
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 761, de 2019 
 

Indica ao Sr. Governador a liberação de recursos para a redução de 
alíquota de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços para o combustível AVGÁS. 
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INDICAÇÃO Nº 761, DE 2019 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação 
do Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que 
determine aos órgãos competentes do Poder Executivo a realização de 
estudos e adoção de providências necessárias a fim de viabilizar a redução de 
alíquota de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para o 
combustível AVGÁS. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

No início de fevereiro do ano corrente, o Governo do 
Estado de São Paulo anunciou o “Novo Programa de Transporte Aéreo e 
Redução de Impostos”, conforme se depreende do sítio eletrônico 
www.saopaulo.sp.gov.br, precisamente no seguinte endereço: 
http://www.saopaulo.sp.gov.br/sala-de-imprensa/release/governo-de-sp-reduz-
imposto-sobre-combustivel-de-aviacao/. 

 

O programa mencionado dá conta de que o Poder 
Executivo prevê a redução da alíquota do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS - que incide sobre o combustível de aviação 
em São Paulo. A alíquota, que hoje é de 25%, cairá para 12% sobre o ICMS 
incidente sobre o querosene. 

 

A par do benefício a ser concedido, apresentamos a 
presente Indicação a fim de que o mesmo benefício seja concedido sobre a 
aquisição de AVGÁS – a gasolina da aviação. 

 

Importante setor da economia estadual, o agronegócio, 
faz uso do combustível por meio da aviação agrícola. Considerando que o PIB 
do agronegócio chega, por vezes, a 20% do PIB nacional, índice que não pode 
ser ignorado pelo Executivo, com a redução pretendida, entendemos que os 
percentuais possam avançar consideravelmente, alavancando a economia 
estadual. 

 

 

Com a redução do ICMS, a aquisição do combustível 
estaria mais acessível, aumentando a atividade produtiva do setor. Importa, 



 
 

ainda, ressaltar que a geração de empregos também será favorecida, com o 
aumento da produtividade. 

 

Os produtores agrícolas terão maior facilidade e confiança 
para aumentar a produção, expandir e diversificar culturas. 

 

Importa, ainda, destacar que, além do querosene, o avgás 
é o combustível mais utilizado na aviação regional bem como pelas escolas de 
formação de pilotos da aviação civil. A redução da alíquota incidente sobre o 
ICMS fomentaria a atividade, beneficiando, também, estes setores da 
economia. 

 

Por esta razão endereçamos a presente Indicação com o 
fito de que se estenda a pretensa redução também para o avgas. 

 

 A compensação aos cofres públicos, com todas as 
vantagens acima aduzidas, seria verificada em exíguo tempo e a população, 
em geral, sentiria seus positivos efeitos. 

 

Por derradeiro, e, sendo o ora subscreveste representante 
da agropecuária e defensor do produtor rural, seja ele de pequeno, médio ou 
grande porte, nesta Casa de Leis, vê-se na obrigação de levar as aspirações 
de seu eleitorado ao Poder Executivo, solicitando adoção de medidas efetivas 
a lhes beneficiar as atividades, sem, contudo, causar impacto que traga 
prejuízo ao erário. É o que se experimentará com a adoção da medida que se 
pretende. 

 

Destarte, aguarda, com a presente Indicação, sensibilizar 
V. Exa, de forma que determine a inclusão da redução da alíquota sobre o 
ICMS para o AVGAS tal qual o pretende para o combustível querosene. 

Sala das Sessões, em 28/03/2019. 

 

a) Frederico d'Avila 


