, arroz e feijão. Então, teriam de pagar por item de
publicidade no mercado.
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O SR. JOSÉ V1VIANI FERRAZ (PL) - V.Exa. me concede aparte?
O SR. GOULART (PMDB) - Posteriormente, nobre Vereador.
Não é justo que as feiras paguem por anunciantes. A Kalunga,
para os senhores terem idéia, não faz mais exposições, não participa
mais de feiras, em São Paulo, porque, no Rio de Janeiro, paga o
evento, e, aqui, em São Paulo, paga por cada um dos itens que a
empresa trabalha.
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Tem a palavra o
nobre Vereador José Viviani Ferraz.
O SR. JOSÉ V1VIANI FERRAZ (PL) - Em aditamento que o nobre
Vereador Goulart está falando, nobre Vereador Adriano Diogo, se
conseguirmos acertar isso por meio desse • projeto; no ano que vem, a
cidade de São Paulo deverá ter mais 16 feiras, além das existentes, a
idéia é trazer mais 16 feiras. Isso geraria para a cidade de São
Paulo, não renda, mas geraria movimento no comércio, na indústria,
contratação de empregos e fora o que daria para a Secretaria Municipal
das Finanças e Desenvolvimento Econômico, quase dois bilhões de reais
no ano que vem. Então, precisamos acertar isso, porque seriamos mais
16 feiras, além das já existentes na cidade de São Paulo com novos
expositores, evitando que vão para o Rio de Janeiro. Esse é o
aditamento que faria para o nobre Vereador Goulart.
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Tem a palavra o
nobre Vereador Adriano Diogo.
O

SR. ADRIANO DIOGO (PT) - E as tabelas que não foram

publicadas? Elas seguem a mesma orientação das tabelas?
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O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Na realidade, o
acordo feito é que a Secretaria faça uma nova proposta, e eu propunha
isenção total. Então, será feita uma taxa, por evento, um substitutivo
proposto pela própria Secretaria, de comum acordo. A Câmara aceitaria
como também os promotores de eventos.
Chamo atenção e sensibilidade do Sr. Fernando Hadad, que está
também, no projeto em discussão, o problema dos outdoors e backligths. Temos de separar muito bem o que é uma coisa e outra. Quanto
as empresas de outdoors, faço homenagem ao Sr. Alvaro, presidente da
associação e o Sr. Henrique, amigo particular, que inclusive nem mais
opera nesse seguimento, pois as empresas de outdoors estão sendo
vistas de uma maneira muito ruim por parte da Administração. Somos
radicalmente contra os anúncios irregulares. Acho que têm de ser
retirados mesmo, só que temos um problema muito sério: É que grande
parte das empresas de backlight sequer são do estado de São Paulo, e
outras estão instaladas em outros municípios, mas as empresas de
outdoor são do Município de São Paulo. Poderia ser revista essa taxa.
Hoje se propõe 460% de sobretaxa, o que levaria o seguimento
praticamente à falência. Há hoje 6 milhões de anúncios na cidade de
São Paulo irregulares, e temos poucos outdoors, e os back-lights
teriam de ter uma sobretaxa, principalmente os que não estão
instalados na cidade de São Paulo.
O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Irregulares ou ilegais?
O SR. GOULART (PMDB) - Ilegais, irregulares, estão sujando a
Cidade, coisa que o outdoor não faz e algumas empresas de outdoor, que
:ambem operam backlight e estão na cidade de São Paulo são sérias. Há
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várias empresas picaretas que são de fora do estado de São Paulo, que
operam e.não recolhem um centavo no Município,
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Tem a palavra - o Sr.
José Viviani Ferraz.
O SR. JOSÉ VIVIANI FERRAZ (PL) - Com relação ao que o nobre
Vereador Goulart disse, estamos de acordo com S.Exa., só que as
empresas de

outdoors

precisam nos ajudar a não colocar

outdoors

em

áreas irregulares. É isso que a Prefeitura está combatendo. Gostaria
que o Sr. Fernando Hadad informasse sobre o combate à colocação de

outdoors em

áreas que não são autorizadas.

Com relação aos

outdoors

regulares, temos realmente de ajudar

as empresas que estão na cidade de São Paulo. .
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Tem a palavra o Sr.
Fernando Hadad.
O SR. FERNANDO HADAD - Peço ao economista José Amarante fazer
uma exposição a respeito desse tópico, uma vez que o nobre Vereador
Goulart já introduziu, fazendo uma justificativa a respeito do projeto
r_ela Secretaria Municipal das Finanças e Desenvolvimento Econômico.
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Tem a palavra o Dr.
Amarante, da Secretaria Municipal das Finanças e Desenvolvimento
Econômico. Em seguida, passaremos aos inscritos.
O

SR. AMARANTE - Bom dia, Srs. Vereadores e senhores

presentes, ressalto o que já foi exposto pelo Sr. Luiz Fazan. É que os
objetivos nossos, neste projeto, foram simplificar.
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O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Peço silêncio no fundo da sala, por
•

favor, para que haja concentração nessa audiência pública, o assunto é
muito importante.
O SR. AMARANTE - Simplificar a legislação, favorecendo tanto o
contribuinte quanto a fiscalização. Isso tem um reflexo na redução do
número de itens nas tabelas. Outro objetivo ,é buscar maior
compatibilização entre a legislação de postura e a legislação

010

tributária.
Ressalto dois itens. O primeiro refere-se aos outdoors, que,
em princípio, estaria havendo aumento muito grande no valor do
tributo. Isso não é verdade, porque a legislação, até hoje, a
incidência é por anúncio, por veiculação de mensagem. Então, o outdOor.
tem uma veiculação quinzenal e às vezes semanal, no caso das revistas
Veja, Época, etc. Então, a legislação hoje, a incidência é por
anuncio, por troca. No outdoor, as trocas são feitas quinzenalmente ou

•110

semanalmente. O reajuste, a elevação do preço não é o que tem sido
dito. O segundo ponto é que esse valor da taxa para os outdoors é
incompatível com o gasto que a Prefeitura tem na fiscalização desses
outdoors. Procuramos adaptar o valor, a incidência do tributo ao gasto
que a Prefeitura tem na fiscalização desses outdoors, que está
anunciado, em todos os jornais, o trabalho que a Prefeitura tem com
esse tipo de anúncio.
O

segundo ponto seria os anúncios em feiras e eventos.

Concordamos com o sindicato. A cobrança deve ser feita em uma taxa
fixa por stand, e volta a nossa proposta inicial, introduzindo a
figura da responsável tributário, que seria o organizador da_fie,j.,Lã...ii
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Então, seria facilitado tanto o trabalho da fiscalização quanto o dos
expositores.

O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Tem a palavra o Sr.
(Camilo)

1
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O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Tem a palavra o Sr.
Armando Arruda Campos Melo, do Sindpron(?).
0 SR. ARMANDO ARRUDA CAMPOS • MELO - Bom dia, Sr. Presidente,
Srs. Vereadores e Sr. Secretário, tenho certeza de que esse diálogo e
esse projeto do Executivo vai trazer solução para uma pendência de
muitos anos. Em 30 de dezembro de 1999, fomos premiados com uma taxa
de fiscalização, que saiu de 3 reais e passou a 42 reais, o que causou
a movimentação das entidades, no sentido de preservar e eliminar um
custo-São Paulo, que estávamos enfrentando. Nosso setor é responsável
hoje, como disse o nobre Vereador José Viviani Ferraz, por uma
movimentação muito grande na cidade, hotéis, restaurantes e

centers.

shopping

Uma das atividades principais é o turismo de negócios na

nossa Cidade. Quando alguma crise acontece no setor de eventos, o
setor hoteleiro é o que mais sofre, e a geração de empresa. Somos
responsáveis pela movimentação de 127 especialidades profissionais e
econômicas na Cidade. Movimentamos, no transporte, desde o táxi, a

011

locação de carros, vans e uso de ônibus de turismo, e responsáveis por
200 mil empregos diretos e indiretos.
Assim • sendo, estamos satisfeitos e agradecemos ao Sr.
Presidente da Comissão Permanente de Apoio ao Desenvolvimento do
Turismo, do Lazer e da Gastronomia, nobre Vereador Goulart, e demais
membros da Comissão, como o nobre Vereador Ricardo Montoro, e a
Secretaria Municipal das Finanças e Desenvolvimento Econômico, que, um
pouco antes desta sessão ser inaugurada, uma vez que tínhamos pedido
isenção baseada, - há outros 15 itens de isenção, mas esta solução
apresentada pela Secretaria atenderá às necessidades do mercado,
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eliminando as dificuldades que temos, tais como de poder recolher essa
taxa fora da

cidade de São. Paulo. Consideramos que, , como pólo de

eventos do Mercosul, temos expositores de fora do pais, e
principalmente de outros estados.
Acreditamos que, até a próxima reunião, teremos esse assunto
resolvido e agradecemos a Câmara Municipal e a Secretaria Municipal
das Finanças e Desenvolvimento Econômico pelo atendimento ao nosso

010

pleito.
Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Tem a palavra o Sr.
Luís Roberto Ferreira Valente, da Central de Outdoor.
O SR. LUÍS ROBERTO FERREIRA VALENTE - Bom dia à Mesa e ao
plenário. Discordo do que foi colocado, porque desde 1984, na tabela,
a taxa é cobrada pelo número de quadras instalados. A Prefeitura não
legisla sobre mensagens. Essa lei foi criada em 1984 porque tínhamos

•

que vir à Prefeitura com a relação do que iria ser veiculado, para ser
carimbado, era algo muito complexo. Foi criada essa lei então para
facilitar a operação. Como havia trocas quinzenais de mensagens,
passamos a pagar trimestralmente, e isso vigorou até fevereiro de
2000, quando um novo decreto mudou o período, passamos a pagar
mensalmente pelo número de quotas instaladas. Independente de ser
mensal ou quinzenal, a taxa está

passando de . dez UFIRs (Denise)

2,

anuurez /ucralaí'
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TAQUIGRAFIA DT-10

ROD.:T07 FOLHA:1
ORADOR:

TAQ.:Denise

SESSÃO:FIN
DATA:! 1-12

SEM REVISÃO

... passando de 10 ufirs para 60 reais, que corresponde um

aumento de 464% exatamente na nossa categoria que é o outdoor, como
diz a lei, o
• cartaz mural. Entenda-se o painel que recébe uma mensagem
fixada em papel, é um cartaz colado. E a lei para outras categorias
para a publicidade exterior, como os backlights e frontlights, a
elevação da taxa é menor. Se queremos combater a poluição visual não
podemos sobretaxar apenas uma atividade, que é o outdoor. Teremos de
rever toda a publicidade da cidade de São Paulo.
Como foi colocado na Mesa, a Seab diz que São Paulo tem cerca
de 6 a 8 milhões de anúncios instalados, sendo que cerca de 6 milhões
estão irregulares. Se os anúncios estivessem regulares e cada um
pagasse 10 reais, teríamos uma arrecadação de 60 milhões de reais
mensais para a Prefeitura, então, acho que não podemos sobrecarregar
somente uma atividade, sendo que São Paulo hoje, a Central de
Outdoors, a associação que estou presidindo tem cerca de 6 mil
anúncios instalados. Existem outras empresas que operam também no
segmento não filiadas à central com mais 2 mil quadros. São Paulo hoje
tem 8 mil quadros de outdoors, com 6 milhões de anúncios, isso
corresponde a 0,13% do que se tem de anúncios na cidade. É um número
bastante baixo e não podemos estar sobretaxando apenas uma atividade.
O que vem acontecendo no mercado também é que as empresas
estão sendo fiscalizadas e autuadas pela municipalidade através de
levantamentos feitos via talonário, quer dizer, está deixando de
existir o poder de polícia e está virando um imposto isso. A
fiscalização da Prefeitura na cidade está sendo feita via talonário e
um aumento desse, de 464% caracteriza realmente que a proposta é
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imposto. As empresas já têm o ISS como

imposto, então, criar um novo imposto não seria muito lógico.
•

Basicamente é isso que teria a colocar. (Palmas)
O

SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Vereador Adriano Diogo com a

palavra. Tem mais um inscrito.
O

SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Antes do Sr. Fernando Hadad,

gostaria de convidar o Vereador Farhat para compor a Mesa.
O

SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Gostaria de chamar o próximo

