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São Paulo, 19 de março de 2020. 
OF.SG.056/2020 

Senhor Prefeito, 

A Associação Comercial de São Paulo – ACSP manifestou seu apoio às necessárias medidas 
de restrição adotadas por Vossa Excelência, visando à preservação da vida e da saúde da população, 
mesmo ciente das grandes dificuldades que podem acarretar para as empresas e os trabalhadores. 

Permite-se agora solicitar a atenção de Vossa Excelência para a necessidade de providências 
urgentes e indispensáveis para reduzir o impacto das restrições sobre a sobrevivência das empresas 
e manutenção do emprego. 

Em decorrência da redução, ou mesmo paralisação das vendas, as empresas não terão como 
cumprir seus compromissos pelo que se torna necessário prorrogar o vencimento do IPTU, ISS, por 
um período suficiente para que elas possam recompor suas finanças, seguido do parcelamento da 
dívida acumulada.  

Essa medida se torna urgente para que as empresas se sintam mais seguras para manter seu 
quadro de funcionários, ao invés de demissões preventivas das quais já se notam claros sinais. 

A ACSP permite-se ponderar que sem essas providências, muitas empresas fecharão suas 
portas, as demissões se tornarão inevitáveis e o próprio Fisco sofrerá redução da receita fiscal, uma 
vez que não se trata de querer ou não pagar os impostos, mas de absoluta impossibilidade de fazê-
lo. 

Na certeza da atenção de Vossa Excelência ao exposto, a ACSP renova seus protestos de 
elevada consideração. 
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