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Artigo 13 - O Valor Autorizado preliminar atribuído ao 
requerente corresponde ao menor entre os seguintes valores:

I – somatório do Valor Reservado no sistema eCredAc nos 
termos do artigo 8º para todos os estabelecimentos da empresa;

II – o Limite ProAtivo;
III – o valor máximo por empresa disposto no artigo 4º.
Parágrafo único – Quando couber, o Coordenador da 

Administração Tributária decidirá sobre a distribuição do valor 
autorizado preliminar entre os estabelecimentos da empresa.

Artigo 14 - O Valor Autorizado será apurado de forma que o 
Limite Global previsto para a rodada seja observado, conforme 
o disposto no § 1º do artigo 1º da Resolução SFP 01, de 5 de 
janeiro de 2022.

Parágrafo único - Para atender ao disposto no “caput”, o 
Valor Autorizado preliminar, calculado nos termos do artigo 13, 
poderá ser reduzido mediante a aplicação do fator resultante da 
razão entre o limite global em relação ao somatório dos valores 
autorizados preliminares.

DAS ALÇADAS E DO CRONOGRAMA PARA TRANSFERÊNCIA 
DO LIMITE GLOBAL

Artigo 15 – O Coordenador da Administração Tributária, nos 
termos do artigo 5º da Resolução SFP 67, de 29 de dezembro 
de 2021, também definirá, para cada estabelecimento o mês 
de referência em que o valor autorizado poderá ser transferido.

§ 1º - O cronograma para liberação da transferência dos 
valores autorizados será definido em ordem decrescente da 
razão entre o Limite ProAtivo – Lpro e o Valor Autorizado da 
empresa requerente;

§ 2º - O valor total das transferências autorizadas nos 
pedidos atendidos não poderá ultrapassar o limite mensal 
disposto no § 2º do artigo 1º da Resolução SFP 01, de 5 de 
janeiro de 2022.

§ 3º - Caso o valor total da transferência autorizada nos 
pedidos a serem atendidos em um determinado mês não alcance 
o limite mensal, a diferença será acrescida ao limite mensal do 
mês subsequente, conforme o disposto no § 3º do artigo 1º da 
Resolução SFP 01, de 5 de janeiro de 2022.

§ 4º - O contribuinte interessado será comunicado pelo 
Domicílio Eletrônico do Contribuinte – DEC da decisão sobre os 
pedidos de adesão.

Artigo 16 - Deverão ser observadas, naquilo que não confli-
tar com esta portaria, as demais disposições da legislação, em 
especial o disposto na Portaria CAT 26/10, de 12 de fevereiro 
de 2010.

Artigo 17 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 SUBCOORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO, 
COBRANÇA, ARRECADAÇÃO, INTELIGÊNCIA DE 
DADOS E ATENDIMENTO

 DELEGACIAS REGIONAIS TRIBUTÁRIAS
 Delegacia Regional Tributária da Capital I
 Núcleo de Serviços Especializados - I - ICMS
 DRTC I – TATUAPÉ – NSE I/ICMS
Comunica a declaração de inatividade do estabelecimento.
O chefe do NSE I/ICMS comunica aos interessados que em 

decorrência de decisão exarada que constatou a não localiza-
ção do contribuinte, formalizada por meio de “Declaração de 
Não Localização de Contribuinte” (mod. 2.05-B), determinou 
a alteração da situação cadastral para “NÃO LOCALIZADO”, 
relativamente aos contribuintes abaixo relacionados, efeitos a 
partir das datas indicadas.

Contribuinte: DR - REVENDA DE PERFIS METALICOS LTDA
Inscrição Estadual: 131.650.903.118
CNPJ: 42.867.018/0001-35
Endereço: AVENIDA BOTURUSSU, Nº 258 - SÃO PAULO, CEP 

03802-000- SÃO PAULO-SP
Exp. SIGADOC: SFP-EXP-2021/295192
Data da inatividade: 26/07/2021
Contribuinte: INNOVA BRANDS COMÉRCIO DEPRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA
Inscrição Estadual: 131.887.772.118
CNPJ: 08.617.959/0001-82
Endereço: AVENIDA ÁGUIA DE HAIA, Nº 723 –SALA 03 

–PARQUE PAINEIRAS - SÃO PAULO, CEP 03694-000- SÃO 
PAULO-SP

Exp. SIGADOC: SFP-EXP-2021/308165
Data da inatividade: 01/09/2021
 Núcleo de Serviços Especializados - III - IPVA
 Delegacia Regional Tributária da Capital I - São Paulo
PF-Tatuapé
NOTIFICAÇÃO
O(s) contribuinte(s) a seguir identificado(s) fica(m) 

notificado(s) do lançamento de ofício do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, pela falta de 
pagamento do imposto devido referente(s) ao(s) veículo(s) e 
exercício(s) discriminado(s), nos termos do artigo 18 da Lei 
13.296/08.

No prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data desta 
publicação, o(s) contribuinte(s) ou responsável(is), sob pena de 
inscrição do débito na Dívida Ativa, deverá(ão) recolher o débito 
fiscal integralmente ou apresentar contestação, por escrito, ao 
Chefe da Unidade de Julgamento, que deve ser protocolizada 
no PF-Tatuapé sito à Rua Francisco Marengo, 1932 - Tatuapé , 
CEP 03313-001 - SAO PAULO - SP, conforme disposto no artigo 
5º do Decreto 54.714/09, nos dias úteis e no horário das 09h00 
às 16h30.

São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do 
imposto as pessoas indicadas no § 2º do artigo 6º da Lei 
13.296/08.

Os dados foram obtidos nos sistemas de informação da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e/ou em docu-
mentos colhidos pela fiscalização.

Base de cálculo e alíquota nos termos dos artigos 7º, 8º e 9º 
e 1º das Disposições Transitórias da Lei 13.296/08.

As tabelas de valor venal para os veículos usados foram 
publicadas no Diário Oficial do Estado – DOE, conforme:

Resolução SF – 81, de 26/11/2015, DOE 28/11/2015, 
exercício 2016

Resolução SF – 90, de 24/11/2016, DOE 30/11/2016, 
exercício 2017

Resolução SF - 106, de 29/11/2017, DOE 30/11/2017, 
exercício 2018

Resolução SF - 123, de 27/11/2018, DOE 30/11/2018, 
exercício 2019

Resolução SFP - 106, DE 16/12/2019, DOE 17/12/2019, 
exercício 2020

Resolução SFP - 93, DE 16/12/2020, DOE 17/12/2020, 
exercício 2021

Os Juros de Mora são calculados na forma da Lei 10.175/98 
e aplicados conforme a Lei 13.296/08.

Acréscimos moratórios calculados nos termos do artigo 27 
da Lei 13.296/08.

Nos casos em que houve pagamento parcial, após o prazo 
legal, o valor do imposto devido foi imputado, conforme § 1º do 
artigo 18 da Lei 13.296/08.

O valor do débito fiscal, a seguir discriminado, é valido 
para pagamento até o último dia útil do mês da data desta 
publicação. Após essa data, o valor será atualizado nos termos 
da legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador.

A não quitação dos débitos relacionados implicará a 
inscrição do nome do contribuinte ou responsável no CADIN 
ESTADUAL, nos termos da Lei 12.799/2008.

Esta publicação é retroativa a data de 29/12/2021.
Nome CPF/CNPJ RENAVAM Placa do Veículo Nº Controle 

Exercício IPVA Multa Juros
DIEGO PAULO DUARTE 359.044.068-60 00691035776 

CLR5598 310176773 2017 374,88 74,97 265,64
DIEGO PAULO DUARTE 359.044.068-60 00691035776 

CLR5598 310176773 2016 389,64 77,92 337,96

IV - caso a solicitação não seja feita por meio de certificado 
digital da empresa, identificação e assinatura do representante 
legal do contribuinte detentor do crédito acumulado ou procu-
rador devidamente constituído;

V - procuração válida, assinada digitalmente, em favor do 
procurador solicitante, se for o caso.

Parágrafo único - O contribuinte poderá anexar documentos 
e informações complementares que entenda necessários para 
avaliação do pedido.

Artigo 6º - O estabelecimento requerente, detentor de 
crédito acumulado disponível, protocolará um único pedido de 
adesão para cada destinatário, com as informações relacionadas 
no artigo 5º, conforme disposto a seguir:

I - caso encaminhados diversos pedidos de adesão, o total 
solicitado pelos estabelecimentos requerentes deverá observar o 
limite máximo por empresa disposto no artigo 4º;

II - na hipótese de o estabelecimento requerente encami-
nhar mais de um pedido para o mesmo destinatário, apenas 
o último será considerado válido, ficando nulos todos os 
anteriores.

