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Construção civil - ICMS 

Formas de contratação (contratos entre prestador e tomador) 

 

1 – prestador de serviços fornece somente a mão-de-obra, 

 

2 – prestador de serviços fornece a mão–de–obra mais 

mercadorias adquiridas de terceiro; 

 

3 – prestador de serviços fornece a mão–de–obra mais 

mercadorias produzidas por ele fora do local da obra; 

 

4 – prestador de serviços fornece a mão – de – obra mais 

mercadorias adquiridas de terceiro e produzidas fora do local da 

obra. 
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Conceito empresa de construção civil 

 

Considera-se empresa de construção civil, para fins de inscrição e 

cumprimento das demais obrigações fiscais previstas neste 

regulamento, toda pessoa, natural ou jurídica que executar obras 

de construção civil, promovendo a circulação de mercadorias 

em seu próprio nome ou no de terceiro. 

 

 

 

 

 

Anexo XI, art. 1º, Decreto nº 45.490/2000 

 

Construção civil - ICMS 
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Conceito de obras de construção civil 

 

Entendem-se por obras de construção civil, dentre outras, as 

adiante relacionadas, quando decorrentes de obras de 

engenharia civil: 

 

1 - construção, demolição, reforma ou reparação de prédios ou de 

outras edificações; 

 

2 - construção e reparação de estradas de ferro ou de rodagem, 

incluindo os trabalhos concernentes às estruturas inferior e superior 

de estradas e obras de arte; 

 

 

Construção civil - ICMS 
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3 - construção e reparação de pontes, viadutos, logradouros 

públicos e outras obras de urbanismo; 

 

4 - construção de sistemas de abastecimento de água e de 

saneamento; 

 

5 - obras de terraplenagem, de pavimentação em geral; 

 

6 - obras hidráulicas, marítimas ou fluviais; 

 

7 - obras destinadas a geração e transmissão de energia, 

inclusive gás; 

 

8 - obras de montagem e construção de estruturas em geral. 

Construção civil - ICMS 
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Inscrição Estadual 

 

A empresa de construção civil inscrever-se-á no Cadastro de Contribuintes 

do ICMS antes de iniciar suas atividades. 

 

Não está sujeita à inscrição: 

1 - a empresa que se dedicar a atividades profissionais relacionadas com a 

construção civil, para prestação de serviços técnicos tais como elaboração de 

plantas, projetos, estudos, cálculos, sondagens do solo e assemelhados; 

 

2 - a empresa que se dedicar à exclusiva prestação de serviços em obras de 

construção civil, mediante contrato de administração, fiscalização, empreitada ou 

subempreitada, sem fornecimento de materiais. 

 

Art. 3º, Anexo XI, Decreto nº 45.490/2000 

Construção civil - ICMS 
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Inscrição Estadual 

 

§ 3º - A empresa, mencionada no parágrafo anterior, quando realizar 

operação relativa à circulação de mercadoria, em nome próprio ou no de 

terceiro, em decorrência de execução de obra de construção civil, fica 

obrigada à inscrição e ao cumprimento das demais obrigações previstas 

neste regulamento. 

 

§ 4º - Não será considerado estabelecimento o local de cada obra, podendo 

ser autorizada a inscrição facultativa, tanto da obra como de empresa 

referida no § 2º. 

 

 

 

Art. 3º, Anexo XI, Decreto nº 45.490/2000 

Construção civil - ICMS 
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Contribuinte/não contribuinte  

 

Contribuinte do imposto é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que 

de modo habitual ou em volume que caracterize intuito comercial, 

realize operações relativas à circulação de mercadorias ou preste 

serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou de 

comunicação. 

 

Ou seja, regra geral, a construção civil não é contribuinte de ICMS 

 

 

 

Art. 9º, Decreto nº 45.490/2000 

Construção civil - ICMS 
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Contribuinte/não contribuinte 
 

RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 21246/2020, de 30 de abril de 2020.  

6. De plano, cumpre registrar que, por regra, empresa de construção civil não se qualifica 

como contribuinte do ICMS – exceto no fornecimento de mercadorias produzidas pelo 

prestador de serviços fora do local da prestação de serviços, vale dizer, fora do local da 

obra (item 7.02 da lista de serviços da LC nº 116/2003). 

 

Lista de serviços da LC 116/2003 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção 

civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de 

poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 

instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos 

serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

 

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres 

(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

 

Construção civil - ICMS 
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Não incidência 

O imposto não incide sobre: 

I - a execução de obra por administração sem fornecimento de material; 

 

II - o fornecimento de material adquirido de terceiro pelo empreiteiro ou 

subempreiteiro para aplicação na obra; 

 

III - a movimentação de material a que se refere o inciso anterior entre 

estabelecimentos do mesmo titular, entre estes e a obra ou de uma para 

outra obra; 

 

IV - a saída de máquina, veículo, ferramenta ou utensílio para prestação de 

serviço em obra, desde que deva retornar ao estabelecimento do remetente. 

 

Art. 3º Anexo XI, Decreto nº 45.490/2000 

Construção civil - ICMS 
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Incidência 
 

O ICMS incide sobre o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços: 

b) compreendidos na competência tributária dos municípios, mas que, por 

indicação expressa de lei complementar, sujeitem-se à incidência do imposto de 

competência estadual (Art. 2º, IV, “b” Decreto 45.490/2000) 

 

Lista de serviços da LC 116/2003 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção 

civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de 

poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 

instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos 

serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

 

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres 

(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

 

 

Construção civil - ICMS 
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Obrigações acessórias – Nota fiscal 
 

 

O estabelecimento inscrito, sempre que promover saída de mercadoria ou 

transmissão de sua propriedade, fica obrigado à emissão de Nota Fiscal. 

 

A Nota Fiscal será emitida pelo estabelecimento que promover a saída da 

mercadoria; no caso de obra não inscrita, a emissão será feita escritório, depósito, 

filial ou outro. 

 

 

 

 

Art. 4º Anexo XI, Decreto nº 45.490/2000 

Construção civil - ICMS 
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Obrigações acessórias – Nota fiscal 
 

Natureza da operação Simples Remessa  

 

CFOP 5.949 nota fiscais de saídas 

 

CFOP 1.949 nota fiscais de entradas 

 

CST 41 

 

Indicação dos locais de procedência e destino das mercadorias 

 

 

 

Art. 4º Anexo XI, Decreto nº 45.490/2000 

Construção civil - ICMS 
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Obrigações acessórias 
 

A mercadoria adquirida de terceiro poderá ser remetida pelo fornecedor 

diretamente para a obra, desde que no documento fiscal constem o nome, o 

endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, da empresa de 

construção, bem como a indicação expressa do local onde será entregue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4º Anexo XI, Decreto nº 45.490/2000 

Construção civil - ICMS 
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Obrigações acessórias 
 

Os livros serão escriturados nos prazos e condições previstos neste regulamento. 
 

I - no livro Registro de Saídas, na coluna "Operações ou Prestações sem Débito do 

Imposto", será lançada a Nota Fiscal relativa à remessa, para a obra, de 

mercadoria adquirida de terceiro; 
 

II - no livro Registro de Entradas, na coluna "Operações ou Prestações sem Crédito 

do Imposto" será lançada a Nota Fiscal emitida pelo fornecedor quando a 

mercadoria for remetida diretamente ao local da obra, ainda que situada em 

município diverso. 
 

