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REF.: IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS 

Senhor Prefeito, 

Cumprimentando-o cordialmente, a pedido do SEMEESP - SINDICATO DAS 
EMPRESAS DE ESCOLTA ARMADA NO ESTADO DE SÃO PAULO, encaminhamos documento onde a 
entidade sugere a ISENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS PARA PROMOVER RECURSOS 
FINANCEIROS PARA EMPRESAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ESCOLTA ARMADA ENQUANTO PERDURAR O 
PERÍODO DE QUARENTENA. 

Contando com analise e apreciação de Vossa Senhoria, bem como indicação 
a pasta responsável, agradecemos antecipadamente, reiterando protestos de elevada estima 
e consideração. 

Atenciosamente, 

VEREADOR - PSD 

limo, Sr. 
BRUNO Cov;« 
PREFEITO DE SÃO PAULO 
Viaduto do Chá, 15 - 5? andar 
01002-020 - São Paulo-SP 
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São Paulo, 07 de maio de 2020. 
Ao Exmo. Senhor 
RODRIGO GOULART 
D.D. Vereador do Município de São Paulo 
Assunto: URGENTE - Sugere a isenção de impostos e contribuições 
tributárias para promover recursos financeiros para empresas de serviços 
essenciais de escolta armada no período de quarentena do coronavírus. 

O SEMEESP - SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
ESCOLTA ARMADA NO ESTADO DE SÃO PAULO, cumprindo sua 
obrigação constitucional e estatutária, dirige-se a Vossa Excelência para 
expor e requerer o que segue: 

A Entidade é a legítima representante das empresas 
regularmente habilitadas pelo Departamento de Polícia Federal para prestar 
serviços de escolta armada no Estado de São Paulo. 

Como é de conhecimento público, estamos 
vivenciando um momento extremamente delicado para a saúde pública e, 
ao mesmo tempo, para a economia brasileira., em razão da pandemia de 
coronavírus. 

As medidas de isolamento e de quarentena necessárias 
à contenção da transmissão do vírus e, consequentemente, à redução no 
número de casos da doença Covid-19 e de mortes, provocam um forte 
impacto no setor produtivo e nas relações de trabalho. 

O momento, sem precedentes no mundo, necessita de 
cuidados especiais, onde todos devem adotar medidas preventivas e 
acompanhar continuamente os profissionais, clientes, sociedade e órgãos de 
saúde, para juntos combatermos a propagação desse vírus. 

A Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe 
sobre as medidas urgentes necessárias à prevenção, controle e contenção 
dos riscos, danos e agravos à saúde pública. No entanto, o evento é 
complexo e demanda o esforço conjunto de todos, não apenas do setor de 
saúde, para que os impactos sejam minimizados até que o estado de 
emergência se encerre. 

Com efeito, o serviço de segurança privada foi 
considerado como ATIVIDADE ESSENCIAL, tanto pelo Governo 



Federal (Lei Federal n° 13.979/20 e Decretos Federais n" 10,282/20 e 
10.329/20) quanto pelo Governo Estadual de São Paulo (Decreto Estadual 
Sf Tf 64Ml/20),mverbis: 

Decreto federal 10.282/2020: 
Art 3° - As medidas previstas na Lei 13,979, de 
2020, deverão resguardar o exercício e o 
funcionamento dos serviços públicos e atividades 
essenciais a que se refere o § 1". 
§ 1'^ São serviços públicos e atividades essenciais 
aqueles indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade, assim 
considerados aqueles que, se não atendidos, colocam 
em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 
população, tais como: 
(...) 
ni - atividades de segurança pública e privada, 
incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de 
presos: 
Decreto estadual 64.881/2020: 
Art. 2°, § 1"- O disposto no "caput" deste artigo não se 
aplica a estabelecimentos que tenham por ohjeto 
atividades essenciais, na seguinte conformidade: 
4. segurança: serviços de segurança privada; 
Destacamos que as empresas de escolta armada 

representadas por esta Entidade são empresas de segurança privada 
legalmente habilitadas e devidamente controladas e fiscalizadas pelo 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos termos da Lei Federal n" 
7.102/83, Decreto 89.056/83 e Portaria DPF 3.233/12, possuindo 
Autorização para Funcionamento enútido pelo Sistema GESP (Gestão 
Eletrônica de Segurança Privada) do Departamento de Polícia Federal. 

Esta Entidade, em conjunto com suas afiliadas, tem 
monitomdo de perto a situação do coronavírus (Covid-19) e juntos, tomado 
todas as medidas necessárias para garantir a saúde e o bem-estar da 
população, clientes e profissionais de segurança. Ademais, cuidamos não 
só do patrimônio, mas, sobretudo, cuidamos da vida das pessoas. As 
empresas de escolta armada são responsáveis pela segurança das cargas que 
abastecem a sociedade, como medicamentos, alimentos, equipamentos 
hospitalares, dentre outros extremamente necessários no presente momento. 
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Ocorre que, a par de nossa atividade ser 
considerada essencial para a sociedade, só recebemos o ónus deste 
enquadramento, com a maior exposição de nossos empregados ao 
contágio pelo vírus, não tendo havido nenhuma contrapartida dos 
poderes públicos para que as empresas de nosso segmento tenham 
recursos financeiros necessários para suportar seu importante mister 
neste período. 

Esta situação pode, a qualquer momento, acarretar a 
total e completa fragilização do atendimento de órgãos públicos, fábricas, 
empresas, etc, acarretando num apagão logístico extremamente nefasto 
para o fornecimento dos demais serviços essenciais à população. 

Para tentar minimizar essa situação, o segmento vem, 
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer sejam 
encaminhados pleitos de medidas governamentais específicas para 
promover recursos financeiros para empresas de serviços essenciais de 
segurança privada, em especial de escolta armada, no período de 
quarentena do coronavírus, notadamente a ISENÇÃO DE IMPOSTOS E 
CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS DE COMPETÊNCIA DO ENTE 
FEDERATIVO DO QUAL VOSSA EXCELÊNCIA É 
REPRESENTANTE. 

Diante do exposto, e confiando na sensibilidade de 
Vossa Excelência como homem público, sempre atento às dificuldades do 
setor empresarial para consecução de seus fins sociais, vem o SEMEESP 
apelar para que seja examinado o pleito acima destacado, de extrema 
importância para as empresas de prestação de serviços de escolta armada, 
que são serviços essenciais de segurança privada, de modo a permitir que 
estas possam ter os meios e recursos necessários neste grave momento de 
enfretamento do Covid-19. 

Estamos inteiramente à disposição de Vossa 
Excelência para a discussão de alternativas para o atendimento aos 
interesses mútuos. 

Limitados aoWpo^o, subscç̂ emo-nos. 

AUTAIR lUG 
Presidente 