Artigo 7º - Os pedidos de adesão devem observar os 
seguintes requisitos:

I - a empresa requerente deve ter todos os estabelecimentos 
situados no Estado de São Paulo em situação regular no Cadas-
tro de Contribuintes de ICMS do Estado de São Paulo - CADESP 
na data de protocolo do pedido de adesão;

II - o estabelecimento identificado no pedido de adesão 
deve apresentar, na data de protocolo, saldo de crédito acumu-
lado apropriado disponível no sistema e-CredAc em valor igual 
ou superior ao valor postulado;

III - a empresa requerente não deve ter débitos impedientes 
nos termos do artigo 82 do Regulamento do ICMS;

IV - a empresa requerente não deve apresentar omissão 
na entrega da Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA 
no período disposto no artigo 9º em nenhum de seus estabe-
lecimentos;

V - preenchimento de formulário específico disponível no 
SIPET com as informações constantes no artigo 5º;

VI - ter sido protocolado no prazo disposto no artigo 1º.
Parágrafo único - Pedidos que não atendam aos requisitos 

deste artigo serão indeferidos sumariamente.
Artigo 8º - Atendidas as condições estabelecidas no artigo 

7º, o valor postulado será reservado na conta corrente do crédito 
acumulado, mediante registro especifico em lançamento a débi-
to no sistema e-CredAc, realizado pela autoridade competente.

Parágrafo único - A autoridade fiscal que recepcionar o 
pedido deverá:

1 - juntar pesquisas de débitos impedientes, nos termos do 
artigo 82 do Regulamento do ICMS;

2 - juntar extrato da conta corrente de crédito acumulado 
constante no sistema e-CredAc, contendo a reserva prevista no 
“caput”;

3 - tomar as providências indicadas conforme a decisão 
relativa à admissibilidade do pedido, instruindo e arquivando 
o processo.

DO LIMITE PROATIVO
Artigo 9º - O Limite ProAtivo será apurado com base nas 

informações prestadas pelos contribuintes nas Guias de Infor-
mação e Apuração do ICMS – GIAs, constantes na base de dados 
tributários interna à Secretaria da Fazenda e Planejamento, com-
preendendo o período de 48 (quarenta e oito) meses encerrados 
em novembro de 2021.

§ 1º - Para o cálculo do Limite ProAtivo serão consideradas 
as operações do conjunto de estabelecimentos da empresa loca-
lizados em território paulista, desde o início de suas atividades, 
observado o período de apuração disposto no “caput”.

§ 2º - O limite ProAtivo não será calculado caso seja cons-
tatada omissão na entrega da GIA em qualquer dos estabeleci-
mentos da empresa no período disposto no “caput”.

Artigo 10 - O Limite ProAtivo do requerente é único e 
corresponde ao valor anual médio das aquisições destinadas 
ao ativo imobilizado, ponderadas no tempo e multiplicado pela 
razão entre compras internas e importações em relação às com-
pras totais do mesmo período de apuração.

Artigo 11 - Será aplicada a seguinte fórmula para determi-
nação do Limite ProAtivo – Lpro da empresa requerente:

Lpro = [? VCAIn * P] * [VCCI / VCCT] * [12 / N]
Onde:
Lpro: Limite ProAtivo
VCAIn: Valor Contábil de Compra de bem destinado ao 

ativo imobilizado no mês n, considerado o período de apuração
P: ponderador válido para o mês “n”, onde:
P = 1 entre o segundo mês imediatamente anterior e o 

décimo terceiro mês anterior ao da data de protocolo do pedido 
de adesão

P = 0,75 entre o décimo quarto e o vigésimo quinto mês 
anterior ao da data de protocolo do pedido de adesão

P = 0,5 para outras aquisições mais antigas
VCCI: Valor Contábil das Compras, consideradas as opera-

ções internas e as importações de mercadorias, insumos e bens 
destinados ao ativo imobilizado, com desembarque e desemba-
raço em território paulista

VCCT: Valor Contábil das Compras, consideradas todas as 
operações, incluindo as interestaduais, as internas e as importa-
ções de mercadorias, insumos e bens destinados ao ativo imobi-
lizado, com desembarque e desembaraço em território paulista

N: quantidade de meses que compõem o período de apu-
ração do Limite Lpro.