A empresa que se dedicar exclusivamente à prestação de serviços e não efetuar 

operações de circulação de mercadoria, ainda que movimente máquinas, veículos, 

ferramentas ou utensúlios, fica dispensada da manutenção de livros fiscais, 

com exceção do livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de 

Ocorrências. 
 

Art. 5º Anexo XI, Decreto nº 45.490/2000 

Construção civil - ICMS 
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Obrigações acessórias 
 

GIA se escriturar os livros fiscais 
 

RESPOSTA À CONSULTA 17896/2018 e RESPOSTA À CONSULTA 10297/2016 
 

Portaria CAT 92/98 – Anexo IV 
 

Artigo 1º - A Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA é o instrumento por 

meio do qual o contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS e 

obrigado à escrituração de livros fiscais deve declarar, no prazo referido no artigo 

20, as seguintes informações econômico-fiscais, segundo o regime de apuração 

do imposto a que estiver submetido ou conforme as operações ou prestações 

realizadas no período: 

 

 

 

Art. 5º Anexo XI, Decreto nº 45.490/2000 

Construção civil - ICMS 

18 



Obrigações acessórias 
EFD IPI/ICMS se escriturar os livros fiscais (RC 15393/2017 e 6846/2017). 

Decreto 45.490/2000, Art. 250-A 

 

A Escrituração Fiscal Digital - EFD deverá ser efetuada pelo contribuinte mediante 

o registro eletrônico, em arquivo digital padronizado, de todas as operações, 

prestações e informações sujeitas à escrituração nos seguintes livros fiscais: 

I - Registro de Entradas; 

 

II - Registro de Saídas; 

 

III - Registro de Inventário; 

 

V - Registro de Apuração do ICMS. 

 

Art. 5º Anexo XI, Decreto nº 45.490/2000 

Construção civil - ICMS 
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O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos 

Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de 

serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam 

como atividade preponderante do prestador. 

 

 

 

7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 

construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e 

congêneres. 

 

 

 

Art. 1º LC nº 116/2003 

Construção civil - ISS 
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7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção 

civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 

7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e 

congêneres. 

 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de 

construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive 

sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e 

equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de 

serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

 

7.04 – Demolição. 

 

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e 

congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos 

serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

 

7.22 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 

Construção civil - ISS 
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O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do 

estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do 

domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a 

XXV, quando o imposto será devido no local: 

 

III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 

7.02 e 7.19 da lista anexa; 

 

V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no 

caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa; 

 

 

 

 

Art. 3º da LC nº 116/2003   

Construção civil - ISS 
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Retenção na fonte 
 

Os Municípios poderão atribuir a responsabilidade pelo pagamento do 

ISS a terceiro. 

 

§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1o deste artigo, são 

responsáveis:  

II – a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou 

intermediária dos serviços descritos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista 

anexa. 

 

 

 

Art. 6º da LC nº 116/2003 

Construção civil - ISS 
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Base de cálculo 
 

A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

 

Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza: 

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos 

nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei 

Complementar; 

 

 

 

 

Art. 7º da LC nº 116/2003 

 

 

 

Construção civil - ISS 
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Produtor Rural  
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Conceito 

 

Para efeito de aplicação da legislação do ICMS, considera-se: 

 

Produtor, a pessoa natural dedicada à atividade agropecuária que 

realize operações de circulação de mercadorias 

 

Para fins de inscrição estadual, considera-se produtor rural, o 

empresário rural, pessoa natural, não equiparado a comerciante ou 

industrial, que realize profissionalmente atividade agropecuária, de 

extração e exploração vegetal ou animal, de pesca ou de armador de 

pesca. 

 

Art. 4º, VI e art. 32 Decreto nº 45.490/2000 
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Contribuinte 

 

Contribuinte do imposto é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que 

de modo habitual ou em volume que caracterize intuito comercial, 

realize operações relativas à circulação de mercadorias ou preste 

serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou de 

comunicação 

 

 

 

 

 

 

Art. 9º Decreto nº 45.490/2000 
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Inscrição estadual 

Desde que pretendam praticar com habitualidade operações relativas à 

circulação de mercadoria ou prestações de serviço de transporte interestadual ou 

intermunicipal ou de comunicação, deverão inscrever-se no Cadastro de 

Contribuintes do ICMS, antes do início de suas atividades: 

 

I - o industrial, o comerciante, o produtor e o gerador; 

 

 

 

O produtor deverá inscrever seu estabelecimento rural no Cadastro de 

Contribuintes do ICMS antes do início de suas atividades, conforme disciplina 

estabelecida pela Secretaria da Fazenda. 

 

(Art. 7º do Anexo III, Portaria CAT 92/1998). 

 

 

 

Art. 19 e art. 32 Decreto nº 45.490/2000 
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Depósito fechado do produtor rural 

 

O produtor rural poderá manter um depósito fechado exclusivamente para 

armazenagem de mercadoria de sua produção, desde que no município onde 

estiver inscrito seu estabelecimento rural que se sujeitará às disposições desta 

seção e, no que couber, ao disposto nos artigos 1º e 2º do Anexo VII deste 

Regulamento, podendo, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da 

Fazenda, ser dispensada a manutenção de livros fiscais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 33 Decreto nº 45.490/2000 
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Diferimento do ICMS 

 

Salvo disposição em contrário, na saída promovida por produtor situado em 

território paulista com destino a comerciante, industrial, cooperativa ou qualquer 

outro contribuinte, exceto produtor, o imposto será arrecadado e pago pelo 

destinatário deste Estado, quando devidamente indicado na documentação 

correspondente, no período em que a mercadoria entrar no estabelecimento, 

observado o disposto no artigo 116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 260 Decreto nº 45.490/2000 
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Quando estiver atribuída ao destinatário da mercadoria ou ao tomador do serviço 

a obrigação de pagar o imposto relativo à mercadoria entrada, real ou 

simbolicamente, em seu estabelecimento ou ao serviço tomado, o contribuinte 

deverá, no período de ocorrência do evento, observar as seguintes normas: 

 

 

I - o imposto será escriturado no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro 

"Débito do Imposto - Outros Débitos", com a expressão "Entradas com Imposto a 

Pagar" ou "Utilização de Serviços com Imposto a Pagar", conforme o caso; 

 

 

II - o imposto será computado, quando for o caso, como crédito no livro Registro 

de Entradas, no mesmo período em que o serviço tiver sido tomado ou a 

mercadoria tiver entrado no estabelecimento. 