inscrito, Vereador Júlio Albieri Neto, da Cepex (?) São Paulo.
O SR. JULIO ALBIERI NETO - Srs. Vereadores, bom dia, senhoras
e senhores, estamos discutindo taxa e acho que está havendo uma
confusão, porque ela está ganhando uma característica de imposto, está
sendo tratada como uma receita. A taxa, na verdade, pelo artigo 77 do
Código Tributário Nacional, é um valor instituído para remunerar o
Poder Público pelo poder de policia que exerce. O poder de polícia que
exerce pode se manifestar, primeiro, pela fiscalização em campo,
depois pela retirada dos anúncios. Conhecemos bem a cidade de São
Paulo e sabemos que o município não tem equipamentos adequados para
fazer isso. Vamos nos fixar em taxas.
Se olharmos o orçamento da Prefeitura, vamos ver que a taxa de
fiscalização de anúncios hoje está entrando na ordem de 30 a 40
milhões de reais nos cofres da Prefeitura. Se esse dinheiro fosse
dedicado exclusivamente a fazer a fiscalização e a arrumação desta
cidade, estaria arrumada porque até daria para comprar equipamentos.
Então, esse dinheiro está sendo usado em outras coisas que não como
taxa. Somos cidadãos, existe um Poder Executivo, mas o dinheiro é para
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o exercício do poder de polícia, então, esse dinheiro tem de ser
destinado para isso. A cidade está com a poluição visual? Está. O
anúncio que está criando essa poluição visual? Os números falados de
6, 8, 10 milhões de anúncios, se fizéssemos uma projeção e todos
pagassem devidamente as taxas em relação aos anúncios, inclusive o
comércio, teríamos uma receita não de 40 milhões, mas uma de 120, 150,
160 milhões. Por que é taxada uma feira? Não conheço pessoalmente, a
exceção do Gualharde (?), o resto do pessoal das feiras, mas as feiras
são lugares onde se recolhem rapidamente o dinheiro que vai ser
colocado. Vamos voltar ao nosso, que é o anúncio. Pagamos. O comércio
está tendo uma aumento de 10% e alguma coisa. Os meios de publicidade
que representam quando muito 3 a 4% dos anúncios colocados nesta
cidade, eles estão tendo aumentos que variam de 33 a 400 e tantos
porcento. Agora, o poder de polícia diz, no cartaz, esse que vai a 400
e tantos porcento, a dificuldade em retirar. A maior dificuldade não é
no cartaz, mas talvez seja num backlight ou frontlight, numa peça de
grande dimensão, que envolva elétrica e metalurgia. O cartaz é até
fácil de retirar. O nosso sindicato tem um convênio com a Prefeitura e
temos fornecido quando solicitados, depois de ter transcorrido todo o
processo de fiscalização e verificação da realidade ou legalidade ou
não do anúncio, são as empresas patrocinadoras que estão aqui hoje
para retirar as peças ilegais.
Agora, quando uma taxa passa a representar de 5 a 6% do valor
do faturamento mensal da empresa, isso deixa de ser taxa e passa a ser
imposto. Estamos falando de taxa ou imposto? Essa é a pergunta. Se é
—
taxa é uma coisa, vamos taxar para exercer o poder de polícia. fr'vamos
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fazê-lo, agora, se é para fazer essa taxa virar imposto e receita para
a Prefeitura, vamos definir e transformar isso em imposto.
Está. sendo dito que a maior parte das empresas do nosso setor
não recolhe ISS em São Paulo. Isso foi motivado por um ato do
Executivo em dois governos anteriores. Um Secretário por meio de uma
portaria, elimina a nossa inscrição, o nosso número possível de

•

inscrição. A maior parte das empresas passa então a não poder
recolher. Quando esse Secretário de Finanças faz isso....T08
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Agora, quando esse Secretário de Finanças faz isso, ele fez
isso baseado num artigo da Constituição. Por conseqüência, isso não é
uma questão pequena nossa', é uma questão maior, uma questão• nacional..
A Constituição de 1988, no artigo 155, diz que a publicidade passa a
ser

tem uma tendência à comunicação, e aí o Estado fica

interpretando e o Estado quer receber ICMS. O Município de São Paulo
abriu mão do ISS por um ato do Poder Executivo. Não foi solicitado por
nós, é um ato do Poder Executivo que tira, então, a nossa
possibilidade, ele tira o nosso código, a nossa possibilidade de nos
inscrevermos. Algumas empresas adotando, porque a gente sabe que
trabalhando nós temos que pagar para um ou para outro - ou nós pagamos
para o Estado, ou nós pagamos para . o Município, ou nós pagamos para a
União. Algumas empresas se adaptaram, arranjaram, se enquadraram,
mudaram seus contratos sociais, suas formas todas de contrato e
passaram a fazer locação de espaços com manutenção, e por
conseqüência, estão recolhendo, sim, 5% de ISS na cidade de São Paulo.
Então, esses aspectos também precisam ser pensados. Não se
pode simplesmente jogar a taxa em cima de nós. Por que o comércio vai
ter um aumento de 10e poucos por cento e nós vamos ter de 33 a 400 e
tantos por cento? Houve um erro do Executivo? Vamos corrigir o erro do
Executivo. Há um consenso entre aquelas empresas que não estão
recolhendo - porque existem, como eu disse, empresas que recolhem - de
que, a partir do ano que vem, respeitado o princípio da anualidade,
porque um tributo tem sempre o princípio da anualidade, razão pela
qual quase sempre discutimos o assunto no final do ano, irão retomar o
pagamento do ISS na cidade de São Paulo. Eu peço...

Foto n°
Roces°
n° 0À-b°19„dei2"2"')

LainÉpelef~:444454Á
,,,‘

~apa

rac0al aí

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TAQUIGRAFIA DT-10
ROD T08 FOLHA:2
Data:

TAQ.: Valéria

11-12

Comissão Finanças
SEM REVISÃO

O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Sr. Júlio,. eu queria fazer uma

pergunta . .para o senhor.- O senhor está representando a Plamarc ou
Sepex?

•

•

-

•

O SR. JULIO - Sepex, Sindicato das Empresas de Publicidade

Exterior do Estado de São Paulo. É que eu esqueci o meu cartão, o
senhor me desculpe.
O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - A Plamarc tem a sua sede em Taboão

da Serra. O Sepex também?
O SR. JÚLIO - Vou dizer ao senhor. A Plamarc não tem a sua

sede em Taboão da Serra, a Plamarc tem a sua sede na Rua Capitão
Otávio... desculpe, ela mudou, está na rua Américo Brasiliense, 1156,
tem telefone, a sede dela em São Paulo recolhe todos os seus tributos
em São Paulo.
O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - É que o seu cartão diz aqui que...
O SR. JÚLIO - Sim, mas eu trabalho... Como a sede da empresa é

em São Paulo e tem gente que trabalho em São Paulo, a minha
localização de trabalho é em Taboão da Serra. Eu quero que fique muito
claro, porque isso pode criar algum pensamento errado. E não: recolho
tributo na cidade de São Paulo; pelo tipo de atividade que eu pratico,
eu ainda pago para a Prefeitura de São Paulo, além do ISS, da taxa de
publicidade, eu pago uma taxa especial de um contrato que eu tenho com
a Prefeitura de São Paulo.
O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Tem a palavra, pela ordem, o

nobre Vereador Ricardo Montoro.
O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - Gostaria de fazer uma pergunta

ao Sr. Júlio. Pelo que entendi, essa taxa vai onerar em
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aproximadamente 6% o valor do aluguel; contando com mais 5% de ISS que
vocês recolhem, vai a 11%. Esse cálculo é correto?
O SR. JÚLIO - Exatamente esse cálculo, porque eu estou fazendo
um cálculo para o cartaz. Depois eu vou fazer o cálculo na minha
atividade, o.k.? No cartaz, o cartaz recolhe, apesar de nós pegarmos a
tabela de cartaz, essa tabela está cheia, quando ele é vendido, ele é
vendido na média de mil reais por mês. Se ele é vendido a mil reais
por mês, e nós vamos passar a pagar 60 reais por mês de taxa, isso
significa que nós temos uma taxa de 6%. Se a partir de janeiro porque uma outra portaria reativa o ISS, o nosso Código em São Paulo,
iremos pagar mais 5% de ISS, vamos ficar com 11% de taxação. A minha
atividade: eu pago hoje em São Paulo, e pago sim, tenho toda a
documentação, 5% de ISS, e no meu caso especifico a taxa vai 4%. Há de
falar que existem outras atividades, e as atividades que sofreraminclusive aumentos de taxas muito elevados são atividades relativas ao
mobiliário urbano - abrigos de ônibus, esse tipo de coisa -, que está
tendo um aumento de taxa da ordem de 202%, 203%. Numa atividade que já
faz a doação para a Prefeitura do equipamento, manutenção, ainda vai
ter em cima dessa prestação de serviço mais um aumento no aluguel,
porque quem paga esses equipamentos, na maior parte, é o aluguel do
anúncio, vai ter esse aluguel onerado nessa ordem.
O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) — Muito obrigado.
O

SR. ELISEU GABRIEL (PDT) — Muito obrigado, Sr. Júlio.

(Palmas) Não há mais inscritos, Vereadores também. Então, passarei a
palavra ao Dr. Fernando Haddad, para o encerramento da audiência. Em
seguida, faremos a audiência sobre o IPTU.
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O SR. FERNANDO HADDAD -

Pediria ao Amarante que fizesse

algumas considerações, • antes do meu encerramento, a respeito dos
valores que foram mencionados.
O SR. AMARANTE -

Bem, há uma divergência entre a nossa

interpretação e a interpretação que foi dada aqui por alguns dos
intervenientes sobre o valor da taxa incidente sobre os
Vamos ver:

outdoor,

outdoors.

o senhor ali, Luiz Roberto, pegou a tabela. Na

tabela está dito incidência mensal, isso desde 80 e não sei quando.
Mas se você pegar o texto da lei, no seu artigo 1°, está estabelecido
que anúncio é qualquer forma de mensagem, qualquer tipo de mensagem,
de comunicação. Não me lembro se no artigo 2° ou 3° a lei estabelece
que a taxa incide sempre que houve alteração do anúncio, ou seja, da
mensagem. Se as empresas não estavam recolhendo a cada alteração de
mensagem, para nós a empresa estava fora da lei, não estava cumprindo
com a lei. Por isso é que a fiscalização está sendo feito e estão
sendo tomadas todas as notas fiscais, para ver cada incidência que
Lcuve.
A segunda coisa é que a legislação, até o ano 2000,
estabelecia o valor, por troca, entre 19 e 20 LIFIRs, o que daria hoje
22,5 reais, mais ou menos. Como você tem de duas a quatro trocas
mensais, esse valor mensal ele é de 46 a 92 reais. Está sendo proposto
um valor de 60 reais. Então, não há aumento, o que há é um valor que
pega um valor médio entre os previstos na legislação anterior, não na
legislação do ano 2000, que abaixou o valor para o valor do

outdoor

para um valor incompatível com o que a Prefeitura gasta com a
fiscalização desses anúncios.
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O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) -

O.k. Sr. Luís Roberto, com a

palavra.
'

O SR. LUÍS ROBERTO Como comentário, o Executivo .acho que tem

confusões nas legislações. Porque o Cadan, Cadastro de Anúncios, eu
cadastro o anúncio como o engenho publicitário, não consigo cadastrar
como tendo mensagem. Então, a lei diz. .. (Paula)
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publicitário.

Não

consigo

cadastrar

COM O

tendo

mensagem. Então, a lei diz que eu tenho de pagar por anúncio,
independente da troca de mensagem. Como faz um painel eletrônico? •O
painel eletrônico troca mensagens a cada 30 segundos. Quer dizer, a
cada 30 segundos se emite uma guia nova? Não, há uma legislação
especifica para o painel, assim como foi feita para o

outdoor.

Não

vejo, desde 84 recolhemos assim e nunca houve contestação. Eu
•_adastrei um engenho publicitário, independente da mensagem que
existe. É por isso que foi feita a legislação.
O

SR. JOÃO ANTÔNIO (PT) - Mas, é por isso que estamos

alterando a legislação para que a incidência seja feita por estrutura.
Uma coisa é a legislação de postura, que você •faz, você tem o seu
CADAN por estrutura, outra coisa é a legislação tributária. O que
estamos procurando é compatibilizar as duas. Na hora em que estamos
buscando a compatibilidade entre as duas, estamos buscando o valor
também. Então, não há confusão alguma entre as duas coisas.
Segundo, o anúncio por meio eletrônico é só ver o preço que é
cobrado do meio eletrônico. No valor você já leva em consideração as
tera-Aes de mensagens.
O SR. LUIZ ROBERTO - Mas, o painel eletrônico têm dez na
cidade de São Paulo. Nós temos 8 mil anúncios de

outdoor.

