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Governo do Estado de São Paulo
Casa Civil

Gabinete do Secretário da Casa Civil

OFÍCIO

 RI-777/2020Número de Referência:
 Assembleia Legislativa do Estado de São PauloInteressado:

 Requerimento de informação 777/2020 - Deputada Edna MacedoAssunto:

Ofício nº 1813/2022/SGL/CC

Ao Exmo. Senhor Deputado LUIZ FERNANDO
1° Secretário
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Senhor Deputado,

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo,
encaminho as informações prestadas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento em atendimento ao
Requerimento acima citado, de autoria da Deputada Edna Macedo.

Atenciosamente,

São Paulo, 22 de março de 2022.

Cauê Macris 
Secretário de Estado 

Gabinete do Secretário da Casa Civil
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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

GS - SECRETÁRIO EXECUTIVO

 Despacho

 ALESP - DEPUTADA EDNA MACEDOInteressado:
 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 777/2020 - SIALEAssunto:

 SFP-EXP-2020/243980Número de referência:

Trata-se dos Requerimentos de Informação 777/2020, ambos de autoria da Deputada
Edna Macedo, publicado no DOE em , com solicitação para que sejam prestadas as04/12/2020
seguintes informações acerca da concessão de benefícios fiscais no Estado de São Paulo,
concedidos por ato do Chefe do Poder Executivo Estadual.

À vista da Informação Nº 00079/CAT-G da Coordenadoria da Administração
Tributária (fls. 09-11 - ), , encaminhe-se à Subsecretaria deSFP-INF-2021/83406 que acolho
Gestão Legislativa da Casa Civil, nos termos do § 4º, artigo 4º do Decreto nº 62.106 de 15 de julho
de 2016, via Sistema de Acompanhamento Legislativo - SIALE.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2022.

TOMÁS BRUGINSKI DE PAULA 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

GS - SECRETÁRIO EXECUTIVO
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Classif. documental 006.01.10.004

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

CAT-G - SUBSECRETARIA DA COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

 Informação

 ALESP - Dep. Edna MacedoInteressado:
 Requerimentos de Informação 776/2020 e 777/2020 - Benefícios fiscais concedidos por Assunto:

ato do Chefe do Executivo Estadual
 INFORMAÇÃO Nº 00079/CAT-GNúmero de referência:

1. Trata-se dos Requerimentos de Informação 776/2020 e 777/2020, ambos de autoria da Deputada
Edna Macedo, publicado no DOE em , com solicitação para que sejam prestadas as04/12/2020
seguintes informações acerca da concessão de benefícios fiscais no Estado de São Paulo,
concedidos por ato do Chefe do Poder Executivo Estadual:

Requerimento 776/2020:

a. Qual o valor, em reais, da previsão das isenções concedidas pelos Decretos Estaduais
64.098/19, 64.120/19, 64.161/19, 64.200/19, 64.220/19, 64.319/19, 64.391/19, 64.392/19,
64.452/19, 64.593/19, 64.619/19, 64.629/19, 64.630/19, 64.631/19, 64.683/19 e 64.684/19,
para os exercícios de 2019 e 2020?

b. Qual o valor, em reais, realizado, dos benefícios fiscais concedidos pelos Decretos
Estaduais 64.098/19, 64.120/19, 64.161/19, 64.200/19, 64.220/19, 64.319/19, 64.391/19,
64.392/19, 64.452/19, 64.593/19, 64.619/19, 64.629/19, 64.630/19, 64.631/19, 64.683/19 e
64.684/19, para os exercícios de 2019 e 2020 (até a presente data)?

c. Os benefícios fiscais concedidos pelos Decretos 64.098/19, 64.120/19, 64.161/19, 64.200
/19, 64.220/19, 64.319/19, 64.391/19, 64.392/19, 64.452/19, 64.593/19, 64.619/19, 64.629
/19, 64.630/19, 64.631/19, 64.683/19 e 64.684/19 foram acompanhados de estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício de início da vigência e nos dois exercícios
seguintes, conforme dispõe o artigo 14, caput, da Lei Complementar 101/2000?

 d. Houve a demonstração, por parte do Chefe do Executivo Estadual, nos termos do artigo
14, inciso I, da Lei Complementar 101/2000, de que os benefícios fiscais concedidos pelos
Decretos 64.098/19, 64.120/19, 64.161/19, 64.200/19, 64.220/19, 64.319/19, 64.391/19,
64.392/19, 64.452/19, 64.593/19, 64.619/19, 64.629/19, 64.630/19, 64.631/19, 64.683/19 e
64.684/19 foram considerados na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do
artigo 12 da Lei Complementar Federal 101, de 04 de maio de 2000, e de que não afetariam
as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias? S
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e. Quais as medidas de compensação, conforme disposto no artigo 14, inciso II, da Lei
Complementar 101/2000, foram criadas, por meio do aumento de receita, proveniente da
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição, para o período previsto no artigo 14, caput, da Lei Complementar 101/2000,
em razão dos benefícios fiscais concedidos pelos Decretos 64.098/19, 64.120/19, 64.161
/19, 64.200/19, 64.220/19, 64.319/19, 64.391/19, 64.392/19, 64.452/19, 64.593/19, 64.619
/19, 64.629/19, 64.630/19, 64.631/19, 64.683/19 e 64.684/19?