 

 

 

Art. 116 Decreto nº 45.490/2000 

Diferimento do ICMS 
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Pagamento do ICMS por GARE 
O débito fiscal será recolhido na GARE com o código 063-2 na operação 

realizada por estabelecimento rural de produtor, quando não estiver atribuída 

ao destinatário a responsabilidade pelo pagamento do imposto, conforme 

segue: 

 

a) na saída de mercadoria com destino a outro Estado, ao exterior ou a pessoa 

de direito público ou privado não inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 

 

b) na transmissão de propriedade de mercadoria depositada em seu nome em 

armazém geral ou qualquer outro local, quando não transitar pelo 

estabelecimento depositante ou deste tiver saído sem o pagamento do imposto; 

 

c) na saída de mercadoria sem destinatário certo; 

 

d) na saída de mercadoria com destino a consumidor ou a outro produtor, 

relativamente às saídas efetuadas no mês, até o dia 15 (quinze) do mês 

seguinte; 
 

 

Art. 115, II Decreto nº 45.490/2000 
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Pagamento do diferencial de alíquotas 

 
O pagamento do diferencial de alíquotas por produtor rural deve ser recolhido 

mediante guia de recolhimentos especiais, na qual se deduzirá o valor do 

imposto pago a outro Estado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 117, § 2º Decreto nº 45.490/2000 
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Crédito 

Crédito de imposto pode ser utilizado para: 

 

1 - Abatimento na própria guia de recolhimento 

 

2 - Transferência do produtor para o destinatário 

 

3 - Transferência de produtor para outro estabelecimento rural 

 

4 - Transferência do produtor para pagamento de aquisição de mercadorias ou de 

bens 

 

5 - Transferência para pagamento de aquisição de caminhão ou chassi de 

caminhão, carroceria, reboque e semirreboque 

 

6 - Transferência por estabelecimento de cooperativa de produtores rurais para 

pagamento de aquisição de mercadorias 

 

 

Art. 70-A a 70-G Decreto nº 45.490/2000 e Portaria CAT nº 153/2011, art. 1º 
34 



Crédito de imposto pode ser utilizado para: 
 

1 - Abatimento na própria guia de recolhimento 

 

Quando o produtor rural for responsável pelo recolhimento do imposto, poderá 

ele abater na própria guia de recolhimentos especiais o crédito do imposto a que 

tiver direito. 

  

A dedução do ICMS poderá ser parcial ou total e será solicitado por meio do 

Sistema e-CredRural.  

 

Após o deferimento do pedido, será feito o lançamento na conta-corrente do 

Sistema com o devido visto eletrônico. 

  

A Guia de Arrecadação Estadual (Gare-ICMS) ou Dare-SP deverá conter um 

demonstrativo da dedução do ICMS e o visto eletrônico.  

 

 

  

Portaria CAT nº 153/2011, arts. 1º, IV, e 39 

Crédito 
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Crédito de imposto pode ser utilizado para: 
 

2 - Transferência do produtor para o destinatário 

 

O produtor poderá transferir crédito do ICMS para o estabelecimento destinatário 

localizado neste Estado, em saída tributada, isenta ou não tributada por ele 

promovida, quando não estiver obrigado ao pagamento do imposto em seu próprio 

nome. 

 

Nesta hipótese, o produtor rural deverá observar os seguintes procedimentos: 

a) a transferência dependerá de prévia autorização da Sefaz; 

b) será requerida do produtor rural, relativamente a créditos decorrentes de fatos 

geradores ocorridos desde 1º.01.2012, a elaboração de arquivo digital contendo 

informações sobre o crédito do imposto a ser utilizado; 

c) não será admitida transferência de crédito em saída de mercadoria que deva 

retornar ao estabelecimento do produtor. 

Crédito 
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Crédito de imposto pode ser utilizado para: 

 

3 - Transferência de produtor para outro estabelecimento rural 

 

 

É permitida a transferência de crédito para outro estabelecimento rural pertencente 

ao mesmo titular. 

 

Consideram-se estabelecimentos rurais pertencentes ao mesmo titular aqueles 

que possuírem os mesmos titulares, detendo cada um desses titulares a mesma 

participação em cada um dos estabelecimentos. 

Crédito 
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4 - Transferência do produtor para pagamento de aquisição de mercadorias 

ou de bens 

Transferência do produtor para pagamento de aquisição de mercadorias ou de 

bens, para utilização na atividade rural do próprio produtor ou do produtor filial 

quando adquiridos de: 

a) fabricante ou revendedor autorizado, tratando-se de máquinas e implementos 

agrícolas discriminados na relação constante da Resolução SF nº 4/1998 ; e 

 

b) fabricante ou revendedor, tratando-se de insumos agropecuários, sacaria nova 

e outros materiais de embalagem; 

 

c) revendedor de combustíveis a ser utilizados para movimentação de máquinas 

e implementos agrícolas ou para abastecimento de veículo de propriedade do 

produtor, utilizado exclusivamente para transporte de carga na atividade rural; 

 

d) empresa concessionária de serviço público, tratando-se de energia elétrica; 

 

e) Cooperativa de máquinas e implementos agrícolas discriminados na relação 

constante da Resolução SF nº 4/1998 , insumos agropecuários, energia elétrica, 

sacaria nova e outros materiais de embalagem. 

Crédito 
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5 - Transferência para pagamento de aquisição de caminhão ou chassi de 

caminhão, carroceria, reboque e semirreboque 

É permitida ainda a transferência de crédito do ICMS por produtor, que o possuir 

em razão de sua atividade: 

a) para pagamento de aquisição de caminhão ou chassi de caminhão com motor, 

novos, para utilização direta em sua atividade, no transporte de mercadoria, pelo 

prazo mínimo de 1 ano, em estabelecimento de sua propriedade localizado no 

Estado de São Paulo, desde que os referidos bens sejam adquiridos de 

fabricante paulista ou de seu revendedor autorizado; e 

 

b) para pagamento de aquisição de carroceria nova de caminhão, bem como 

reboque e semirreboque novos, inclusive refrigerados, para utilização direta em 

sua atividade, no transporte de mercadoria, pelo prazo mínimo de 1 ano, em 

estabelecimento de sua propriedade localizado no Estado de São Paulo, desde 

que os referidos bens sejam adquiridos de fabricante paulista ou de seu 

revendedor autorizado e se destinem a equipar caminhão ou chassi de caminhão 

com motor, novos, também adquiridos de fabricante paulista ou de seu 

revendedor autorizado. 

Crédito 
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6 - Transferência por estabelecimento de cooperativa de produtores rurais 

para pagamento de aquisição de mercadorias 

 

Por fim, é permitida ainda a transferência por estabelecimento de cooperativa de 

produtores rurais, do crédito recebido em transferência de seus cooperados, para 

pagamento de aquisição das mercadorias a seguir indicadas, desde que 

destinadas exclusivamente à revenda aos seus cooperados, aos seguintes 

estabelecimentos: 

 

a) fabricante ou revendedor autorizado, tratando-se de máquinas e implementos 

agrícolas discriminados na relação constante da Resolução SF nº 4/1998 ; 

 

b) fabricante ou revendedor, tratando-se de insumos agropecuários, sacaria nova e 

outros materiais de embalagem. 

Crédito 
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Sistema e-CredRural 

 

Para a utilização do crédito do ICMS nas formas anteriormente mencionadas, a 

Sefaz desenvolveu o Sistema e-CredRural, que será responsável pela 

administração do referido crédito. 

 

Para a utilização do e-CredRural, o contribuinte deverá efetuar o credenciamento 

do estabelecimento por meio do site da Sefaz, sendo que o contribuinte que utilizá-

lo estará dispensado da escrituração do livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-

A. 

 

O crédito dos estabelecimentos mencionados no item 7 será: 

a) informado, quando declarado o respectivo valor no e-CredRural; 

b) utilizável, quando o valor correspondente for disponibilizado pelo Fisco, em 

conta-corrente do sistema. 

Crédito 
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Nota fiscal de produtor 

O estabelecimento rural de produtor emitirá Nota Fiscal de Produtor, modelo 4: 

 

I - sempre que promover a saída de mercadoria; 

 

II - na transmissão da propriedade de mercadoria; 

 

III - sempre que, no estabelecimento, entrarem bens ou mercadorias, real ou 

simbolicamente, nas hipóteses previstas no inciso I do artigo 136; 

 

IV - em outras hipóteses previstas na legislação. 