O SR. JOÃO ANTÔNIO (PT) - Mas, é por isso que o

outdoor

está

sendo proposto em 60 reais.
O SR. LUIZ ROBERTO - O

outdoor

nós pagávamos 30% da UFM até

99. Isso correspondia a 12 reais por trimestre. Em 2000, passamos a
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pagar 10 UFIRs, quase 13 reais por mês. Quer dizer, já é um aumento de
300%.
O

SR. JOÃO ANTÔNIO (PT) - 300% se você comparar com esse

último valor. Se você comparar com o valor que vigia até o ano 2000
era entre 46, com duas alterações e 92 com quatro, era entre 19 e 20
UFIRs. Era o valor por mensagem.
O SR. LUIZ ROBERTO - Agora vocês querem cobrar 60 reais por
cada troca de mensagem.
O SR. JOÃO ANTÔNIO (PT) - Não é por troca de mensagem, é por
estrutura. Agora é por estrutura. São 60 reais por estrutura e não por
troca de mensagem.
O SR. LUIZ ROBERTO - Certo...
O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Sr. Luiz Roberto, precisaremos
conversar posteriormente para chegar a uma conclusão comum. Muito
obrigado, Sr. Luiz Roberto.
Tem a palavra o Dr. Fernando Haddad, para o encerramento desta
audiência pública, pois temos várias coisas marcadas.
O

SR. FERNANDO HADDAD - Acho que prefiro encerrar esta

primeira audiência pública sobre o projeto abrindo as portas da
Secretaria de Finanças. As portas da Secretaria das Finanças têm sido
mantidas abertas para receber os interessados para conversarmos e
evoluirmos a respeito do projeto. Parece-me que a preocupação do Dr.
Amarante é convincente no sentido de que não há o desejo de onerar o
setor, mas somente cobrar um valor médio estimado pelo que deveria ser
recolhido aos cofres municipais mantida a atual legislação.
Foha ..)b...do Processo
no 040.b de ,12a,e0l,,,,k
. GuMAUST1/4r-i
1.‘ Iktokliekuuto
1.

DOC UM en

"

2,,

ari2airca

c
iu.a0a14

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TAQUIGRAFIA DT-10
ROD.:T09 FOLHA:3

TAQ.:Paula

COMISSÀO:AP Finanças e Orçamento

SEM REVISÃO

DATA: 11-12-01

ORADOR:

Gostaria de continuar conversando com os senhores a respeito
do assunto, aproveitarmos esse período que temos para amadurecer o
projeto.- Assim como chegamos a um acordo : com relação aS•feiras
poderemos vir a chegar a um acordo a respeito da taxa de fiscalização.
No que diz respeito a outdoor estamos abertos a considerações. Acho
que diminuir o debate democrático dizer que o Executivo errou ou que o
Executivo acertou. O Executivo encaminha propostas, amadureces
posições, aperfeiçoa projetos. Isso é próprio do regime democrático.
Ficar numa posição diminuindo a deliberação, o processo deliberativo é
justamente a finalidade de atingir um aperfeiçoamento na lei, é
constrangido pela premência do tempo exíguo porque o exercício é de 12
meses. Mas ., tirando isso, nada nos impede de atualizarmoS a legislação
tanto quanto possível. O convite está feito para evoluirmos nesse
debate. Não deve ser encerrado neste momento. Nos prepararmos para uma
segunda audiência pública, tentar convergir para um entendimento.
(Palmas)

O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Tem a palavra, pela ordem, o
nobre Vereador Ricardo Montoro.

O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - (Pela ordem) - V.Exa.. já tem
marcada a segunda audiência pública ou ainda não?

O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Ainda não. Ficou claro que haverá
uma segunda audiência pública e os senhores serão convidados.
Quero agradecer a presença de todos e declarar encerrada esta
primeira audiência pública que discutiu a Taxa de Fiscalização de
Anúncios, a TFA.

à _

_

Docurnsnva-RF100.927

ana//,ccdde 5c_aa‘•
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TAQUIGRAFIA DT-10
ROD.:T09 FOLHA:4

TAQ.:Paula

ORADOR:

COMISSÀO:AP Finanças e Orçamento
DATA: 11-12-01

SEM REVISÃO

Dentro de 5 minutos iniciaremos a nossa segunda audiência
pública guando trataremos do IPTU.
Muito Obrigado a todos'.
- Encerra-se a primeira audiência pública.
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O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Quero solicitar aos presentes que
tomem seus lugares porque vamos iniciar dentro de um minuto a segunda
audiência pública sobre o PL 606, do IPTU. Peço às pessoas que
rapidamente se mobilizem no plenário para que possamos começar, pois
temos vários temas para tratar ainda.
Eu pediria que os Vereadores presentes, José Viviani Ferraz,
Ricardo Montoro , Adriano Diogo, Atílio Francisco , façam parte da
mesa; bem como o Dr. Fernando Haddad. Insisto que temos de começar
agora. Estamos em cima da hora. Há sessão extraordinária convocada.
Caso contrário não poderemos fazer a audiência.
Está oficialmente aberta a segunda audiência pública sobre o
PL 206, de autoria do Executivo, que altera a Lei 6.989, de 29 de
dezembro de 1966. Trata-se do IPTU. Hoje, é dia 1 de dezembro de 2001.
Gostaria, para iniciar, insisto, por favor, para que o pessoal do
fundo faça silêncio, que as pessoas sentem, pois estão conversando em
pé. Temos de começar. Estamos atrasados em nosso horário e hoje ainda
temos plenárias até às 9h. Quero anunciar também que está presente o
Sr. Marcel Domingos Solinel, Superintendente Institucional da
Associação comercial de São Paulo, que está representando, na
oportunidade, o Sr. Alencar Burti, Presidente da Associação Comercial
de São Paulo; o Sr. Henrique Falzoni,

(Presidente do Conselho.. .Luiz)
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... Presidente do Conselho Deliberativo da Abrasce (?) Associação Brasileira de Shopping Centers, representando o VicePresidente da . Associação Brasileira de Shopping Centers, o Sr.
Henrique, representando o Dr. Carlos Jereissati Filho.
Muito obrigado também pela presença do senhor e do Sr. Marcel
Domingos Solimeo. Desculpe o banho.
- Manifestação fora do microfone.
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Dr. Fernando Hadad
com a palavra.
- Manifestações fora do microfone.
O SR. FERNANDO HADDAD - Ao longo dos últimos 60 dias, pelo
menos, desde que o projeto foi enviado à Câmara, temos tido a
oportunidade de debatê-lo extensivamente, não só na Câmara de
Vereadores, lugar onde eu, pessoalmente, pude estar, pelo menos, por
três vezes, conversando com os Srs. Vereadores; o Dr. João Sayad, duas
ou três vezes, conversando com os Srs. Vereadores, numa reunião
promovida pelo Gabinete do nobre Vereador Humberto Martins, além da
primeira audiência pública.
Além disso, tivemos a oportunidade de visitar uma quantidade
apreciável de entidades de classe, como o Sinduscon (?), no Secovi, na
Federação do Comércio, enfim, com estivemos conversando com a grande
maioria do interlocutores da Cidade, sem deixar de lado o movimento
social, que também tem tanta ou mais importância do que todos os
outros já mencionados.
Estivemos em vários distritos, nas regiões mais pobres da
Cidade, e em vário fóruns organizados pelo Movimento de Moradia,
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enfim, por vários interlocutores e agentes sociais, e percebo que,
felizmente, acho que de 60 dias para cá, os princípios básicos que
nortearam a elaboração deste projeto vem sendo entendido com mais
clareza, a população vem compreendendo melhor o sentido do projeto, a
necessidade da Cidade ter um Orçamento maior do que o que ela tem
hoje. Não conseguiremos - partido nenhum conseguirá - administrar São
Paulo com o Orçamento atual. Acho que há uma compreensão, inclusive,
dos partidos da Oposição a respeito desse assunto, e da necessidade de
distribuir o ônus da conta que chegou, do ajuste que tem de ser feito
em São Paulo, de uma forma justa, de uma forma, enfim, que respeite a
condição social das pessoas.
Eu resumiria, numa frase de um artigo que pude publicar na

Folha de S. Paulo de sábado, toda a orientação da política tributária
proposta com este projeto. a idéia básica do projeto é que uma
mercearia pode pagar um pouquinho mais do que uma residência de mesmo
valor.
Imaginem dois imóveis de cem mil reais, um utilizado para
residência e o outro para um pequeno comércio. A idéia é de que, ainda
que sejam imóveis de baixo valor, o comércio instalado no imóvel tem
condição de contribuir com a Cidade um pouquinho mais do que a
residência. Basicamente é isso.
As alíquotas são muito moderadas em São Paulo, as alíquotas
propostas. Comparando com a mudança da legislação que foi feita em
outros municípios, a mais moderada é a proposta de São Paulo, com toda
segurança. Além do fato de que a diferenciação de alíquotas e a
progressividade são princípios consagrados na atual Constituição por
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sem exceção. Não houve um único partido,

no

Congresso Nacional, que tenhas-se manifestado contra o princípio da
•

diferenciação e de progressividade, nenhum partido, . do PPB ao •PT,
passando por PSDB, por PMDB, todos votaram a favor da emenda de número
29,

que reintroduziu o princípio da progressividade e da

diferenciação,

depois

que

o

Supremo

havia

declarado

sua

inconstitucionalidade, pela Constituição de 88.
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Então, o primeiro princípio respeitado é o da diferenciação:
dois imóveis de mesmo valor, sendo um usado para atividade nãoresidencial, ele pode contribuir um pouco a mais com a Cidade.
E o segundo princípio é o da progressividade, que diz mais ou
menos o seguinte: uma mercearia deve pagar proporcionalmente menos do
que um hipermercado. Também aí, não vejo razão para tanto alarde, uma
vez que parece até intuitivo, aos olhos da população, de que, de fato,
um grande estabelecimento comercial, que tem ganhos de escala, que tem
poder de compra, poder de mercado muito superior do que os pequenos,

010

pode contribuir proporcionalmente um pouco mais do que os pequenos
estabelecimentos comerciais.
Então, são princípios que estão ganhando a Cidade, que estão
sendo explicados com todo o empenho por parte da Administração. Não
recusamos nenhum convite, que eu saiba, para discutirmos onde quer que
seja esses princípios, e eles estão propostos no projeto de lei.
Por que insisto na questão do "um pouco a mais"? Porque o
princípio da moderação também foi atendido em nosso projeto. Ao
contrário de cidades como Rio de Janeiro e Recife, que elevaram suas
alíquotas para 2,8% e 2,0%, respectivamente, para imóveis nãoFolha no ../...cio
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residenciais, poderíamos ter feito o mesmo aqui em São Paulo - por que
não? Será que os empresários do Rio de Janeiro são mais generosos do
que os paulistanos? Não acredito nisso.

.

Poderíamos ter proposta o projeto do Rio de Janeiro, que
contou com o apoio de muitos partidos que aqui se opõem ao nosso
projeto. Mas preferimos optar por um outro caminho, um caminho mais
moderado, que diferencia as alíquotas, mas de uma forma bastante
atenuada, para que o impacto pudesse ser absorvido sem grande
repercussão, principalmente nas planilhas de custo das empresas.
Tivemos o cuidado de analisar, até com empresários amigos, o
impacto (T12)
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Tivemos o cuidado de analisar, até com empresários amigos, o
impacto que o IPTU adicional acarretaria no faturamento das empresas,
já tínhamos • a sensibilidade de que na planilha de custo das empresas o
IPTU é o centésimo colocado, é uma figura de linguagem, mas é o 100°
colocado, não é representativo, não afeta a economia da empresa, além
do fato de que uma cidade mais robusta do ponto de vista financeiro,
com melhores condições de gerenciamento da cidade trará benefícios a
esse mesmo comércio que é convidado a contribuir com um pouco a mais,
dada a situação enfrentada pelo município de São Paulo atualmente.
Não gostaria de me alongar muito mais nisso, acho que os
princípios são esses, os Vereadores estão sendo convidado a se
manifestarem sobre esses princípios, da mesma forma que os Deputados
Federais e Senadores já o fizeram. A proposta do Executivo Federal, a
Emenda 29, foi um convite a que os Deputados Federais e Senadores de
todos os partidos se manifestassem a respeito do princípio da
progressividade e diferenciação. Os maiores mandatários do país se
manifestaram favoravelmente, a quase unanimidade das Casas
Legislativas. Agora é a vez dos Vereadores de cada um dos municípios
fazerem o mesmo, tendo a liberdade, evidentemente, de contrariar a
proposta da União aprovada o Congresso Nacional.
Contudo, até pela indicação que o Congresso Nacional
fortemente sinalizou, nós entendemos que não haverá motivos para
rejeitar princípios consagrados numa cidade que é a mais débil
financeiramente no país. Então temos segurança de que são princípios
justos, que contam com a totalidade e apoio dos partidos representados
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na
tambémaqui
aqui na
consagrados também
no Congresso Nacional, e que eles serão consagrados
cidade de São Paulo.
Encerro aqui a minha primeira fala, agradecendo mais uma vez.
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Quero registrar a
presença da Vereadora Havanir Nimtz e convidá-la para fazer parte da
mesa. Quero, também, anunciar a presença do Vereador Vicente Cândido,
a quem também convido a fazer parte da mesa.
As pessoas que quiserem falar devem se inscrever com a Sra.
Elaine, já há um inscrito. A palavra está com o nobre Vereador Ricardo
Montoro.
O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - Sr. Presidente, Sr. Fernando
Hadad, mais uma vez quero agradecer a disponibilidade fantástica em
sempre estar conversando conosco e sempre estar presente na Câmara
Municipal, num diálogo democrático e a sua posição também em relação à
audiência passada, de que a Prefeitura está aberta para conversa,
inclusive para modificar algumas coisas. Então, esse espírito é muito
positivo.
Pedi a palavra para definir alguns pontos que me parecem
importantes e que as vezes não são claros no discurso político. Eu,
particularmente, sou a favor do IPTU progressivo, o princípio do IPTU
progressivo acho que é justo, apesar de que também aceito as críticas
de que progressivo é o imposto sobre a renda, mas, enfim, o princípio
é uma coisa que possa ser justa.
O