Requerimento 777/2020:

a. Quem recebeu benefício fiscal por força dos Decretos 64.098/19, 64.120/19, 64.161/19,
64.200/19, 64.220/19, 64.319/19, 64.391/19, 64.392/19, 64.452/19, 64.593/19, 64.619/19,
64.629/19, 64.630/19, 64.631/19, 64.683/19 e 64.684/19, nos exercícios de 2019 e 2020?
(identificar os beneficiários).

b. Qual o valor do benefício fiscal (concedidos pelos Decretos Estaduais 64.098/19, 64.120
/19, 64.161/19, 64.200/19, 64.220/19, 64.319/19, 64.391/19, 64.392/19, 64.452/19, 64.593
/19, 64.619/19, 64.629/19, 64.630/19, 64.631/19, 64.683/19 e 64.684/19), para os
exercícios de 2019 e 2020 (até a presente data), auferido por cada um dos beneficiários?

2. Quanto aos quesitos elencados nos referidos requerimentos, informa-se que os benefícios fiscais
previstos na legislação do Estado de São Paulo possuem caráter geral, podendo ser usufruídos por
qualquer contribuinte que promova operação ou prestação enquadrada na hipótese de desoneração
prevista na legislação tributária. Os dispositivos vigentes da legislação tributária paulista não são
direcionados a beneficiários específicos.

3. Além de não serem direcionados a beneficiários específicos, os benefícios fiscais vigentes neste
Estado são públicos e estão dimensionados nas leis de diretrizes orçamentárias, no Anexo de Metas
Fiscais, o qual apresenta, anualmente, os valores de renúncia de receita, com elaboração
observando as disposições da lei Complementar n 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). O
demonstrativo mais recente foi apresentado no projeto que resultou na Lei 17.387/2021 (LDO do
exercício de 2022), sendo atualizado na proposta orçamentária para 2022 (PLOA 2022),
apresentada no PL 663/2021, que se transformou na Lei 17.498/2021.

4. Cabe também esclarecer que todos os benefícios atualmente vigentes cumprem com o disposto
na Lei Complementar 24/1975 (aprovação pelo Confaz) ou foram convalidados nos termos da Lei
Complementar 160/2017, que trouxe regras para celebração de convênio entre Estados e Distrito
Federal para convalidação de benefícios fiscais.

5. Além disso, informa-se que foram devidamente atendidos os requisitos previstos na Lei
Complementar 101/2000, inclusive com a devida estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício de início da vigência e nos dois exercícios seguintes, previsão na lei orçamentária e não
afetação das metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes
orçamentárias.
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6. Cabe ressaltar que todas as informações relacionadas aos benefícios em questão foram
encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado, órgão auxiliar do Poder Legislativo e responsável
pela fiscalização do Poder Executivo, durante procedimento de prestação de contas do Governador
dos exercícios 2019 e 2020 e em resposta a diversos requerimentos efetuados pelo referido Órgão
de Controle.

7. Por fim, cumpre registrar o histórico de esforços e de avanços empreendidos no processo
contínuo de aprimoramento das peças orçamentárias voltado a conferir maior transparência aos
valores informados referentes às desonerações tributárias. Desde o PLDO de 2019, as informações
sobre as renúncias de receitas de ICMS passaram a ser apresentadas com maior detalhamento
setorial, com abertura por modalidade e por divisão de acordo com a estrutura da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) padronizada pelo IBGE.

8. A partir do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021 (PLOA 2021), conforme
apresentado no anexo IV da mensagem de encaminhamento do Projeto de Lei 627/2020, de 

, os resultados do levantamento de Gastos Tributários de ICMS nas demais modalidades30/09/2020
passaram a acompanhar o padrão no qual os valores de desoneração por benefício fiscal são
associados ao ato normativo de sua concessão. Além de adotada a individualização dos benefícios
por ato normativo, foi mantida a apresentação de quadros com a abertura setorial do valor estimado
para cada modalidade de benefício. O demonstrativo integrante do PLOA 2021 abordou também os
efeitos estimados relativos a benefícios fiscais que haviam sido ou seriam instituídos naquele
exercício.

9. No anexo de metas fiscais do PLDO elaborado para 2022 (conforme consta do Projeto de lei 265
/2021, submetido à ALESP em ), utilizou-se o modelo de demonstrativo que consta do30/04/2021
Manual de Demonstrativos Fiscais aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios e
válido a partir do exercício financeiro de 2021 (11ª edição). Tendo em vista a demonstração do
atendimento ao disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, as projeções para
renúncias de receitas apresentadas para o exercício de 2022 e para os dois seguintes, abrangendo os
três impostos estaduais (ICMS, IPVA e ITCMD), especificando-se também os valores associados a
alterações normativas com impacto previsto para esse horizonte.

10. Sendo estas as informações pertinentes ao caso, e sem prejuízo da adoção de eventuais outras
medidas que estejam ao alcance do Fisco, eleve-se ao GS, para conhecimento, com proposta de
informação à autoridade requisitante, ficando esta Coordenadoria à disposição para eventuais
complementos.

São Paulo, 11 de janeiro de 2022.

HÉLIO FUMIO KUBATA 
COORDENADOR ADJUNTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
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