 

 

 

 

 

 

Art. 139 Decreto nº 45.490/2000 

42 



Dispensa de emissão da nota 

fiscal de produtor 

É dispensada a emissão de Nota Fiscal de Produtor ou NF-e pelo produtor rural: 

 

a) nas saídas internas de mercadorias de produção própria, destinadas 

diretamente a consumidor final não contribuinte, quando cumulativamente: 

a.1) o adquirente da mercadoria não exigir o documento fiscal; 

a.2) o valor da operação for inferior ao equivalente a 50% da Unidade Fiscal do 

Estado de São Paulo (UFESP) ; 

 

b) no transporte manual de produto da agricultura ou da criação ou seus 

derivados, excluída a condução de rebanho. 

 

Deve emitir a NF-e ao final de cada dia englobando o total das saídas para as 

quais não tenha emitido o documento, na saída para consumidor final. 

 

 

 

 

Art. 139 Decreto nº 45.490/2000 e Portaria CAT nº 153/2011, art. 10 
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Nota fiscal eletrônica 

Tratando-se de estabelecimento de produtor rural, a NF-e deverá ser emitida em 

substituição à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, nas operações em que o 

destinatário esteja localizado em outra unidade federada, ficando vedada a 

emissão da Nota Fiscal de Produtor nessa hipótese, a partir do 1º (primeiro) dia 

do 3º (terceiro) mês subsequente ao mês de seu credenciamento (NR). 

 

 

 

Deve emitir Nota Fiscal Eletrônica se pretender credenciar no CREDRURAL 

(Portaria  CAT 153/2011, arts. 3º e 4º)  

 

 

 

 

 

 

Portaria CAT nº 162/2008, art. 3º, § 4º  
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Nota fiscal de produtor 

 
O destaque do valor do imposto só será efetuado nas operações em que o 

recolhimento do tributo deva ser feito pelo emitente, hipótese em que a Nota 

Fiscal de Produtor conterá, também, a indicação da guia pela qual tiver sido 

recolhido o imposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 140 Decreto nº 45.490/2000 
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Benefícios fiscais 

Exemplo de aplicação  
 

(HORTIFRUTIGRANJEIROS) - Operações com os seguintes produtos em 

estado natural, exceto quando destinados à industrialização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36, Anexo I Decreto nº 45.490/2000 
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 IPI - ICMS/SP - Cesta de Natal – 

Comercialização e distribuição; 

 

 ICMS/SP – Distribuição de Brindes; 

 

 ICMS/SP - Decreto nº 65.156/2020 - Termo final 

para benefícios fiscais; e 

 

 ISS - Lei 12.221/2020 - Programa Especial de 

Regularização Fiscal do Município – PERFIS. 
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Tratamento fiscal das Cestas de Natal 
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Próximo da época das festas de final de ano, a empresa de 

comércio de cestas de natal tem suas atividades intensificadas, e 

com isso as dúvidas em relação ao tratamento fiscal de suas 

operações aumentam. 

 

Ou referidas empresas fabricam os produtos ou elas os adquirem 

de outros estabelecimentos e os reúnem em forma de cestas de 

natal,  

  

A principal dúvida referente ao IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados) é se há a ocorrência de seu fato gerador, e em 

relação ao ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e Comunicação), qual o procedimento para a venda destes bens. 

 

Tratamento fiscal das Cestas de Natal 
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Analisando a questão pertinente ao imposto estadual, esclarece-se 

que o RICMS/SP (Decreto nº 45.490/2000) impossibilita a inclusão 

de “cesta de natal” como um produto no documento fiscal, ou um 

“kit” a ser vendido, logo a descrição no campo “Dados do produto” 

deve ser feita produto a produto constante na referida cesta. 

  

 

Ora, o art. 127, inciso IV do RICMS/SP, determina que, no quadro 

“Dados do Produto” da nota fiscal, deverá, dentre outros itens, 

constar a alíquota do ICMS e a descrição de cada produto, 

compreendendo: nome, marca, tipo, modelo, série, espécie, 

qualidade e demais elementos que permitam a perfeita 

identificação. Assim sendo, a tributação do ICMS será de forma 

individualizada, de acordo com a alíquota prevista para cada 

produto componente da cesta. 

Tratamento fiscal das Cestas de Natal 
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RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 19383/2019, de 31 de maio de 2019 

Disponibilizado no site da SEFAZ em 14/11/2019 

 

Ementa 
 

ICMS – Venda de produto completo ou em itens separados – “Kit” – Emissão de Nota 

Fiscal. 
 

I. A composição de um “kit”, reunindo vários produtos separados, não constitui 

mercadoria autônoma, para fins de tributação. 

 

II. Quando da comercialização do “kit”, além dos demais requisitos exigidos pela 

legislação para emissão da NF-e, deverão ser indicados nos campos destinados ao 

detalhamento de produtos e serviços todos os dados das mercadorias que os 

compõem, para a perfeita indicação de cada uma delas. 
 

III. Todavia, ao vender produto completo e não suas peças, partes ou módulos, o 

contribuinte deve, obrigatoriamente, fazer constar da Nota Fiscal a descrição e o 

preço de todo o conjunto que forma o produto por inteiro e não das peças, partes ou 

módulos que compõem o produto vendido, uma vez que não corresponde à operação 

realizada. 

Tratamento fiscal das Cestas de Natal 
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Em relação ao IPI, quando o estabelecimento que vende as cestas de 

natal fabricou ou importou os produtos, é clara a caracterização da 

ocorrência do fato gerador deste imposto: saída de produto de 

estabelecimento industrial ou equiparado a industrial (art. 35 do RIPI). 

 

 

A incidência do IPI, nesse caso, não ocorre em razão do 

reacondicionamento dos produtos realizado pelo estabelecimento 

industrial ou importador, mas sim pela saída de produto por ele 

industrializado ou importado 

 

 

A dúvida reside se o estabelecimento comércio que adquire os 

produtos de terceiros para a formação da cesta natalina, estaria 

realizando alguma  modalidade de industrialização. 

Tratamento fiscal das Cestas de Natal 
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Art. 4º Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o 

funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe 

para consumo, tal como: 

 

 I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção 

de espécie nova (transformação); 

 

II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a 

utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento); 

 

III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo 

produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem); 

 

IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem, 

ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine 

apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou 

 

V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou 

inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou recondicionamento). 

Parágrafo único.  São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o 

processo utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das instalações ou 

equipamentos empregados. 

Tratamento fiscal das Cestas de Natal 
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Em um primeiro momento poder-se-ia enquadrar nesta modalidade de 

industrialização a reunião de produtos em forma de cestas natalinas, 

considerando que o estabelecimento altera a apresentação dos produtos, 

colocando-os em outra embalagem. 

 

Ocorre que o art. 5°, inc. X do RIPI exclui do conceito de industrialização o 

acondicionamento dos produtos classificados nos Capítulos 16 a 22 da 

Tabela de Incidência do IPI _ TIPI (Decreto 6.006/2006), adquiridos de 

terceiros, em embalagens confeccionadas sob a forma de cesta de Natal e 

semelhantes. 