que nós estamos propondo é que antes de fazer a

progressividade do IPTU analisemos a questão do Plano Diretor, que vai
definir a questão do zoneamento, para a par

artir do
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zoneamento poder fazer a progressividade, porque o

zoneamento vai

valorizar, ou vai desvalorizar alguns terrenos, alguns imóveis. Então
você pode estabelecer a progressividade, me parece o mais adequado,
após o exame profundo da questão do zoneamento a partir do Plano
Diretor.
Uma outra coisa que também me parece incorreta, e ai vai uma
critica à política global da Prefeitura, sempre me parece
mercantilista, procura sempre aumentar a caixa de uma maneira
desmedida, tem projeto de ganhar dinheiro na saúde, com leitos que
estão vagos, vender os leitos, a operação urbana de Águas Espraiadas,
que renderia quase um bilhão para a Prefeitura, ou o próprio IPTU
progressivo e o seu aumento, aumento do preço do ônibus, tira o
subsidio para melhorar o caixa, diminui verba para educação para
sobrar dinheiro para outras atividades. Eu sempre tive e mantenho o
discurso de que é muito mais importante na administração pública, na
minha visão, para uma gestão da coisa pública, você aumentar a
eficiência administrativa antes de aumentar imposto.
Nós aprovamos nesta Casa, Sr. Secretário, na madrugada de
quinta-feira, um empréstimo de 180 milhões de reais destinados ao
programa de modernização da atividade pública, da cobrança, para que
isso fosse destinado à modernização através de informática, de
computadores, da cobrança de impostos. A Prefeitura tem sete bilhões e
200 milhões de dívidas não cobradas, de IPTU é mais de dois bilhões,
e tem um projeto para ser examinado nesta Casa que é o PEP, que é
programa especial de parcelamento de IPTU, que estamos estudando. E a
eficiência que a informatização nos demonstra é enorme. Eu assisti no
Folha n°,12'5;:do Processo
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Fórum das Cidades uma palestra do Nakano e é impressionante o que isso
• barateia a máquina : pública,. possibilitando que você enxugue o
desperdício, tire a gordura; feche as •torneirinhas- do desperdício.
Para ter uma idéia, na questão de bancos um número que me
impressionou, um atendimento pessoal do banco em comparação com o
atendimento eletrônico é 3% do custo, quer dizer, o atendimento
eletrônico custa 97% menos e me parece que é nesse sentido que a
Prefeitura -e aí não vai uma provocação, estou fazendo uma reflexão, o
termo pode parecer um pouco pesado- tem que fazer a lição de Casa, que
é justamente colocar a casa em ordem e eu não conseguir ouvir ainda
explicação sobre a conveniência de isentar um milhão e 600 mil
imóveis. • Se aprovamos 180 milhões para modernizar a máquina
administrativa através de informática, é o momento...

•
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...tira a gordura, fecha as torneirinhas do desperdício. Para
se ter uma idéia, na questão de banco o que me impressionou, o
atendimento pessoa do banco em relação ao atendimento eletrônico é 3%
do custo, quer dizer, o atendimento eletrônico custa 97% menos.
Parece-me que nesse sentido a Prefeitura, aí não vai nem uma
provocação, estou fazendo uma reflexão, o termo pode ser pesado, mas
não é provocação, mas parece-me que é preciso fazer a lição de casa
antes que é justamente colocar a casa em ordem. Eu não consegui ouvir
ainda explicação sobre a conveniência de isentar 1,6 milhão de
imóveis. Se nós aprovamos 180 milhões para modernizar a máquina
administrativa, através da informática, a justificativa que sempre
ouvimos é, mas são parcelas de 12 reais, 20 reais, mas são parcelas
que devem ser cobradas! É admitir a ineficiência dizer que não pode
cobrar uma dívida de 50, 100 reais, tem de cobrar! E o IPTU é o
imposto-cidadão, é o imposto da enchente, é o imposto do transporte,
da saúde, da educação. São muitas pessoas que têm reclamado sobre a
questão da isenção, eu nunca vi nenhum clamor por isenção de IPTU
nesta cidade, vejo manifestação por emprego, por aumento de salário,
eu nunca vi manifestação a favor da isenção do IPTU, porque o munícipe
paga e paga tranqüilamente porque é imposto sobre aquilo que ele tem.
No momento em que São Paulo está com as finanças complicadas por 8
anos de malversação do dinheiro público, neste primeiro ano de
Governo, não vejo a razão. Vamos até imaginar que queira isentar, vai
isentando progressivamente. Parece-me oportunista, eleitoreira uma
isenção de 1,6 milhão no momento em que se precisa equilibrar as
finanças de São Paulo. então a Prefeita dá isenção para 1,6 milhão de
Fotla n°
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unidades, o que significa 63% dos contribuintes estariam isentos,

e

vai à Brasília pedir renegociação da dívida do Município de São Paulo.
Vamos acertar as finanças de São Paulo! Sempre brinco, sou corintiano
mas torço por São Paulo, torço para que as finanças, para que o
Orçamento atinja os 12 bilhões, um número que o Secretário Sayad disse
ser o mínimo para poder fazer face aos serviços com dignidade para a
população de São Paulo. E o Secretário entende muito de finanças,
muito mais do que eu, foi meu professor na USP, mas ele não entende de
helicóptero, viu Fernando? Ele sempre brinca, estão fazendo tanto
alarde por um aumento pequeno de 500 milhões de reais, isso é o preço
de 2, 3 helicópteros. Eu não sei a que tipo de helicóptero está se
referindo, dá para comprar mais de 200 helicópteros, são 200 milhões
de dólares, um helicóptero moderno custa 1 milhão, 1,5 milhão, não são
dois então, são mais de 200 levando em conta a comparação que fez.
Portanto, teria duas observações depois da reflexão geral, as
quais já fiz a você uma vez. Uma delas é sobre as garagens, têm muitas
unidades habitacionais que têm garagens com matrículas distintas e
como as garagens tem, sei lá eu, 15, 20 metros e estão isentas.
Entendo que as garagens numa casa, casa composta de banheiro, quarto,
sala, garagem, e o imposto é pago sobre a garagem. Então não entendo
porque apartamentos muito bem localizados, de luxo, tendo matrícula da
garagem diferenciada, e por tê-la, são isentas. Eu não fiz o cálculo,
Fernando, mas tenho quase certeza que o volume é grande de situações
assim e os recursos dos quais estamos abrindo mão é muito grande, acho
que a Prefeitura deveria fazer esforço no sentido de..., eu sei que
não dá para incorporar, a matrícula é diferente, mas é fazer um estudo
Folha
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em que se incorpore a garagem do preço do imóvel e o dono do
apartamento paga sobre a sua garagem, é justo, parece-me muito justo.
•
Em segundo lugar, queria sua opinião a respeito de uma idéia nossa que
seria a de montar uma comissão, um comitê, com houve na questão do
apagão, pessoas que queriam rever a sua meta. Ligavam, por exemplo, no
telefone, reuniam-se, mostravam suas justificativas e as metas eram
modificadas. Assim existem casos que lemos diariamente nos jornais, os
aposentados, a velhinha que não pode pagar, que se montasse uma
comissão para que examinasse, de alguma maneira, as justificativas de
quem está se sentindo gravemente atingido, que não possa pagar esse
aumento de IPTU. Acredito que não seja um número exagerado de casos,
uma comissão formada talvez pelo Poder Público, pela Câmara Municipal
de São Paulo, pelas associações comerciais e sociedade civil. Essa
idéia me parece interessante para podermos eliminar, dar um prazo para
que as pessoas possam recorrer a essa comissão, dizendo, olha, não
posso pagar o IPTU que vocês estão querendo cobrar.
Era mais ou menos isso, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Eliseu Gabriel - PDT) - Queria registrar as
presenças, e convidar a compor a Mesa, os nobres Vereadores Nabil
Bonduki e Myryam Athiê.
Pois não, Vereadora Havanir Nimtz. (Pausa) O próximo inscrito
é o Vereador Adriano Diogo. Vereadora Havanir, V.Exa. está inscrita.
Tem a palavra o Vereador Adriano Diogo.
O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - (T14)

KAS
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O

SR. ADRIANO DIOGO (PT) -

Bom dia a todos os nossos

convidados, ao Sr. Fernando Adad, representando o Secretário,
Vereadoras e Vereadores. , Vou fazer discurso de contraposição às
questões que o Vereador Montoro tenta ironizar, ridicularizar. Não
posso entender que uma pessoa com formação tão superior recorra a
argumentos nem sempre... do campo da política. Os governos são faces
públicas de partidos. Então o PSDB é a grande vidraça nacional.

010

Gostaria de discutir com o Vereador Montoro o seguinte: em qual
tributo ou taxa o Vereador gostaria de discutir, se o imposto de
renda, se o ICMS, ou essa vergonha que foi o plano apagão, onde as
pessoas tiveram de ser privadas de seus direitos básicos, embora
pagando, sofrendo ameaça de corte e tudo mais, em flagrante
desrespeito ao direito do consumidor, aos direitos básicos e
essenciais da população brasileira.
O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - O que tem a ver isso com a
discussão de hoje, Vereador?
O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Posso continuar?
O SR. PRESIDENTE(Eliseu Gabriel - PDT) - O Vereador Adriano
continua com a palavra.
O

SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Muito obrigado. O ICMS é a

verdadeira escorcha nacional porque todos os cidadãos, independente de
quanto ganha ou quanto circulam são obrigados a pagar sobre a mesma
aliquota. Mas vamos responder as perguntas. Primeiro, uma Prefeitura
que é levada a fazer caixa, que propõe inclusive venda de leitos.
Venda de leitos, se o senhor está querendo se referir ao projeto das
autarquias, quem faz venda de leitos é o Hospital da Clinicas que em
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detrimento do atendimento do SUS, priorizou a segunda fila a todo
atendimento gratuito e os princípios básicos do SUS, como também no
INCOR, isso é que é venda de leito. Então, Sr.

Montoro,

vamos nos ater

aos aspectos da discussão que o IPTU encerra. O senhor falou de tirar
o subsidio do transporte, felizmente a Prefeitura do Município de São
Paulo tirou o subsídio do transporte porque era uma vergonha se dar 1
milhão de reais por dia para as empresas de transportes por um péssimo
serviço. Subsídio tem de ser dado direto ao cidadão e não àquele tipo
de empresa de transporte que tão péssimos serviços prestava à cidade
de São Paulo. Então a Prefeitura de São Paulo está fazendo a lição de
casa, não está prevaricando.
Quanto à questão da isenção da cobrança dos imóveis, não
existe nenhum movimento, nenhum clamor popular por isenção de IPTU, o
que ocorre é movimento silencioso de uma inadimplência crônica. Por
exemplo, o CDHU está fazendo campanha maciça para tentar retardar para
acabar com a inadimplência da venda dos seus imóveis, uma campanha
publicitária pondo agentes de crédito na rua para tentar receber. Ora,
a pergunta básica é a seguinte: por que as pessoas que muitos deles
construíram em mutirão seus imóveis pelo CDHU deixam de pagar as suas
prestações, ameaçando o princípio sagrado da casa própria? Pelo motivo
básico de não conseguirem pagar a coisa que é mais importante. Então,
é evidente que são famílias desempregadas, perderam vínculo regular de
trabalho e em função da inadimplência podem a qualquer momento, e não
que isso seja exclusivo do CDHU, a Cohab em São Paulo também tem esse
problema. Então estamos diante de uma dificuldade básica do povo
brasileiro, em função da política financeira, monetária do país, p
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há desemprego crônico, exclusão social, o que leva à inadimplência na
questão do IPTU, como na questão do pagamento da casa própria e outras
questões'

dessa conjuntura de tal adversidade houve a opção de

concentrar dentro do principio do IPTU progressivo. E eu considero que
a aplicação do IPTU progressivo apenas depois da implantação do Plano
Diretor não é argumento convincente, não é forte, porque todos sabem
que a cidade de São Paulo tem Plano Diretor superado há mais de 30
anos, é dificílimo obter consenso em torno do Plano Diretor por mais
genérico que seja. Então para que o PSDB através dos seus melhores
representantes, que é o Vereador Montoro, que é o que tem mais a cara
do PSDB, para não cair na contradição de que é contra o IPTU
progressivo, porque é a cara da família Montoro, é a cara do Montoro,
é a cara da legítima social democracia, a democratização dos tributos,
que é o IPTU progressivo, coloca como condicionante o seguinte: eu sou
favorável ao IPTU progressivo, o PSDB é favorável ao IPTU progressivo
desde que seja aprovado depois da implantação do Plano Diretor. Então
com o respeito que o Vereador me merece, toda a sua assessoria,
trabalho e sua postura na Câmara, não posso entender como o Vereador
Ricardo Montoro, com o PSDB e como todo o setor progressista pode se
colocar contra a progressividade do IPTU.
Quanto ao capítulo das isenções, Vereador, uma ou outra
injustiça, como é o caso das garagens, alguma problema de elisão
fiscal, algum problema advindo de geoprocessamento, da digitalização
dos dados, alguns problemas pontuais podem estar ocorrendo. Mas na
essência, no princípio, na estatística, os imóveis que têm valor
venal, os imóveis residenciais que têm valor venal inferiores a 50 mil
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reais, e os comerciais valores inferiores a 60 mil reais, não existe
anomalia nenhuma na proposição de uma . isenção que poderá ser a base de
toda reorganização tributária. Nós aprovamos o : Pimad, programa de
informação, de digitalização, de geoprocessamento, que vai propor a
modernização dos tributos e esse é patamar necessário em que poderá
haver consenso. Acredito que a oposição é meramente política, caso

