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À COMUNIDADE SÃO-CARLENSE 
 

CONSIDERANDO  
 

(1) Que a Planta Genérica de Valores (PGV) estipula preços básicos de terrenos e 
de edificações para a apuração do valor venal do imóvel e dos impostos relacionados, 
como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano),  
(2) Que com a atualização da PGV, a Prefeitura pode eliminar injustiças fiscais, pois 
terá condições de uniformizar critérios de avaliação imobiliária de maneira padronizada 
e, portanto, a Planta vai especificar os critérios a serem utilizados para determinar o 
valor de qualquer terreno.  
(3) Que na PGV estão indicados genericamente os preços unitários, que incluem 
situações de mercado e situações do impacto ambiental dos terrenos, fixados em metro 
quadrado; 
(4) Que para avaliar o valor de um imóvel construído, o metro quadrado é estipulado 
em função de seu tipo e padrão de acabamento, e que isto não reflete necessariamente 
a condição de potencial impacto ambiental, como potencial de produção de resíduos 
sólidos, águas de escoamento pluvial, etc, que são elementos de INTERESSE 
PÚBLICO, elementos presentes na Constituição Federal e no Código Civil Brasileiro,  
(5)  Que a elaboração da Planta Genérica de Valores é fundamental na apuração da 
base de cálculo do IPTU; no planejamento do uso e ocupação do solo; no planejamento 
de implantação de equipamentos e serviços urbanos; na previsão de recursos para 
execução de obras e para desapropriação; e fornece base atualizada para transação a 
efeito de cobrança do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI),  
(6) Que a atual PGV foi instituída pela Lei nº 11.440, de 22 de dezembro de 1997 e 
não reflete mais a verdadeira situação do município, que apresenta uma considerável 
expansão urbana e, portanto, novos impactos ambientais associados de forma direta ou 
indireta nas áreas públicas, especialmente aquelas áreas receptoras das águas de 
escoamento dos lotes urbanos; 
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(7) Que a Planta atual está defasada e apresenta distorções; que para adequar a 
legislação municipal à nova realidade de São Carlos, deve ser elaborado um novo 
projeto de lei e que a revisão da lei deverá seguir a direção da justiça tributária e do 
respeito à capacidade tributária do contribuinte, como também a capacidade de suporte 
do ambiente construído e natural onde as plantas estão inseridas; 
(8) Que a Prefeitura pretende enviar à Câmara Municipal o projeto de lei que vai 
instituir a nova Planta Genérica de Valores; 
(9) Que o trabalho do grupo responsável pela nova Planta Genérica de Valores é 
norteado por diretrizes, entre elas:  

a. elaborar um projeto de lei com a participação da sociedade;  
b. promover justiça tributária;  
c. respeitar a capacidade contributiva do cidadão;  
d. estruturar as receitas municipais;  
e. analisar a possibilidade de limitar o valor arrecadado por habitante;  
f. adequar alíquotas; e  
g. isentar de IPTU imóveis em condições precárias de habitabilidade. 
 

(10) Que poderá haver uma redefinição dos limites das regiões homogêneas e uma 
readequação do valor médio, o que acarretará em maior justiça tributária. 
(11) Que como a PGV é a base para o cálculo do IPTU, as mudanças se refletem 
diretamente na cobrança do imposto.  
(12) Que a interpretação literal conclui que valor venal é o valor de mercado do bem; 
portanto o valor de venda, ou valor de mercado. O aludido parâmetro supõe que a coisa 
seja vendida pelo preço de mercado: aquele que o bem pode obter em condições 
normais de mercado. No mesmo sentido: é o valor de venda, ou o valor mercantil, isto é, 
o preço por que as coisas foram, são ou possam ser vendidas. 
(13) Que a base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do imóvel: o valor pelo qual 
é vendido, à vista, em condições normais de negociação. Neste sentido cabe destacar a 
manifestação precisa do 1° Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, segundo o qual Valor 
venal é, em síntese, valor de mercado à vista. Valor venal é o preço provável que o 
imóvel alcançará para compra e venda à vista, diante de mercado estável e quando o 
comprador e vendedor têm plena consciência do potencial de uso e ocupação que ao 
imóvel pode ser dado;  
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(14) Que tanto o IPTU e ITBI contemplam as bem-feitorias relativas ao imóvel, sem 
alusão direta ao impacto ambiental que o imóvel pode causar sob condições normais e 
extremas do clima local e da variabilidade do tempo, sobretudo durante chuvas intensas, 
criando situações como:  

a. Aumento da produção de águas de escoamento por águas pluviais, 
b. Acréscimo da produção de detritos e resíduos sólidos produtos da 
lavagem de superfícies impermeáveis,  
c. Diminuição progressiva da permeabilidade de áreas verdes contíguas às 
áreas impermeáveis e/ou construídas devido a iluviação e preenchimento de 
vazios dos poros dos solos por detritos e materiais finos, , 
d. Aumento da produção de cargas de líquidos contaminantes diretos ou por 
poluição difusa,  
e. Acréscimo da produção de recarga indireta devido as perdas de sistemas 
de distribuição de água e de condução de esgotos sanitários,  

(15) Que a avaliação de impactos ambientais, e suas respectivas valorizações 
econômicas, é tema que interessa ao PODER PÚBLICO e aos INTERESSES 
PÚBLICOS DA COMUNIDADE SÃO-CARLENSE, cujo valor é muito superior ao valor 
“mercantilista” de imóveis, 
 
(16) Que esse tema é trabalhado atualmente na academia universitária de São Carlos 
(p.ex., alunos de graduação de engenharia civil permitem rapidamente avaliar o IPTU 
Ecológico do tipo: “diminuir (ou aumentar) o IPTU se houver diminuição (ou aumento) de 
armazenamento de água no lote domiciliar urbano sob efeitos de chuvas intensas”, ou 
“diminuir (ou aumentar) o IPTU de um lote urbano se houver diminuição (ou aumento) da 
vazão máxima de escoamento de águas pluviais do lote sob efeitos de chuvas intensas”, 
sendo possível de forma fácil, simples, e eficiente encontrar os impactos diretos e 
indiretos dos lotes urbanos sobre a infra-estrutura de serviços públicos; 

 
(17) Que os impactos ambientais estão amparados na legislação federal, estadual e 
municipal, e goza de amplo apoio da população são-carlense, na procura de um PLANO 
DIRETOR INTELIGENTE, PARTICIPATIVO E SOLIDÁRIO, 
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SOLICITO e OFEREÇO total e incondicional apoio à “INCLUSÃO DA COMPONENTE DE 
IMPACTO AMBIENTAL” no cálculo do IPTU para o Município de São Carlos, considerada 
“Cidade da Tecnologia” e “Cidade de Mananciais”. 
 
Muito cordialmente, 
 

 
Prof. Dr. Eduardo Mario Mendiondo* 
RG V 138043-2. Membro COMDEMA 

Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente 

 
 

*    SHS/EESC/USP – Cx. P. 359 - CEP 13566-590, São Carlos - Tel: (16) 3373 9571 fax: 9550. emm@sc.usp.br ; www.shs.eesc.usp.br  

 
 