 

Desta forma, a reunião dos produtos dos capítulos da TIPI acima citados 

(lista de capítulos taxativa) por um estabelecimento comércio, por exceção 

expressa no RIPI, não configura industrialização, não havendo que se falar 

em incidência do IPI. 

Tratamento fiscal das Cestas de Natal 
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Referidos capítulos da TIPI abrangem os seguintes produtos:  
 

Capítulo 16 - Preparações de carnes, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou 

de outros invertebrados aquáticos;  

 

Capítulo 17 - Açúcares e produtos de confeitaria;  

 

Capítulo 18 -  Cacau e suas preparações;  

 

Capítulo 19 - Preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou leite; 

produtos de pastelaria;  

 

Capítulo 20 - Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de 

plantas;  

 

Capítulo 21 -  Preparações alimentícias diversas;   

 

Capítulo 22 -  Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres. 

Tratamento fiscal das Cestas de Natal 
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Mas, deve-se ter cuidado, pois se o estabelecimento que reúne os bens em 

forma de cestas natalinas, os adquiriu de outro estabelecimento do mesmo 

titular que os tenha industrializado, importado ou mandado industrializar, será 

considerado equiparado a industrial, devendo tributar o IPI na venda das 

referidas cestas, salvo se operar exclusivamente no varejo (art. 9°, III do 

RIPI). 

  

Em relação ao estabelecimento varejista que vende cestas de natal, se tiver 

adquirido bens importados por outro estabelecimento do mesmo contribuinte, 

diretamente da repartição que os liberou, também ficará na condição de 

equiparado a indústria, devendo destacar o IPI na venda  das referidas 

cestas. 

  

Nestes casos, a incidência do IPI também não se dá pelo 

reacondicionamento de produtos, mas sim pela saída de produtos de 

estabelecimento na condição de equiparado a industrial, a mesma regra 

sendo válida para todos os demais casos de equiparação a industrial 

previstos no RIPI. 

Tratamento fiscal das Cestas de Natal 
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Em relação à forma de distribuição das cestas pelo estabelecimento 

adquirente, considerando que ele não as comercializa, e que irá remetê-las 

a consumidores finais, deverá ser adotado o procedimento para 

distribuição de brindes, constante nos artigos 455 e seguintes do RICMS – 

Decreto 45.490/00. 

 

 

Brinde 
 

De acordo com ao art. 455 do RICMS, é a mercadoria que, não 

constituindo objeto normal da atividade do contribuinte, tiver sido adquirida 

para distribuição gratuita a consumidor ou usuário final.  

 

 

Tratamento fiscal das Cestas de Natal 
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ICMS/SP – Distribuição de Brindes 
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Distribuição de brindes – art. 456 

Fornecedor Distribuidor 

Consumidor 

final 

Venda de mercadoria 

CFOP normal (5.101/ 5.102 etc) c/ 

ICMS e c/ IPI 

No ato da entrada 

da mercadoria 

 

NF CFOP 5.949 

c/ ICMS e o valor 

do IPI deve ser 

incluído da B/C do 

ICMS 

 

LRS c/ débito do 

ICMS 

LRE – CFOP 1.949  

c/ crédito do ICMS 

Entrega do brinde (se houver) 

 

NF de remessa CFOP 5.910 

s/ ICMS  

 

LRS – “Doc. Fiscal” e “Obs” 
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Inclusão do IPI na base de cálculo do  ICMS 

 Na emissão da nota fiscal de venda pelo fornecedor, o valor do IPI, 

se incidente na operação, não deverá ser incluído na base de 

cálculo do ICMS, uma vez que a mercadoria será objeto de nova 

saída a ser promovida pelo adquirente, que deverá emitir a nota 

fiscal de saída simbólica, incluindo o valor do IPI na base de cálculo 

do ICMS. 
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Portaria CAT - 154, de 3-12-2008 

 

(DOE 04-12-2008) 

 

Estabelece procedimento a ser adotado por contribuinte na aquisição de mercadoria para 

distribuição a seus empregados 

 

Artigo 1° - Nas operações relacionadas com mercadorias que, não constituindo objeto normal de 

sua atividade, são adquiridas com a finalidade exclusiva de distribuição a qualquer título a seus 

empregados, para consumo final, visando atender as suas necessidades básicas de 

alimentação, vestuário, higiene e saúde, o contribuinte deverá adotar o seguinte procedimento: 

 

I - emitir, no ato da entrada da mercadoria no estabelecimento e relativamente a cada 

documento fiscal correspondente à aquisição, Nota Fiscal com destaque do valor do imposto 

utilizando a alíquota incidente nas operações internas, incluindo na sua base de cálculo o valor 

do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI lançado no documento fiscal de aquisição, e 

fazendo constar, além dos demais requisitos: 

 

a) no campo “nome/razão social” do quadro “Destinatário/Remetente”, a expressão “Diversos - 

Distribuição de mercadoria a empregados” e os dados do emitente nos demais campos do 

mesmo quadro; 

 

b) no campo “Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP”, o código 5.949; 

Aquisição de mercadoria para 
distribuição a seus empregados 
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c) no campo “Informações Complementares”, a expressão “Nota Fiscal emitida nos termos da 

Portaria CAT XX/08 - Nota Fiscal de aquisição nº ..., de.../.../..; 

 

II - registrar a nota de que trata o inciso I no livro Registro de Saídas, na forma prevista no 

Regulamento do ICMS. 

 

Parágrafo único - Na hipótese de a distribuição da mercadoria ocorrer por valor superior ao 

constante do documento fiscal emitido na forma do inciso I, o valor total da Nota Fiscal de que 

trata este artigo deverá corresponder ao valor da operação de saída. 

Aquisição de mercadoria para 
distribuição a seus empregados 
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Artigo 2º - Quando da efetiva saída das mercadorias a que se refere esta portaria, o contribuinte 

adotará o seguinte procedimento: 

 

I - na hipótese de o contribuinte, por si próprio ou por terceiros, efetuar o transporte das 

mercadorias para entrega a seus empregados, emitirá Nota Fiscal correspondente a toda a carga 

a ser transportada, nela mencionando-se, além dos demais requisitos: 

a) no campo “nome/razão social” do quadro “Destinatário/Remetente”, a expressão “Diversos - 

Distribuição de mercadoria a empregados” e os dados do emitente nos demais campos do 

mesmo quadro; 

b) no campo “Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP”, o código 5.949; 

c) no campo “Informações Complementares”, a expressão “Nota Fiscal emitida nos termos do 

artigo 3º da Portaria CAT xx/08 - Nota Fiscal emitida na entrada nº ..., de.../.../...”; 

II - na hipótese de as mercadorias serem retiradas pelos empregados, o contribuinte fica 

dispensado da emissão da Nota Fiscal correspondente. 

Parágrafo único - A Nota Fiscal emitida nos termos do inciso I deverá ser registrada no livro 

Registro de Saídas, com a utilização apenas das colunas relativas a “Documento Fiscal” e 

“Observações”, anotando-se nesta a expressão “Remessa de mercadorias distribuídas a 

empregados”. 

 

Artigo 3º - Fica revogada a Portaria CAT-32/87, de 30 de julho de 1987. 