•

contrário não haveria divergência que está havendo, municípios de
outros, governados pelo PSDB em outras prefeituras, adotarem IPTU
progressivo com alíquotas bem superiores às praticadas na cidade de
São Paulo. Lembro-me quando seu pai... (Camilo)
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,Lembro-me quando seu pai foi.governador, quando da . implantação
• do plano nacional de saneamento básico, que 70% dos municípios do
estado de São Paulo não cobravam taxa de :gua e não tinham hidrõmetro;
havia desperdício. Lembro-me que a Cid.:le de Jaú tinha piscinas de
água corrente, com água tratada, e c:ue o ex-governador Montoro
moralizou todo sistema de água do estado de São Paulo, colocando
hidrômetro, em todas prefeituras, norrrtizando uso da água e a
cobrança das taxas de imposto, dando uma nova cara para o saneamento
no Brasil, atingindo estatísticas de san,--amento básico que, no estado
de São Paulo, prevalecem até hoje, mas ,..eu pai, com a mesma justeza
que implantou o plano nacional de'saneam r,.nto básico e a hidrometragem
dos municípios, implantou a taxa mínima para população de favelas,
acabando com a taxa progressiva, isentand a população das favelas, os
grandes conjuntos habitacionais, esta'nelecendo especificação da
cobrança de taxa por relógio, sem as taxa: progressivas nos cortiços e
tudo mais, implantando enorme democracia :ocial, para que a população
mais pobre tivesse acesso à água, e estendeu essa idéia à Eletropaulo,
quanto à taxa de luz. Infelizmente eres governos mais recentes
acabaram com essas conquistas, e essa p:pulação mais pobre voltou a
ficar sem o direito de ter taxa mínima, p:.aticamente isenção de água e
luz.
Então, há coerência no discurso, e tal coerência tem de vir na
prática. Essa é a contribuição que dou.
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gariel - PDT) - Faço uma
complementação, nobre Vereador Adriano D1 ;;.7). No caso da eletricidade,
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a tarifa era chamada de tarifa social. Reforço dizendo que havia essa
preocupação no Governo Eontoro, de 1983

1987.
••

•- Tem a palavra-o ' nobre Vereador E:ai:1...W.
O SR. FARHAT (PSD) -

•

• •

Sr. Fernando Hadad, Presidente da

Comissão de Finanças e Orçamento, Srs. Veadores, público presente,
boa tarde. Em relação ao projeto do IPT. : ), já participei de outros
debates realizados, nesta Casa, e na-;uela oportunidade já fiz
sugestão, a qual foi levado em conta, sem r-rmpromisso de ser atendida,
pelo chefe de gabinete do Sr. Fernando :i4dad, no sentido de que a
progressividade fosse mais gradual. i-bje começa nos imóveis
residenciais, com alíquota de 0,8, indo at: 1,6. Naquela oportunidade,
deixei uma proposta, para que a'progressiv'lade . começasse de.0,1,. 0,2,
enfim, uma progressividade mais lenta, qu,- não fosse tão alta no seu
início.
Aproveitando a presença do Sr. Fernando Hadad, digo que fiz,
junto com minha assessoria, algumas tabel;-,:., , mas não temos dados para
se saber qual seu impacto no Orçamento. Com a nova tabela, não
pretendo diminuir a arrecadação considera- , elmente; agora só vou ter
esses dados se V.Exa.-: e aqui faço um pedi . !), liberasse algum assessor
de sua secretaria, para que nós, juntam-inte com minha assessoria,
verificássemos qual seria o impacto na arrecadação. Repito, sem
compromisso de V.Exa. aprovar ou não, é !ma proposta que trarei à
Casa. Então, necessito desses dados, e faç um apelo, para que V.Exa.
coloque um assessor que tenha tais dados cc .mputadorizados - acho que
só a secretaria tem ou pouquíssimos óL::-lkos têm - para que não
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coloquemos uma proposta que inviabilize, pr. : exemplo, a arrecadação do
imposto. Não pretendemos isso. .
. .
• " O SR.
•
•

-

.
.
Gostaria de pedir ao Sr.

Fábio Bertareli, diretor de Rendas Moliárias, que coloque à
disposição sua assessoria.
O SR. FARHAT (PSD) -

Muito obrig.do. Minha assessoria está

presente também, e vai fazer um contato. Então, nossas tabelas serão
colocadas, e até poderiam nos ajudar a corror uma tabela, - repito sem compromisso. Será uma proposta nossa, do meu gabinete. V.Exa.
poderia colaborar, mas jamais seria uma pr.-. , posta da Prefeitura, para
evidentemente não dar conotação oficial, é ma proposta minha, de meu
gabinete, e V.Exa. vai nos ajudar a compor •s,enas com dados.
O segundo ponto é que está sendo dito pela imprensa e por
todas pessoas que a isenção colocada pell Prefeitura para imóveis
residenciais é até 65 mil. Gostaria cp:e. V.Exa. se manifestasse
posteriormente. Consta, no artigo 4°, que ficam isentos do imposto
predial, no exercício de 2002,

imóveis construídos, utilizados

exclusivamente como residência de padrões 1-- B e C, dos tipos 1 e 2;
ou seja, imóveis que não estejam nos padrõe A, B ou C ou nos tipos 1
e 2, pagarão imposto de renda, mesmo com v , lores venais abaixo de 65
mil. Isso é bom que se coloque, porque as p- ,. esoas pensam que, no valor
venal de 65 mil, já lhe dá direito...

- Manifestações fora do microfone.
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O SR. FARHAT (PSD) - Isso não explicado. Ouvi muitos
questionamentos, de que, por exemplo, os f::.its .. estariam_de fora, mas
acho 'que não; se 'os flatà .. estivérem fora ' esses 'padrões, "pagarão.
Deixo essa questão, e espero que isso sja divulgado, porque as
pessoas pensam que estarão isentas.
Agora, no caso de outra proposta mito interessante, colocada
pelo nobre Vereador Ricardo Montoro, entre outras que colocou, no
,7:13 diminua o valor das
sentido de que se forme uma comissão, co
isenções, não concordo, porque como já foi colocado esse valor, as
pessoas já estão informadas, já recebera ,: inclusive cartas, seria
frustração dessa pessoas, de uma hora para outra, ter de pagar.
Concordo em diminuir 'umpouco a aliquota ., mas sou' a 'favor que se'
mantenha essa isenção. Agora, caso tal

iE .-= nção

diminua, acho que a

proposta do nobre Vereador Ricardo Montoro é muito interessante, de se
fazer como foi feito, no caso da en =

7ia elétrica, ou seja,

constituição de organismos que avaliem caso caso, para eventualmente
as pessoas, colocando seus problemas, terem :::enção ou não.
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Vamos acelerar,
porque ainda queremos fazer a' reunião da Comissão, de. Finanças e
Orçamento, logo após esta reunião, e a seguir, haverá sessão plenária.
Tem a palavra o nobre Vereador José -; viani Ferraz.
O SR. JOSÉ VIVIANI FERRAZ (PI: \

-

Sr. Presidente, Sr.

representante da Secretaria Municipal das 1--- inanças e Desenvolvimento
Econômico, queridos vereadores, senhores r' resentes, os olhos da
Câmara, Vereador César Neto, a questão da discussão do IPTU tem de
partir do seguinte principio, nobre Vereado:: 'icardo Montoro;
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V.Exa. falou em formarmos uma comisso. .(Camilo)
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(Vereador José Viviani Ferraz)
V.Exa. falou em formarmos uma comissão. Se não aprovarmos este
ano, no ano que vem, fica estabelecido 1%, porque o imposto só pode
ser cobrado quando aprovado até 30 de dezembro, para cobrarmos no ano
que vem; entretanto, o que me preocupa muito é que ficamos numa
encruzilhada. Veja minha situação, que sou Vereador de nosso bairro da
Freguesia do Ó e Brasilândia. 80% da Brasilândia e 64% da Freguesia do
Ó receberam cartas de isenção. As pessoas do bairro me dizem:
"Vereador, você tem de votar a favor desse IPTU." Não podemos ver isso
somente em relação, nobre Vereadora Havanir Nimtz, à Freguesia do Ó e
Brasilândia, temos de ver por um todo. Primeiro, o que temos de
analisar? O nobre Vereador Adriano Diogo já disse que temos de ver as
necessidades que a Prefeitura tem, temos de ver o comprimento que foi
feito da rolagem da dívida, o que foi assinado; entretanto deveríamos
abaixar o nível de isenção. A nobre Vereadora Myryam Athie fez um
projeto muito bom nesse sentido. Se não me engano, em vez dar os 550
milhões que a Sra. Prefeita iria ter, daria 390 milhões, mas S.Exa.
nos informará direito, para que não deixemos de dar arrecadação para a
Prefeitura, porque temos responsabilidade, - o nobre Vereador Adriano
Diogo sabe disso - quando chove e enche a Pompéia, a Sra. Prefeita que
é cobrada. Por outro lado, não podemos só cobrar dos ricos e isentar
os mais pobres. Acho que o projeto que a nobre Vereadora Myryam Athie
fez, o qual estudamos, vai atender a todos os lados, nobre Vereador
Farhat, porque temos de votar essa matéria até o dia 30; se esperarmos
para aprovar o novo Plano Diretor, em março, aí vem o Carnaval, deixam
para abril, se formos estudar a mudança da Planta Genérica de Valores,
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a qual teremos de mudar muitas coisas, não vamos chegar a nenhum

Então, acho que a proposta que a nobre Vereadora Myryam Athie
vai apresentar é boa, porque dará uma arrecadação para a Prefeitura,
se não me falha a memória, de 390 milhões, abaixará o nível de
isenção, parece-me que de 1.600.000 vai para 1.200.000, e todos
ficarão satisfeitos; e essa outra diferença, vamos encontrar outras
formas de arrumar arrecadação para atingir esse patamar, porque não
podemos ser contra...
O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Nobre Vereador, esclareça qual é a
proposta da nobre Vereadora. Seria bom que V.Exa. esclarecesse, para
que possamos entender. o fim da progressividade e aliquota única? É
isso?
O SR. JOSÉ VIVIANI FERRAZ (PL) - Vou deixá-la falar, porque
estaria ferindo a ética profissional, de apresentar sua proposta.
Encerro minha palavra aqui.
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Tem a palavra a
nobre Vereadora Myryam Athie.
•

