
Informação

Interessado: ALESP - DEP. FREDERICO D'AVILA
Assunto: Encaminhamento ao GS - Indicação 2.963/2020 - Benefícios aos
Transportadores Escolares
Número de referência: INFORMAÇÃO Nº 00524/CAT-G

 

1. Cuida-se da Indicação n° 2.963/2020, de autoria do Exmo. Sr. Deputado Frederico d'Avila,
através da qual solicita ao Sr. Governador do Estado de São Paulo providências atinentes à
concessão de benefícios aos transportadores escolares consistentes em: autorização para
transporte de passageiros ou carga, isenção das taxas relativas a emissão de documentos,
licenciamento e autorizações referentes aos veículos, subsídio para auxílio emergencial no
importe de 1(um) salário mínimo, suspensão da obrigatoriedade de apresentação do Laudo de
Vistoria Veicular, bem como do pagamento da taxa respectiva, abertura de linha de crédito e
interlocução com o Banco Central a fim de suspender o pagamento do financiamento dos
veículos .

 

2. Na justificativa, em suma, sustenta que os profissionais que atuam no transporte escolar
encontram-se em situação dramática, haja vista que foram obrigados a cessar as atividades logo
no início  da pandemia causada pelo COVID-19  e provavelmente serão uma das últimas a
retornar aos trabalhos. Nessa vereda, as medidas sugeridas visam mitigar os efeitos causados
pela suspensão das aulas na rede pública e privada de ensino.

 

3. Inicialmente, no que tange à concessão de subsídio para auxílio emergencial no importe de
1(um) salário mínimo, autorização para transporte de passageiros ou carga, suspensão da
obrigatoriedade de apresentação do Laudo de Vistoria Veicular, bem como, a abertura de linha
de crédito e interlocução com o Banco Central a fim de suspender o pagamento do financiamento
dos veículos, assinala-se que tais ações não se encontram inseridas no campo de atuação desta
Coordenadoria, portanto, não serão objeto da presente manifestação.

 

3. Já, no que se refere à isenção de taxas em tela, cumpre destacar que à Secretaria da Fazenda e
Planejamento compete o controle do sistema de arrecadação das taxas apenas, nos termos do
artigo 24 da Lei nº 15.266/2013.
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4. Não obstante, em relação à demanda apresentada, oportuno se toma dizer que, com respaldo
em parecer favorável da Procuradoria Geral do Estado (PGE), o governo do Estado de São Paulo
suspendeu a cobrança da taxa de inspeção semestral de veículos escolares, uma vez que não
houve prestação de serviços devido à suspensão das aulas presenciais nas escolas municipais e
estaduais.

 

6. Adicionalmente, registra-se que as propostas de cunho econômico-financeiro seguem em
análise no âmbito do Comitê Econômico Extraordinário do Governo deste Estado, que fará o
anúncio das medidas que serão adotadas em tempo oportuno.

 

7. Por fim, quanto ao eventual impacto financeiro da indicação, não se pode olvidar a
necessidade de atendimento às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar Federal nº 101/2000), cujo artigo 14 determina, dentre outros requisitos, que a
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia
de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes. Este aspecto está sendo
analisado pelo Governo, à vista da recente decisão do STF que afastou a aplicação do referido
dispositivo em algumas situações relacionadas à pandemia.

 

8. Com efeito, por todo o exposto, verifica-se que no momento inexistem medidas passíveis de
adoção por esta Coordenadoria que atendam ao proposto na Indicação n° 2.963/2020,
remanescendo em estudo providências tributárias alternativas e complementares para o
enfrentamento ao COVID-19.

 

9. Com estes esclarecimentos, eleve-se ao GS para conhecimento e informações ao ilustre
Parlamentar, com proposta de ulterior arquivamento.

São Paulo, 03 de dezembro de 2020.

 

HÉLIO FUMIO KUBATA
COORDENADOR ADJUNTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
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Despacho

Interessado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DEPUTADO FREDERICO D'ÁVILA
Assunto: Indicação 2963/2020
Número de referência: SFP-EXP-2020/133474

Diante das informação nº 00524/CAT-G prestada pela Coordenadoria da
Administração Tributária desta Pasta (fls. 09/10), de ordem, encaminhe-se à Subsecretaria de
Assuntos Parlamentares da Casa Civil, via Sistema de Acompanhamento Legislativo - SIALE.

 

 

São Paulo, 04 de dezembro de 2020.

 

LUCINÉIA CARDOSO DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE SUBSTITUTA
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