 

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Aquisição de mercadoria para 
distribuição a seus empregados 
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ICMS/SP - Decreto nº 65.156/2020 - Termo 

final para benefícios fiscais 
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 Decreto nº 65.156/20 - Prazo final  

de benefícios fiscais  

DECRETO Nº 65.156, DE 27 DE AGOSTO DE 2020 

 
(DOE 28-08-2020) 

 

Introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 

e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS 

 

OFÍCIO GS-CAT Nº /2020  

 

Senhor Governador,  

 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa minuta de decreto, que introduz alterações no 

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000. 

 

A minuta tem por objetivo estabelecer o termo final, qual seja, 31 de outubro de 2020 ou 31 de dezembro 

de 2020, de diversos benefícios fiscais previstos nos Anexos I, II e III do Regulamento do ICMS, que 

concedem, respectivamente, isenções, reduções de base de cálculo e créditos outorgados.  

 

Atualmente, a vigência desses benefícios fiscais vincula-se à vigência dos convênios celebrados no 

âmbito do Confaz que autorizam a sua concessão.  

 

A presente minuta apenas altera a forma de prever o termo final dos benefícios fiscais que relaciona.  
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 Decreto nº 65.156/20 - Prazo final  

de benefícios fiscais  
Artigo 1° Passam a vigorar, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados do 

Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo 

Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000:  

I - do Anexo I:  
a) o parágrafo único do artigo 4º: 

 

“Parágrafo único - Este benefício vigorará até 31 de 

outubro de 2020.” (NR); 

 

b) o parágrafo único do artigo 12: 

“Parágrafo único - Este benefício vigorará até 31 de 

outubro de 2020.” (NR);  

 

c) o § 3º do artigo 14: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro de 

2020.” (NR); 

 

d) o § 5º do artigo 18: 

“§ 5º - Este benefício vigorará até 31 de outubro de 

2020.” (NR); 

 

e) o § 14 do artigo 19: 

“§ 14 - Este benefício vigorará até 31 de dezembro 

de 2020.” (NR); 

 

f) o parágrafo único do artigo 27: 

 

“Parágrafo único - Este benefício vigorará até 31 

de outubro de 2020.” (NR);  

 

g) o parágrafo único do artigo 34: 

 

“Parágrafo único - Este benefício vigorará até 31 

de outubro de 2020.” (NR);  

 

h) o § 5º do artigo 38: 

 

“§ 5º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR);  

 

i) o § 2º do artigo 40: 

 

“§ 2º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 66 



 Decreto nº 65.156/20 - Prazo final  

de benefícios fiscais  
I - do Anexo I:  

j) o § 3º do artigo 48: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

k) o parágrafo único do artigo 49: 

“Parágrafo único - Este benefício vigorará até 31 

de outubro de 2020.” (NR); 

 

l) o parágrafo único do artigo 51: 

“Parágrafo único - Este benefício vigorará até 31 

de outubro de 2020.” (NR); 

 

m) o § 2º do artigo 52: 

“§ 2º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

n) o § 3º do artigo 53: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

o) o § 2º do artigo 54: 

“§ 2º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

p) o § 3º do artigo 60: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro de 

2020.” (NR); 

 

q) o parágrafo único do artigo 65: 

“Parágrafo único - Este benefício vigorará até 31 de 

outubro de 2020.” (NR); 

 

r) o § 2º do artigo 66: 

“§ 2º - Este benefício vigorará até 31 de outubro de 

2020.” (NR); 

 

s) o parágrafo único do artigo 68: 

“Parágrafo único - Este benefício vigorará até 31 de 

outubro de 2020.” (NR); 

 

t) o parágrafo único do artigo 72: 

“Parágrafo único - Este benefício vigorará até 31 de 

outubro de 2020.” (NR); 

 

u) o § 9º do artigo 74: 

“§ 9º - Este benefício vigorará até 31 de outubro de 

2020.” (NR); 
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v) o parágrafo único do artigo 75: 

“Parágrafo único - Este benefício vigorará até 

31 de outubro de 2020.” (NR); 

 

w) o item 2 do § 4º do artigo 76: 

“2 - vigorará até 31 de outubro de 2020.” (NR); 

 

x) o § 2º do artigo 91: 

“§ 2º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

y) o § 3º do artigo 92: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

z) o § 4º do artigo 94: 

“§ 4º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

z1) o § 5º do artigo 97: 

“§ 5º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

I - do Anexo I:  

z2) o § 5º do artigo 109: 

“§ 5º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

z3) o § 3º do artigo 112: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

z4) o § 4º do artigo 113: 

“§ 4º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

z5) o § 3º do artigo 116: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

z6) o parágrafo único do artigo 120: 

“Parágrafo único - Este benefício vigorará até 31 

de outubro de 2020.” (NR); 

 

z7) o § 3º do artigo 122: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 
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z8) o § 4º do artigo 124: 

“§ 4º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

z9) o § 3º do artigo 125: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

z10) o § 3º do artigo 129: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

z11) o § 4º do artigo 130: 

“§ 4º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

z12) o § 3º do artigo 131: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de 

dezembro de 2020.” (NR); 

 

z13) o § 4º do artigo 133: 

“§ 4º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

I - do Anexo I:  

z14) o § 5º do artigo 134: 

“§ 5º - Este benefício vigorará até 31 de 

dezembro de 2020.” (NR); 

 

z15) o § 5º do artigo 138: 

“§ 5º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

z16) o § 3º do artigo 143: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

z17) o § 3º do artigo 146: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

z18) o § 3º do artigo 150: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

z19) o § 3º do artigo 151: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de 

dezembro de 2020.” (NR); 
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I - do Anexo I:  

z20) o § 2º do artigo 152: 

“§ 2º - Este benefício vigorará até 31 de outubro de 2020.” (NR); 

 

z21) o § 3º do artigo 163: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro de 2020.” (NR); 

 

z22) o § 6º do artigo 164: 

“§ 6º - Este benefício vigorará até 31 de outubro de 2020.” (NR); 

 

 

II - do Anexo II: 

a) o § 3º do artigo 9º: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de 

dezembro de 2020.” (NR); 

 

b) o § 2º do artigo 10: 

“§ 2º - Este benefício vigorará até 31 de 

dezembro de 2020.” (NR); 

 

c) o § 2º do artigo 12: 

“§ 2º - Este benefício vigorará até 31 de 

dezembro de 2020.” (NR); 

d) o parágrafo único do artigo 14: 

“Parágrafo único - Este benefício vigorará até 31 de 

outubro de 2020.” (NR); 

 

e) o parágrafo único do artigo 15: 

“Parágrafo único - Este benefício vigorará até 31 de 

outubro de 2020.” (NR); 

 

f) o § 2º do artigo 17: 

“§ 2º - Este benefício vigorará até 31 de outubro de 

2020.” (NR); 
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II - do Anexo II: 

g) o § 5º do artigo 25: 

“§ 5º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

h) o § 3º do artigo 40: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

i) o § 6º do artigo 41: 

“§ 6º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

j) o § 3º do artigo 42: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

k) o § 2º do artigo 43: 

“§ 2º - Este benefício vigorará até 31 de outubro 

de 2020.” (NR); 

 

l) o § 2º do artigo 46: 

“§ 2º - Este benefício vigorará até 31 de dezembro 

de 2020.” (NR); 

m) o § 3º do artigo 63: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro de 

2020.” (NR); 

 

n) o § 3º do artigo 64: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro de 

2020.” (NR); 

 

o) o § 3º do artigo 66: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de dezembro 

de 2020.” (NR); 