A SRA. MYRYAM ATHIE (PMDB) - Sr. Presidente, Srs. Vereadores,

caro Fernando Hadad, não vim aqui fazer apologia partidária, e não é
meu interesse, nobre Vereador Adriano Diogo, com todo respeito que
tenho por V.Exa., quando faz criticas ao PSDB, que faça seu papel de
Oposição nesta Casa. Esta Vereadora pertence à bancada de sustentação
ao Governo, e isso não significa que tenho de concordar com esta
progressividade proposta pelo Executivo.
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Fique claro, Sr. Fernando Hadad, que nosso objetivo é dar
dinheiro à Sra. Prefeita, sim, e quanto a isso, encontramos uma série
de obstáculos dentro do plenário desta Casa, porque existem partidos
que poderiam perfeitamente estar votando esse projeto, esse
substitutivo que vamos apresentar, mas se negam terminantemente em dar
qualquer valor majorado de IPTU à Sra. Prefeita. Não é o caso desta
Vereadora e muito menos da bancada do PMDB. Estamos discutindo a
progressividade. Em que pese ser matéria legal, inserida na
Constituição, por meio de uma emenda constitucional, para mim não tem
nenhum valor, a não ser aquela matéria constitucional que diz respeito
ao artigo 182 e 183, onde ontem tivemos, nesta Casa, abertura do
simpósio de

discussão da nova proposta (Beth)
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...discussão da nova proposta do Estatuto da Cidade. É esta a
progressividade que esta Vereadora e o PMDB quer (discutir. A
progressividade em termos de um novo Plano Diretor e de uma nova Lei
de Zoneamento. No mais, entendemos que se trata única e exclusivamente
de matéria tributária e o fato de a Prefeita querer dinheiro. A
Prefeita quer dinheiro? Temos uma proposta desde que V.Exas. entendam
de estudar essa nova Planta genérica a partir do ano que vem. Por quê?
Primeiro, ela não corresponde a valor real. Ela não é real. Hoje,
rodos o imóveis avaliados pela Planta Genérica de Valores não
correspondem ao valor real dos imóveis. Dou sempre como exemplo o meu
apartamento, porque não posso fazê-lo com outras pessoas. Faço no meu.
Myryam Athie, pessoa física que contribui com o IPTU. Primeiro, cansei
de dizer: IPTU não pode comprovar capacidade de pagamento. Não é o
IPTU que comprova riqueza. Não é o IPTU que faz igualdade social. O
que faz igualdade social é o imposto de renda. É lá que vamos pegar
todas as pessoas que têm 50, 200, 300 imóveis, que até estejam
inseridos na faixa de isenção que o Executivo nos manda. Mas é através
do Imposto de renda que você vai fazer a taxação, se a pessoa é rica
ou não. Não vou aqui enumerar casos de viúvas, cie mulheres, de casas
maravilhosas cujas pessoas ganham 600 reais e mal podem pagar o IPTU.
Questiono, primeiro, a isenção. Segundo, com relação ao valor.
Então, apresentamos uma proposta.
Tenho certeza, Fernando, que se houver vontade política do
Governo a proposta passa. A proposta passa e a partir do ano que vem
montamos uma comissão com a Câmara Municipal, com as entidades afim

••
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para reavaliarmos a nova Planta Genérica de Valores porque deverá ser

corrigida, sim.
A- principio,'nobreVereador Adriano . Diogo; aceitamos a-Planta
Genérica que o Executivo nos mandou, com seus ajustes, com seus
acertos e com seus aumentos, em que pese, não seja real. Colocamos
sobre essa planta 1,0 de aumento, ou seja, 10%. Limitamos o valor da
isenção em 40 mil reais quer seja para imóveis residenciais, quer seja
para imóveis comerciais. Com isso teríamos, no que se refere ao
residencial, 1,9 milhão de pessoas isentas, no residencial, com o
valor de 40 mil reais de isenção. No comércio, com o mesmo valor de 40
mil reais teríamos 286 mil pessoas isentas perfazendo um total de
1,376 milhão de unidades imobiliárias •isentas do imposto.
No mais taxaríamos em cima da Planta Genérica, 1,0, ou seja
10%. Daríamos à Prefeita, além do que foi arrecadado - no ano passado
a Prefeitura teve 1,5 bilhão de arrecadação em IPTU. Daríamos a ela,
com esse aumento mais 361 milhões, fora o PEP, que é o plano de
parcelamento que V.Exas. calcularam em 210.
Portanto, nobre Vereador Adriano Diogo, estaríamos fazendo
1,964, que foi o que o Executivo nos apresentou, ou seja, 1,754 bilhão
em arrecadação do IPTU mais 210 da PEP e daria um total de 1,964
bilhão, contra 1,651 bilhão proposto pelo substitutivo mais os 210 de
PEP.
Ora, Fernando, me desculpe, com todo o respeito. V.Exas. só
não aceitarão se não quiserem. Se o problema é de caixa estamos
resolvendo. Progressividade, faço um apelo, pode ser que saia
derrotada. Essa derrota para mim não significa estar em guerra com o
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Governo porque também saberei fazer a guerra contra o Governo. Está
falando aqui uma vereadora que não tem vergonha de ser base aliada mas
que nesse momento não aceita essa progressividade porque se trata,
única e exclusivamente, de tributação. Se V.Exas., se o Executivo, se
o Secretário João Sayad, por quem tenho o maior respeito, aceitarem a
proposta, se tivermos de aumentar um pouco mais para o caixa da

•

Prefeitura, tenho certeza de que tanto o comércio, como a indústria,
como os cidadãos não farão questão mas progressividade este ano, antes
de falarmos em leis de zoneamento e de plano diretor, esta Vereadora,
junto com a Bancada do PMDB serão contrários.

O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Tem a palavra a nobre Vereadora
Havanir.

A SRA. HAVANIR NIMTZ (PRONA) - Obrigada.

110

O SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Só uma questão de esclarecimento, é
possível?

O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Sim, Sr. Fernando Hadad com ao
palavra, Vereadora Myryam.

O SR. FERNANDO HADAD - Só para que entenda e possa encaminhar
a proposta da Vereadora, não entendi alguns aspectos da sua proposta.
Pelo seu projeto alternativo a PGV encaminhada à Câmara seria
aprovada, não é?
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A SRA. MYRYAM ATHIE (PMDB) -

(fora do microfone) - Nos

valores que vocês mandaram.

O SR. FERNANDO HADAD - E, além disso, se fixaria uma alíquota
de 1,1?

A SRA. MYRYAM ATHIE (PMDB) -

(fora do microfone) — Nós

calculamos 1.0. Seria 10%. Daria uma arrecadação maior.

O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Fale no microfone, Vereadora, que
é melhor.

O

SR. FERNANDO HADAD - Pela sua proposta a PGV seria

aprovada, a Planta Genérica seria aprovada, seria fixada uma alíquota
de 1,1% para todos e uma isenção de até 40 mil para imóveis

•

residenciais e não-residenciais. É isso?

A SRA. MYRYAM AMIE (PMDB) - E com isso teríamos 1,376 mil
unidades isentas.

O

SR. FERNANDO HADAD - A repercussão orçamentária da sua

proposta vou pedir para que o Departamento de Rendas Imobiliárias
estude. Tenho a impressão de que talvez a senhora não tenha dados
suficientes para fazer a estimativa.
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A SRA. MYRYAM ATHIE (PMDB) -

Vou falar. uma coisa, Presidente,

só para concluir o que o Fernando está dizendo. Nenhum . de nós teve
dados para fazer esta estimativa. Fizemos tudo •por amostragem. V.Exas.
também fizeram porque quando lhe questionei sobre qual seria a
quantidade de imóveis isentos por faixa ninguém soube nos explicar. Os
jornais têm passado tabelas que, sabemos, não correspondem à verdade.

•

Algumas pessoas têm me dito: a maioria das isenções se dá em cima de
garagens. Não é verdade. Garagem tem muita isenção mas existem imóveis
isentos.
Portanto, Fernando, nós estamos abertos, o PMDB e tenho
certeza de que outros partidos, a chegarmos ao denominador comum.
Queremos

dar

dinheiro

para

Prefeitura:

Esta

Veréadora,

particularmente, quer que a Prefeita reerga esta Cidade mas sem a
progressividade até porque ela hoje, a nosso ver, nem corresponde ao
valor real venal dos terrenos apresentado pela PGV.

•

O SR. FERNANDO HADAD - Quando a senhora fala ...
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O SR. FERNANDO HADAD - Quando a senhora fala isso, Vereadora,
pode estar dando aos ouvintes a impressão de que a. Planta Genérica
'está . sUperavalia'ndo . os imóveis. Gostaria - que a - senhora esclarecesse
que a Planta Genérica sequer corrigiu o que deveria ter sido
corrigido.

•

A SRA. MYRYAM ATHIE (PMDB) - Quero lhe dizer que a Planta
Genérica de Valores, primeiro, tem de ficar claro, não é obra do seu
partido. Não é obra do seu partido. Está sendo estudada na Secretaria
de Finanças há dois anos e V.Exas. a concluíram este ano. Portanto,
está sendo reavaliada há dois anos e ainda assim não corresponde aos
valores • venais reais. Nós queremos que a Planta Genérica seja avaliada
com valores reais. Evidentemente que nunca vamos chegar a 100% mas se
tivermos da ordem de 70% ou 80% de valor real, creia, todos estaríamos
pagando justamente. O que não podemos é aceitar, eu, Myryam Athie, que
alguns paguem muito para que outros nada paguem. Isso não é justiça

010

social, isso é exclusão social porque estou excluída. Volto a dar
sempre o meu exemplo. Daí a Prefeita me faz uma proposta: contribua
com o meu Fundo da Criança e do Adolescente. Me tribute, Fernando, •e
eu contribuirei com a Prefeita, também porque posso ajudar a
reconstruir a Cidade pagando duas vezes, o Fundo da Prefeita e o IPTU.

O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Tem a palavra a Vereador Havanir.

A SRA. HAVANIR NIMTZ (PRONA) -

Senhores presentes, quero

dizer que sou contra o IPTU progressivo. Assistimos há algumas semanas
Processo
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palestra de pessoa ilustre: o jurista Ives Gandra que nos deu uma aula
sobre . IPTU. Aprendi_muito, Gostaria de dizer que a meu ver, desculpem
os ' senhores 'da Comissão presentes; mas esta audiência- pública é obrigatória e segue o Regimento mas não acredito que leve a alguma
coisa, que leve a nenhuma mudança. Os presentes, representantes da
comunidade, representantes comerciais sabem que o IPTU progressivo
será aprovado e poderá ser aprovado na calada da noite, como foram na
semana passada três projetos, o dos empréstimos do BNDES e o das
autarquias. Fui a única que votei contrariamente às autarquias que,
para mim, são outro PAS da vida. Sempre fui contra o PAS. Só que será
aprovado, senhores. Os senhores me desculpem mas de nada adianta
estarmos aqui ' falando . . Não haverá mudança. A nobre Vereadora tem o meu
respeito, minha admiração. Está de parabéns mas infelizmente este
substitutivo não será aprovado. Ela faz parte da base governista e
está se esforçando. Sabemos que a base governista tem 35 votos. Temos
o direito apenas de falar e de e:. :por nossa opinião para quem estiver
assistindo na TV Câmara, os telespectadores e os presentes e pelo
respeito que temos pelos nossos leitores e a população que está
aguardando na expectativa de alçuma mudança. Estou aqui para dizer,
como representante do povo que não haverá mudança. Na mesa temos a
maioria da base governista. A C:miso de Finanças é composta pela
base governista.
Senhores, recebi uma carta de isenção do IPTU. Não concordo
com esse IPTU. Ele não demonstra i7Rpacidade contributiva! Não denota o
nível de riqueza, de forma sem contar as aposentadas e
desempregadas que têm um imóvel, rrie demoraram 30 anos pagando e agora
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irão estar arcando com um ônus em detrimento de outros que estarão
isentos- e poderão pagar.. Recebi .1..= carta da Prefeita, uma carta,
• .
••
•
•
.
•.
população
'para
que
vote
'
na.
=ind
.
)
'
a
eleitoreira ", uma carta influenci
•

•

* •.

•

-

.

•

••

Prefeita. Imaginem, senhores, :Hnta, não porque sou vereadora.
Sou médica, graças a Deus sempr nnhei bem. Posso pagar IPTU. Tem
pessoas que não podem, que her('A= residência. O IPTU não denota
capacidade, poder de a pessoa estar contribuindo. O nobre Vereador
11) falou aqui sobre as garagens. Acho que tem uma matricula diferenciada
porque muita gente compra um apar.o, com muito custo, demora anos
a garagem ou deixou de usar o

para pagar e de repente não qu . ::r

carro porque perdeu o emprego, por vários motivos. Ele quer
ceder pára outra pessoa , que pacE, - =pra . a garagem. Então,. para arcar,
com esse valor, para pagar o IrTL d i

rente ela deverá arcar com essa

garagem que está sendo passaa rara ela, mas de uma forma
diferenciada.
Concordo com o nobre s/ q re

110

.—

,fl3enas com esta ressalva.

Infelizmente, senhores, e != ,: IPTU será aprovado provavelmente
na calada da noite. Sou a favor
Sou a favor de .se reduzir . os
havendo com o aumento da ca':cr

reavaliação na Planta Genérica.
1,, Prefeitura, e não o que' está
tia, com redução de custos dos

impostos que deveriam estar c)utri','*.0 para os interesses de nossa
população. E não está havendo.