 

p) o parágrafo único do artigo 70: 

“Parágrafo único - Este benefício vigorará até 31 

de outubro de 2020.” (NR); 
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III - do Anexo III 

a) o § 4º do artigo 4º: 

“§ 4º - Este benefício vigorará até 31 de dezembro de 

2020.” (NR); 

 

b) o § 3º do artigo 14: 

“§ 3º - Este benefício vigorará até 31 de outubro de 

2020.” (NR); 

 

c) o § 4º do artigo 20: 

“§ 4º - Este benefício vigorará até 31 de outubro de 

2020.” (NR); 

 

d) o § 4º do artigo 44: 

“§ 4º - Este benefício vigorará até 31 de outubro de 

2020.” (NR). 
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Artigo 2° - Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados ao 

Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 

45.490, de 30 de novembro de 2000: 

 

I - o § 5º ao artigo 41 do Anexo I: 

“§ 5º - Este benefício vigorará até 31 de dezembro de 2020.” (NR); 

 

II - o § 4º ao artigo 1º do Anexo II: 

“§ 4º - Este benefício vigorará até 31 de outubro de 2020.” (NR). 

 

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 27 de agosto de 2020 

 

JOÃO DORIA 

 

Rodrigo Garcia 

Secretário de Governo 

 

Henrique de Campos Meirelles 

Secretário da Fazenda e Planejamento 

 

Antonio Carlos Rizeque Malufe 

Secretário Executivo, Respondendo pelo Expediente da Casa Civil 

 

Publicado na Secretaria de Governo, aos 27 de agosto de 2020. 73 
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Lei nº 12.221/2020 – DOM de 31.08.2020 
  

Institui o Programa Especial de Regularização Fiscal do Município – PERFIS e dá outras providências. 

  

Projeto de Lei nº 134/2020 – autoria do Vereador JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ. 

  

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 

  

Art. 1º Fica instituído o Programa Especial de Regularização Fiscal do Município – PERFIS, destinado a 

promover: 

  

a) a regularização de débitos tributários ou não e inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, 

constantes dos registros da Secretaria da Fazenda do Município – SEFAZ; 

  

b) a regularização de débitos tributários ou não, do ano e vencidos até 31/07/2020 conforme disposto no 

art. 4º, § 6º. 

 

§ 1º Não poderão ser incluídos no PERFIS, enquanto vigente a presente Lei: 

 

a) eventuais débitos que tiveram parcelamentos realizados através da Lei Ordinária nº 11.009, de 1º de 

dezembro de 2014, da Lei Ordinária de nº 11.591, de 29 de setembro de 2017 e da Lei Ordinária nº 

12.093, de 16 de outubro de 2019, salvo se for realizado conforme disposto no art. 4º, § 5º desta Lei; 

 

b) os débitos já ajuizados que estejam garantidos por penhora on-line (BACEN JUD); 
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c) débitos provenientes de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa. 

  

§ 2º O PERFIS será administrado pela Secretaria da Fazenda – SEFAZ em conjunto com a Secretaria 

Jurídica – SAJ 

  

§ 3º O ingresso no PERFIS dar-se-á por opção do sujeito passivo, mediante requerimento, conforme 

dispuser o Regulamento. 

  

Art. 2º Os débitos incluidos no PERFIS serão consolidados tendo por base a data da formalização do 

pedido de ingresso. 

  

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se montante do débito, a somatória do valor principal inscrito em 

dívida ativa, ou seu saldo, acrescido de multa, juros de mora, honorários advocatícios e demais encargos 

e por consolidação considera-se a somatória de todos os montantes existentes em um mesmo registro de 

cadastro fiscal. 

  

§ 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se montante do débito do ano, a somatória do valor principal, ou 

seu saldo, acrescido de multa, juros de mora, existentes em um mesmo registro de cadastro fiscal. 

 

§ 3º Deverão ser incluidos no PERFIS os montantes dos débitos da Dívida Ativa constituídos até a data da 

formalização do pedido de ingresso. 

 

§ 4º Os horários de formalização de ingresso no PERFIS serão estabelecidos em Regulamento. 
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§ 5º A Secretaria Jurídica (SAJ) poderá enviar ao sujeito passivo, conforme dispuser o Regulamento, 

informação que contenha os débitos consolidados, tendo por base a data da publicação do Regulamento, 

com as opções de parcelamento previstas no art. 4º desta Lei. 

  

Art. 3º A formalização do pedido de ingresso no PERFIS implica o reconhecimento dos débitos nele 

incluídos, ficando condicionada à desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com 

renúncia ao direito sobre o qual se fundam nos autos judiciais respectivos e à desistência de eventuais 

impugnações defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo, conforme dispuser o 

Regulamento. 

  

§ 1º Verificando-se a hipótese de desistência dos embargos à execução fiscal, o devedor concordará com 

a suspensão do processo de execução, pelo prazo do parcelamento a que se obrigou, obedecendo-se o 

estabelecido no art. 922 do Código de Processo Civil. 

  

§ 2º No caso do § 1º deste artigo, liquidado o parcelamento nos termos desta Lei, o Município informará o 

fato ao juízo da execução fiscal e requererá a sua extinção com fundamento no inciso II do art. 924 do 

Código de Processo Civil. 

 

§ 3º Como condição para formalização do PERFIS, o contribuinte deverá concordar que o depósito judicial 

eventualmente realizado seja levantado após a quitação do parcelamento. 

 

§ 4º Após a quitação das parcelas do PERFIS, se ainda houver valores depositados, serão levantados 

pelo sujeito passivo. 
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Art. 4º Os débitos incluídos no PERFIS serão atualizados na forma da legislação vigente até a data da 

formalização do pedido de ingresso e deverão ser recolhidos, em moeda corrente, de uma das seguintes 

formas: 

  

I – à vista, com redução de 100% (cem por cento) do valor da multa moratória e de 95% (noventa e cinco 

por cento) do valor dos juros de mora; 

  

II – sob parcelamento, com redução no valor de multa de mora e dos juros de mora, na forma da tabela 

abaixo: 

 

§ 1º O parcelamento obedecerá ao número máximo de 120 (cento e vinte) parcelas; 

  

§ 2º O sujeito passivo procederá ao pagamento em parcelas mensais; 

 

§ 3º Quando o pagamento dos créditos municipais for realizado em mais de 12 (doze) parcelas, incidirão 

juros equivalentes à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, acumulada 

mensalmente e calculada a partir do mês subsequente ao do vencimento da primeira parcela, e 1% (um por 

cento) relativamente ao mês em que o pagamento da parcela estiver sendo efetuado. 
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§ 4º Em se tratando do § 2º deste artigo, o valor mínimo da parcela: 

  

a) será de R$ 50,00 (cinquenta reais) quando celebrados entre 02 e 12 parcelas, sem entrada; 

  

b) será de R$100,00 (cem reais) quando celebrados entre 13 e 36 parcelas e a primeira parcela será no 

valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor total do débito já aplicadas as reduções previstas na 

respectiva faixa; 

  

c) será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) quando celebrados entre 37 e 60 parcelas e a primeira 

parcela será no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor total do débito já aplicadas as reduções 

previstas na respectiva faixa; 

  

d) será de R$ 200,00 (duzentos reais) quando celebrados entre 61 e 96 parcelas e a primeira parcela 

será no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor total do débito já aplicadas as reduções previstas 

na respectiva faixa; 

  

e) será de R$ 500,00 (quinhentos reais) quando celebrados entre 97 e 120 parcelas e a primeira parcela 

será no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor total do débito. 