' ,:emos que a carga tributária

aumentada faz com que aumente a inalência. Sabemos que quanto mais
pessoas houver pagando, ai si ln h.

uma arrecadação maior. Devemos

ter corte de gastos enquanl:o

.-J2efeitura cria cargos,

cria

caia%
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•

a realidade. Aliás, fui convidada

•-,s'car aqui pelo senhor. Não sou

pessoa que se coloca em lugar

-c,nvidada. Não faço parte dessa

comissão, fui convidada Par... est-. -

Terminando meu proni

O

me retirar. Muito obrigada.

-

SR. ELISEU GARRTEL

nobre Vereadora. A Comissã ,) de

Só para fazer um comentário,
e Orçamento não é vaquinha de
Em política não se deve

presépio de ninguém. Não está

Estamos discutindo. Se

ter um raciocínio cartesian
:I

não houvesse interesse er.
predeterminados. São discutido
. comissão mas em plenário. Que
Finanças e Orçamento mas sm. ro L)

votos das pessoas não são
•

discutidos. Não só na nossa

-J'• tr
•

não é só a . Comissão de.

• He• é soberano a tudo.

Tem a palavra o Vere.r, cr -

O SR. ADRIANO DIO" 5

CT

partido que defende a implan':aT. : -

O SR. NABIL BONDU7I

ucrulho de fazer oposição a um
atômica no Brasil!

tarde. Quero cumprimentar ao.

Dr. Fernando Hadad, da

-..ilanças e os Vereadores da

Comissão de Finanças e
Em primeiro lugar,

,,Duco tempo para discutir mas

tem alguns assuntos que ache

,-rsem reafirmados nesta sessão

depois do que falou aT

• .. ':ss ra Myryam Athie sobre a

progressividade e sobre

•-;•

imposta progressivo
p roaressivo como

Documentalista - RF 100.927

04W

;4 AWI4
DEPART,A ' • )

ROD.T18 FOLHA:6

TAQ.:1-,

•

• .* ' I T. TAQUIGRAFIA DT-10

"

•

nanças

ORADOR:
aliquotas diferenciadas e
sujeito à.aprovação no piar,

SEM REVISÃO

sivo no tempo, este sim,
léria)

AUSKNS
TrAgS"~AblAUSV
DOCurnenialsta - RF 100.927

•

a /ucral c7ão e_aadL
m
aay
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TAQUIGRAFIA DT-10
ROD T19 FOLHA:! •
Data:

TAQ.: Valéria

Comissão Finanças
SEM REVISÃO

11-12

...sujeito à aprovação no Plano Diretor. O que está sendo
proposto são aliquotas diferenciadas, maiores para quem tem imóveis de
maior valor e menores para quem tem imóveis de menor valor- •e isso
nada tem a ver com o Plano Diretor. O Estatuto da Cidade,
regulamentando o artigo 182 da Constituição Federal, estabeleceu que
os imóveis que não cumprem a função social da propriedade, depois de
passarem por uma série de procedimentos anteriores - apresentação de
projeto para área, no mínimo um ano, aprovação desse projeto, dar
inicio à obra, procedimentos que podem levar no mínimo de três a
quatro anos -, depois de tudo isso, se não tiverem sido cumpridos as
etapas todas, podem ter um imposto progressivo no tempo, ou seja, a
aliquota estabelecida pode aumentar, dobrando a cada ano.
Isso é imposto progressivo no tempo e está relacionado com o
Plano Diretor. Aliquotas diferenciadas nada têm a ver com Plano
Diretor e sequer o Plano Diretor pode estabelecer aliquotas
diferenciadas.

Portanto,

esse

argumento

progressivo... Aliquotas diferenciadas

de

que

o

imposto

- não vamos falar aqui de

imposto progressivo -, que geram a progressividade enquanto justiça
social, não se relacionam com o Plano Diretor, e não pode ser
argumentado aqui - Vereador Ricardo Montoro, que usou esse mesmo
argumento - para adiar a adoção de aliquotas diferenciadas, mais
elevadas para imóveis de maior valor.
Acho isso importante, e eu, nesta Casa, talvez seja quem mais
tem debatido. Já fiz mais de 50 debates sobre o Estatuto da Cidade
neste ano; em diferentes cidades brasileiras, estudei a questão com
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O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Quero passar a palavra agora ao
Sr. Henrique Falzoni, da . Abrace, que representa também o Dr. Carlos
-.•
•
•
Jerei.S.Sati.
O SR. HENRIQUE FALZONI - Boa tarde. Eu gostaria de saber por
que 1,6 milhão de pessoas estão sendo isentas e quantas dessas são
inadimplentes. Então, se somente 10%, 20% desse 1,6 milhão pagam,

010

então 90%,

80% estão onerando injustamente outro grupo de

contribuintes, os grupos comerciais. Por que os centros comerciais,
que são pequenas mercearias, que hoje estão tendo esse esforço...? Eu
ouvi aqui que tinha de haver um esforço dessa mercearia para poder
pagar. Concordo, acho que a cidade de São Paulo está hoje numa
situação crítica, precisando de caixa; concordo então com que todos
façam esforços. Mas vejo imóveis que erroneamente têm o apartamento e
sua garagem com IPTUs distintos serem isentos. Ao mesmo tempo, vejo
essa pequena mercearia - que hoje é a lojinha de um shopping, porque
está num centro comercial maior - sendo onerada em quase o dobro. Só

.

O

chamo a atenção de vocês para o fato de que, dos 12 meses de
condomínio de um shopping, quase 1,5 a 2 meses representam o IPTU. E
se for majorado em 80%, vamos pagar quase um 13° ou um 14° mês a mais
de condomínio só por causa do IPTU. Você não acha isso uma injustiça
para um lugar pequenininho de um shopping, que é uma pequena
mercearia?
O SR.
Iguatemi... (T20)

-

.

Nós
Nós fizemos
fizemos a
a simulação
simulação para
para o
o Shopping
Shopping
é

1,J
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O SR.

- Nós fizemos a simulação para o Shopping

Iguatemi a pedido do Carlos Geresati, não foram esses dados que
encontramos. O senhor pode chegar com ele.
O SR.

- Mas, chequei e tenho certeza, que no

Shopping Center Penha...
O SR.

- Estou dizendo que ele foi na Secretaria

Municipal de Finanças, nós apresentamos os dados para ele. O Shopping
Iaguatemi é o mais caro da cidade.
O SR.

- Sim. Mas é injusto, porque de repente,

porque ele...
O SR.

- Não corresponde a verdade.

O SR.

- Mas porque ele. De repente o Shopping

Penha, que é o eu. O Shopping Penha representa 600 mil reais de IPTU,
vai passar a quase a Hum milhão e cem, Hum milhão e duzentos, num
condomínio que não consigo cobrar mais que 400 mil por mês deles. É

•

injusto. Eles vão pagar mais, quase 20% de custo condominal mensal, só
por causa de IPTU. Faça a conta. É uma injustiça.
O

SR.

- recebo o senhor quando quiser na

Secretaria de Finanças para demonstrar que o senhor está errado.
O SR.
O

SR.

- Não estou errado.
-

Estou a sua disposição a partir de

amanhã.
O SR.

- Irei lá. Agradeço.
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sairá da margem do acionista que significar menos investimentos. E o
que gera emprego é investimento.
Aprendi, muitos anos, • na ciência das finanças que quanto mais
objetivo que se pretende com determinado imposto, mais burocracia, mas
distorções, mais injustiça, ele acarreta. Aqui está se pretendendo
aumentar a receita, implantar a progressividade e ampliar a isenção.
Aprendi que quando todos pagam, todos podem pagar menos. Não dá para
entender essa isenção e o argumento de que não estão pagando, é mais
um argumento de ineficiência da prefeitura do que falta de capacidade
contributiva. Porque grandes lojas ai tem carnês médios de 250 reais,
isso médio. O modal de 150, e consegue cobrar e vão muito bem
obrigado. Essa ampliação da isenção, eu conheço vários.. .b
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Eu conheço vários imóveis aí que todos os condôminos têm automóvel e
todos vão ficar isentos. Se imóvel não define capacidade contributiva,
e ninguém paga imposto com o imóvel, • paga com renda, se pegarmos
alguém que comprou um imóvel de 65 mil reais à vista e alguém que
comprou um de cem mil dando dez mil de entrada e vai levar 20 anos
para pagar usando o Fundo de Garantia, qual dos dois tem mais

•

capacidade contributiva? Eu entendo que justiça social se faz Muito
mais é no gasto, é direcionando o gasto para quem precisa mais.
Quanto à questão do impacto global do imposto, não é possível
imaginar que drenar 500 milhões do setor privado, do setor produtivo,
para o setor público, que não vá ter nenhum reflexo na atividade
econômica. Isso é imaginar que as coisas não são interligadas e que
não há conseqüências, dá para o outro mas não leva em conta o que
acontece quando tira de um.
Eu acho que basicamente são esses pontos. É muito mais para
registrar a nossa posição contra a progressividade porque entendemos

010

que patrimônio, que imóvel, não define capacidade contributiva e
entendemos que essas isenções ampliadas não se justificam, apenas 34%
dos imóveis são caracterizados como imóveis de baixo padrão e, no
entanto, vai-se isentar 63% dos imóveis. Nós achamos que essa isenção
está extremamente ampliada.
E apenas gostaria de registrar, em meu nome pessoal agora, não
a Associação Comercial, o meu protesto de não ter recebido a carta.
Eu, que vou pagar, precisaria muito mais de receber a carta do que o
isento, para eu me programar para o ano que vem, que e o princípio da
previsibilidade. Eu precisaria ter o direito de saber, até o final
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n° .P) -0° G de J2,40

.11NAMSWA•tvIAMGUMA VAS
1,

Wâ/naPa iuda 5 gs
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TAQUIGRAFIA DT-10
ROD.: T21 FOLHA:2

COMISSÃO: Finanças

TAQ.: Monteiro

SEM REVISÃO

DATA: 11-12-01

ORADOR:

deste ano, quanto eu vou pagar, e não é no dia 31 de dezembro à meianoite, para poder...
•

•

O ' SR: FERNANDO HADDAD - O'senhor me permite um aparte, •sobre
esse ponto específico? Depois eu lhe respondo sobre os demais. Eu
faria, neste momento, um apelo para o Vereador Montoro retirar a ação
que nos impede de mandar as outras...
- Mas eu acho que deveria começar por

O SR.
quem vai pagar.

O SR. FERNANDO HADDAD - Começou por todos.
- Não, não...

O SR.

O SR. FERNANDO HADDAD - Sim senhor.
. O SR.

•

deveria começar por quem-vai pagar •

porque é quem tem de se prevenir para isso.
O SR. FERNANDO RADDAD - Então, faço esse apelo e o senhor
receberá a carta em 48 horas.
O SR.

- Bom, teria muitas outros Pontos, mas

apenas esses que eu gostaria de registrar. Muito obrigado.
O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Vereador Montoro coma palavra
porque foi citado.

•

O SR. RICARDO MONTORO (PSDB) - O apelo do Fernando, é evidente
que eu não acato esse apelo porque achei uma indecência absoluta a
Prefeitura mandar uma carta para os isentos, uma carta coercitiva e
que antes de ser aprovado na Câmara a pessoa já fica com a sensação
de que está isenta. O Vereador Viviani veio aqui dizer que no bairro
dele 80% recebeu a carta e que agora ele não tem jeito de votar
contra. Ou seja, a carta atingiu o objetivo de ser coercitiva. É um
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absurdo, a justiça entendeu que é um absurdo e proibiu que ela fosse
.feita. Portanto, vai continuar proibida. Eu não aceito esse apelo,
•

Fernando.'

O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Vereador Adriano com a palavra.
O

SR. ADRIANO DIOGO (PT) - Sr. Presidente, embora nós

estejamos sendo transmitidos diretos pela TV, eu gostaria que fossem
retiradas das notas taquigráficas as palavras "indecência da
Prefeitura" quando faz o anúncio breve da previsibilidade, que o
Vereador Montoro se contenha e que seja retirada das notas
taquigráficas essa expressão.
O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Ok, vereador. Eu queria agora
passar a palavra para o Sr. Luiz Gonzaga da Silva, qué representa o
Movimento Moradia do Centro e Central de Movimentos Populares. Por
favor, com a palavra o Sr. Luiz Gonzaga.