  

§ 5º Em se tratando de débitos que foram objetos de parcelamentos anteriores, poderá efetuar o 

parcelamento em até 36 (trinta e seis) parcelas com o valor mínimo da parcela de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) reais e a primeira parcela será no valor mínimo de 20% (vinte por cento) do valor total do débito já 

aplicadas as reduções previstas na respectiva faixa. 
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§ 6º Em se tratando de débitos vencidos do ano deverá respeitar o máximo de 03 (três) parcelas já 

aplicadas as reduções previstas na respectiva faixa. 

 

Art. 5º A concessäo dos benefícios previstos nesta Lei: 

  

I – não dispensa, na hipótese de débitos protestados e/ou ajuizados, o pagamento das custas e dos 

emolumentos judiciais e, ainda, os honorários advocaticio fixados na respectiva ação judicial, que serão 

calculados, todos, com base no valor e seus incidentes processuais; 

  

II – não autoriza a restituição, no todo ou em parte, de importância recolhida anteriormente ao inicio da 

vigência desta Lei. 

  

Parágrafo único. O valor das custas e emolumentos processuais deve ser recolhido diretamente ao 

Poder Judiciário ou ao Cartório de Protestos. 

  

Art. 6º O vencimento da primeira parcela ou da parcela à vista dar-se-á em até 05 (cinco) dias úteis a 

contar da formalização de ingresso no PERFIS e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes; 

  

§ 1º O pagamento das parcelas poderá ser realizado por débito automático em conta corrente, ou por 

emissão de boletos, na forma disposta em Regulamento. 
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§ 2º O pagamento da parcela fora do prazo legal implicará na cobrança dos consectários legais 

previstos no art. 9º da Lei Municipal nº 6.343, de 5 de dezembro de 2000. 

 

Art. 7º A opção pelo ingresso no PERFIS impõe ao sujeito passivo a aceitação plena e irretratável de 

todas as condições estabelecidas nesta Lei e constitui confissão irrevogável e irretratável da dívida 

relativa aos débitos nele incluídos, com reconhecimento expresso da certeza e liquidez do crédito 

correspondente, produzindo os efeitos previstos no art. 174, parágrafo único, do Código Tributário 

Nacional e no art. 202, inciso VI, do Código Civil. 

  

§ 1º A homologação do ingresso no PERFIS dar-se-á no momento do pagamento da parcela única ou da 

primeira parcela, para os casos de parcelamento previstos no art. 4º desta Lei. 

  

§ 2º A exigibilidade do débito será suspensa somente após o pagamento da primeira parcela. 

  

§ 3º O ingresso no PERFIS impõe, ainda, ao sujeito passivo a obrigatoriedade de não constituir novas 

inscrições em Dívida Ativa. 

  

Art. 8º O sujeito passivo poderá ser excluido do PERFIS, independente de notificação prévia, diante da 

ocorrência de uma das seguintes hipóteses: 

  

I – inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nesta Lei em especial o disposto no § 2º 

do art. 7º; 
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II – estar em atraso com o pagamento de qualquer parcela há mais de 60 (sessenta) dias; 

 

III – a não comprovação da desistência de que trata o art. 3º desta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias 

contados da data de homologação dos débitos do PERFIS; 

  

IV – decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica; 

  

V – cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova, oriunda da cisão: ou aquela que incorporar a 

parte do patrimônio assumir solidariamente com a cindida as obrigações do PERFIS. 

  

§ 1º A exclusão do sujeito passivo do PERFIS: 

  

I – implica imediato cancelamento do parcelamento realizado nos termos do inciso II do art. 

  

4º e restabelecimento imediato da incidência de multa e juros de mora sem redução prevista nesta Lei; 

  

II – acarretará, conforme o caso: 

  

a) em se tratando de débito inscrito em Dívida Ativa, o imediato envio ao Cartório de Protesto das 

certidões em razão de promover o protesto do respectivo valor na forma do artigo 9º desta Lei; 
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b) em se tratando de débito inscrito e ajuizado, o imediato prosseguimento da execução fiscal; 

 

§ 2º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior em caso de não pagamento da primeira parcela ou 

parcela única na data de seus respectivos vencimentos; 

  

§ 3º O PERFIS não configura novação prevista no inciso I do art. 360 do Código Civil. 

  

§ 4º Uma vez excluído, o devedor não poderá aderir a novo Programa de Recuperação Fiscal nos 

próximos 36 (trinta e seis) meses, contados da exclusão. 

  

Art. 9º Aplicam-se, no que couberem, as demais disposições da Lei Municipal nº 6.870, de 12 de agosto 

de 2003 e suas alterações posteriores. 

  

Art. 10. O contribuinte dos tributos municipais fica obrigado a realizar a atualização periódica de seus 

dados cadastrais perante o cadastro tributário da Secretaria da Fazenda, na forma, prazo e condições 

estabelecidas em regulamento. 

  

Art. 11. Esta Lei será regulamentada por Decreto, no que couber. 
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Art. 12. Será possível a formalização de ingresso no Programa Especial de Regularização Fiscal do 

Município – PERFIS, no período de 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados da implantação do 

sistema. 

 

Parágrafo único. No período referido neste artigo, somente será admitida, como forma de regularização 

de débitos perante a Prefeitura de Sorocaba, a adesão ao Programa Especial de Regularização Fiscal 

– PERFIS, excluída qualquer outra espécie de pagamento parcelado de débitos inscritos ou não em 

Dívida Ativa. 

  

Art. 13. As despesas decorrentes com a presente Lei correrão por verba própria consignada no 

orçamento. 

  

Art. 14. Esta Lei entra em vigor da data da sua publicação. 

  

Palácio dos Tropeiros “Dr. José Theodoro Mendes”, em 31 de agosto de 2020, 

  

366º da Fundação de Sorocaba. 

  

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO 

 

Prefeita Municipal 
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GABRIEL ABIZAID DAVID 

Secretário Jurídico 

Interino 

  

FÁBIO RICARDO SCAGLIONE FRANÇA 

Controlador-Geral do Município 

Secretário de Governo 

cumulativamente 

  

FÁBIO DE CASTRO MARTINS 

Secretário da Fazenda 

 

Publicada na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra. 

  

ANDRESSA DE BRITO WASEM 

Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais 
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JUSTIFICATIVA 

 

CONSIDERANDO que o Município de Sorocaba enfrenta dificuldades econômicas por conta da 

pandemia do Covid-19, e que a Prefeitura, mesmo com a significativa queda na arrecadação de 

impostos, necessita realizar investimentos no combate e na prevenção à doença; 

 

CONSIDERANDO que a renda da população também sofreu abalos diante dos efeitos da pandemia; 

 

CONSIDERANDO que a adoção de medidas de incentivo fiscal, para que o maior número possível de 

munícipes e empresários, consiga colocar seus débitos com o Executivo em dia, seria de grande valia 

para aumentar a arrecadação do Município; 

 

CONSIDERANDO que esta medida apresentada, ao nosso entender, irá aumentar a arrecadação do 

Município, bem como incentivar e ajudar o contribuinte a manter suas contas em dia com a Prefeitura; 

pedimos aos nobres pares a aprovação deste Substitutivo. 
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