O SR. LUIZ GONZAGA DA SILVA - Boa tare ao distinto Plenário e
aos vereadores. Eu queria colocar algumas questões aqui: infelizmente,
nós vivemos num pais da cultura de tirar mais de quem tem menos e dar
mais a quem tem muito mais. E, para mim, hoje aqui o debate é
exatamente esse, a questão do IPTU progressivo e querer negar o
direito daqueles e daquelas que miseravelmente vivem nas favelas, nos
cortiços, pagando altos aluguéis nos cortiços e ainda paga IPTU.
Por que não vota no IPTU progressivo? Porque exatamente vai
fortalecer a base de uma pessoa que governa a cidade de São Paulo,
querendo moralizar, querendo pôr esta cidade nos eixos e não deixar a
cidade às lamas como ficamos oito anos, oito anos de lama na cidade
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de São Paulo e ninguém aqui teve a coragem de vir aqui defender essas
propostas que hoje nós ouvimos. Quando se tem, pela primeira, ou pela
segunda vez a cidade de São Paulo governada, a primeira vez por uma
mulher e a segunda também por uma mulher, que tenta moralizar a
cidade, aí aparecem os argumentos os mais nefastos possíveis.
O IPTU progressivo, quero deixar claro, para nós, movimentos
populares, para nós moradores de cortiços, para nós moradores de
favelas, para nós moradores de rua, é o que nós queremos. Queremos que
seja aprovado e, se não vier ser aprovado, vamos ocupar esta Casa,
vamos trazer os encortiçados da cidade s de São Paulo, que são 600 mil
pessoas encortiçadas, nós vamos trazer dois milhões de favelados e
ocupar esta Casa •e aí eu quero ver qual é o vereador que vai ter
coragem de votar contra o povo, porque é muito fácil vir aqui fazer os
discursos como nós ouvimos aqui e aí vai embora, para não ouvir o
povo, embora exatamente para não ouvir o povo, porque nós somos
representantes legítimos do povo, nós sim, nós sim, somos os
representantes legítimos do povo, estamos aqui e queremos que aprove o
IPTU progressivo porque, a partir do IPTU progressivo, vamos ter mais
moradia na cidade de São Paulo, vamos ter mais saúde na cidade de São
Paulo, vamos ter mais educação, vamos ter mais creches, vamos ter
espaço para lazer. Ao contrário dos Srs. Vereadores, alguns vêm aqui
fazer discurso demagógico e eleitoreiro. Aí, sim, demagógico e
eleitoreiro, vira discurso demagógico e eleitoreiro aqui.
Agora, queria dialogar um pouco com o Nabil na questão dos
cortiços... (T22)
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Agora, queria dialogar um pouco com o Nabil n questão dos
cortiços. Nos cortiços não dá para a gene dizer que os casarões de
cortiços não têm que pagar IPTU, têm que pagar sim. Agora, quem 'tem
que pagar são os atravessadores ou os donos dos casarões e não seja
repassado aos moradores dos cortiços, como é hoje, atualmente. Porque
aí eu pago aluguel altíssima ate de 280 reais num cortiço, cortiço de
porão, até 280 reais e ainda pago o IPTU. Aí sim, o IPTU deve ser
proibido que seja repassado ao inquilino, a quem - lá paga o aluguel. O
IPTU tem que parar na mão do atravessador, na mão de quem hoje aluga
os seus casarões. Ao contrário, é balela o que nós estamos ouvindo
aqui.
Então, não queremos aqui tratarmos de ameaça, queremos aqui
tratar da lógica, da qualidade de vida dos moradores desta cidade de
São Paulo. Se não votarem IPTU progressivo podem ficar tranqüilos,
vocês vão conviver com nós aqui dentro e não ser agora em dezembro que
nós vamos fazer isso, não. Vamos fazer lá no retorno dos Srs.
Vereadores, no retorno dos senhores nós vamos ocupar isto aqui. E
quero deixar mais claro: vamos pegar nome de um por um e vamos fazer
boletim, quem votar contra, vamos fazer boletim com nome e fotografia
e distribuir nas favelas, nos cortiços, e dizer: são esses que são
contra o IPTU progressivo, que você more com decência.
Era isso que a gente tinha a colocar, Sr. Presidente.
Obrigado. (Palmas)
O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) -

Com a palavra a Sra. Helena

Werneck, por favor.
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A SRA. HELENA WERNECK - Eu gostaria de pedir esclarecimento ao
Dr. Fernando Haddad, se não for muito. É o seguinte: sou Helena
ueria .um
Werneck, assessora técnica da Vereadora Myryam Athie e queria'
esclarecimento para nos auxiliar inclusive nas avaliações que estão
sendo feitas a respeito das propostas. A Emenda 29, como senhor deve
sabe, é de junho de 2000 e o Estatuto da Cidade é de setembro de
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2001. A Emenda 29 altera, para quem não conhece, altera os artigos 34
e 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e ela foi alterada
basicamente para vincula verbas com relação ao uso na saúde. Na nova
redação do artigo 156, parágrafo primeiro, fica redigido; "Sem
prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182,
parágrafo 4°, inciso II, o,imposto previsto no inciso II poderá ser
progressivo em razão do valor do imóvel."
Eu gostaria de saber se isso foi feito o impacto no orçamento
com relação à possibilidade de dupla taxação com relação ao imóvel,
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que fica taxado com a progressividade com relação à diferenciação de
alíquotas e, posteriormente, com a adoção do plano diretor, com a
adoção da progressividade no tempo com relação ao 182.
Por último, eu queria perguntar sobre a questão, foi colocada
pelo Vereador Nabil, a questão da justiça social com relação ao plano
diretor. Pelo que a gente ficou, inclusive ontem com a apresentação do
Estatuto, do guia do Estatuto da Cidade nesta mesma Casa, foi colocada
a importância do plano diretor como elemento fundamental de justiça
social na Cidade.
O SR. ELISEU GABRIEL (PDT) - Com a palavra o Sr. Norberto...
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(Adriano Diogo)
e agora, do

Assessor

o Vereador Roberto Tripoli e do

Vereador Aurélio Nomura...
O SR. FERNANDO HADDAD -

Bem, a esta altura vai ser impossível

responder a todas as questões, até porque a maioria das intervenções
se pautou por assuntos estranhos a esta audiência. Falou-se sobre a
Administração toda, e estou aqui para responder pelo projeto do IPTU.
Vou-me ater a esses aspectos, lamentando não ter tido a oportunidade,
como na audiência pública anterior, de amadurecer idéias novas no
sentido do aperfeiçoamento do projeto.
Quanto à questão colocada pelo Sr. Norberto, a Planta Genérica
de Valores do Município de São Paulo ela não é revista há seis anos.
E, por todos os indicadores econômicos, inclusive dados do próprio
Secovi, demonstram cabalmente que a grande valorização imobiliária que
a Cidade sofreu, nos últimos seis anos, não foi na região do centro
expandido. Muito pelo contrário, a região do centro expandido atingiu
sua valorização quase que máxima, até porque ela é servida por todo
tipo de serviço, muito dificilmente regiões da Paulista e da Faria
Lima vão-se valorizar ainda mais do que já se valorizaram. É o
contrário do que acontece nas regiões para além do centro expandido. É
ali onde os indicadores econômicos demonstram que a valorização foi
alta - chega a mais de 100% em alguns bairros. Isto está refletido no
valor, inclusive, da locação de imóveis na periferia da Cidade.
Periferia, quando digo, é para além do centro expandido, razão pela
qual a isenção se faz necessária, porque sem a ampliação da isenção,
estaremos atingindo justamente a população que não é servida com todos
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princípio na cidade de São Paulo, que é a que mais precisa dele neste
momento. Não vejo contradição, não entendo o posicionamento do PSDB,
neste particular.
E o argumento do Plano Diretor é um argumento falacioso. O
artigo em que se baseia o projeto de lei é o artigo 156, que foi
modificado pela Emenda 29. O artigo que prevê a progressividade no
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tempo, tendo como pressuposto o Plano Diretor é o artigo 182 da
Constituição. Uma coisa não tem nada a ver com outra, como demonstrou
aqui, inclusive, a assessora da Nobre Vereadora Myryam Athie, que
conhece o assunto, além do nobre Vereador Nabil Bonduki, que vê com
muita clareza a distinção entre o artigo 156 e o 182. Eles não têm
relação um com o outro.
Quanto ao Plano Diretor, essa questão levará meses para ser
discutida, para ser debatida. O Sr. Secretário Jorge Wilheim só
iniciou o debate na sociedade a respeito do Plano Diretor, e a Planta
Genérica de Valores, se sofrer alguma modificação em virtude do Plano
Diretor, terá de ser atualizada. A Planta Genérica de Valores
acompanha a dinâmica do Município, e não o contrário. A Planta
Genérica de Valores não pode prever o que será São Paulo daqui a dois
anos. Ela tem de acompanhar a evolução da Cidade de um ano para o
outro. Então, ela tem de ir atrás da dinâmica da Cidade, e não
procurar prever o que será São Paulo daqui a dois ou três anos.
Em relação à fala do representante da Associação Comercial,
acho que aí é uma divergência de mérito. Não há muito o que fazer a
respeito. É contra o princípio constitucional da progressividade e nós
somos a favor. Não há muito o que fazer. É uma questão de crença, de
FoRm no 23..b.cio Processo
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tributária,

aplicando

o princípio

da

progressividade. Não acho que haja discussão possível a respeito que
se possa gerar um consenso. Jamais haverá um consenso na sociedade a
respeito da progressividade, jamais.
Quem quer que conheça a literatura de teoria política a
respeito do debate em torno de tributação sabe que jamais se chegará a
um entendimento do que é uma tributação justa. Ocorre que há um
principio constitucional, aprovado por todos os partidos, que vários
municípios estão implantando, e que queremos implantar aqui também.
Não acredito na tese de que, aumentando a poupança das
empresas vá se refletir em mais investimentos. Não acredito nessa
tese. Se isso fosse verdade, o Brasil seria campeão de crescimento
econômico, porque tem a pior distribuição de renda do mundo.
Se fosse que capitalizar fosse suficiente para incrementar o
crescimento econômico, seríamos campeões de crescimento. No entanto, é
o contrário o que se verifica. Temos de reverter a concentração de
renda no Brasil justamente para fazer com que o crescimento aconteça.
Faz 500 anos que a distribuição de renda é a pior do mundo, e faz 20
anos que não crescemos no Brasil. É um erro, um equívoco associar, a
tributação a crescimento. Não há, na literatura econômica, nada que
e
justifique uma correlação forte entre crescimento econômico e
tributação. Há países com baixa tributação e grande crescimento; há
países com alta tributação e F rápido crescimento. Não existe na
literatura estudo empírico que demonstra essa correlação.
Então, não me sensibiliza esse argumento, o que não significa
que outros argumentos não sensibilizem a Administração. É um equívoco
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da nobre Vereadora Havanir Nimtz dizer que estamos aqui fazendo jogo
de cena,
•

S.Exa. testemunhou, há duas horas, uma 'discussão a respeito da

taxa de fiscalização de anúncio que, no que •diz respeito à feira de
eventos, houve um entendimento, feito aqui, nesse momento. Então, não
há cartas marcadas nesse jogo, e estamos esperançosos de poder receber

•

sugestões até à votação do projeto.
Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Queria só ressaltar
o que o Dr. Fernando Hadade colocou no final: que esta Casa,
particularmente a Comissão de Finanças e Orçamento, proporcionou 22
reuniões técnicas, com todos os órgãos do Governo; várias audiências
públicas. O Dr. Fernando Hadade está aqui tanto quanto os ' Srs.
Vereadores, dá a impressão até que ele é Vereador; assim também a
assessoria da Secretaria das Finanças.
Então, diariamente, as coisas têm sido discutidas. Não existe

410 carta marcada mesmo. Os votos, mesmo na base de apoio da Prefeita, são
discutidos fortemente e, inclusive, ocorrem mudanças com muita
freqüência. Assim, esta Casa tem •Sido, neste Governo, absolutamente
democrática.
Estou dando este meu testemunho.
Queria dar por encerrada esta nossa segunda audiência que
tratou do PL 606/01, que trata do IPTU, e agradecer muito a presença
de todos pela participação e pelo interesse. Então, até uma próxima
oportunidade.
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Ficou muito claro, também, que a Secretaria das Finanças
continua à disposição para.conversar com as pessoas da sociedade assim
como com' os Srs. ' Vereadores. ''"

.•.
••
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Muito obrigado a todos. (Palmas)
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O SR. PRESIDENTE (Eliseu Gabriel - PDT) - Srs. Vereadores da
Comissão de Finanças e Orçamento, queria iniciar imediatamente a 24 já existe quórum a' 24 reunião ordinária da Comissão 'de Finanças e
Orçamento, em que vamos tratar de uma série de projetos, cuja pauta já
está determinada.
Então, está aberta esta reunião, porque há quórum, mas queria

49
9

solicitar e informar aos Srs. Vereadores que o plenário, a sessão
plenário deve começar em alguns minutos. Então, vamos suspender por
algum tempo nossa 24 reunião ordinária da Comissão de Finanças e
Orçamento.
Muito obrigado.
•

- - Suspensos, os trabalhos.
- - Manifestações fora do microfone.
(k gravação chega ao final.)
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