§ 1º - Para o cálculo do VCAIn serão considerados os valores 
contábeis lançados em GIA nos Códigos Fiscais das Operações 
– CFOPs 1551, 2551 e 3551, subtraídos do valor contábil de 
suas devoluções, vendas e transferências para outros estados, 
lançadas em GIA nos CFOPs 5551, 5553, 6551, 6552, 6553, 
7551 e 7553.

§ 2º - Para o cálculo do VCCI serão considerados os valores 
contábeis lançados em GIA nos CFOPs 1101, 1102, 1111, 1113, 
1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1128, 1132, 
1135, 1159, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1301, 
1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 
1356, 1360, 1401, 1403, 1407, 1456, 1501, 1551, 1556, 1651, 
1652, 1653, 1931, 1932, 3101, 3102, 3126, 3127, 3128, 3129, 
3301, 3551, 3556, 3651, 3652, 3653 e 3930, subtraídos dos 
valores contábeis lançados em GIA nos CFOPs 5201, 5202, 5205, 
5206, 5207, 5210, 5214, 5216, 5410, 5411, 5413, 5503, 5553, 
5556, 5557, 5660, 5661, 5662, 7201, 7202, 7211, 7553 e 7930.

§ 3º - Para o cálculo do VCCT serão considerados os valores 
contábeis lançados em GIA nos CFOPs 1101, 1102, 1111, 1113, 
1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1128, 1132, 
1135, 1159, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1301, 
1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 
1356, 1360, 1401, 1403, 1407, 1456, 1501, 1551, 1556, 1651, 
1652, 1653, 1931, 1932, 2101, 2102, 2111, 21113, 2116, 2117, 
2118, 2120, 2121, 2122, 2124, 2125, 2126, 2128, 2132, 2151, 
2152, 2153, 2154, 2159, 22151, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 
2257, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2351, 2352, 2353, 
2354, 2355, 2356, 2401, 2403, 2407, 2408, 2409, 2501, 2551, 
2556, 2557, 2561, 2652, 2653, 2658, 2659, 2932, 2932, 3101, 
3102, 3126, 3127, 3128, 3129, 3301, 3551, 3556, 3651, 3652, 
3653 e 3930, subtraídos dos valores contábeis lançados em GIA 
nos CFOPs 5201, 5202, 5205, 5206, 5207, 5210, 5214, 5216, 
5410, 5411, 5413, 5503, 5553, 5556, 5557, 5660, 5661, 5662, 
6251, 6252, 6253, 6257, 6410, 6411, 6413, 6503, 6553, 6556, 
6557, 6660, 6661, 6662, 7201, 7202, 7211, 7553 e 7930.

DA AUTORIZAÇÃO
Artigo 12 - Serão considerados os pedidos de adesão 

protocolados por empresas com Limite ProAtivo superior a R$ 
10.000,00 (dez mil reais).

Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circula-
ção de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, apro-
vado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000, expede 
a seguinte portaria:

Artigo 1º - No período de 1º de fevereiro de 2022 a 31 
de outubro de 2024, a base de cálculo para fins de retenção 
e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes das 
mercadorias indicadas no anexo VIII da Portaria CAT 68/19, 
de 13 de dezembro de 2019, com destino a estabelecimento 
localizado em território paulista, será o preço praticado pelo 
sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, 
carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao 
adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a 
multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado 
Setorial - IVA-ST relacionado no Anexo Único.

Parágrafo único - Na hipótese de entrada de mercadoria 
proveniente de outra unidade da Federação cuja saída interna 
seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual 
aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista 
deverá utilizar o "IVA-ST ajustado", calculado pela seguinte 
fórmula: 

IVA-ST ajustado = [(1+IVA-ST original) x (1 - ALQ inter)/ 
(1 - ALQ intra)] -1, onde: 

1 - IVA-ST original é o IVA-ST aplicável na operação interna, 
conforme previsto no "caput"; 

2 - ALQ inter é a alíquota interestadual aplicada pelo reme-
tente localizado em outra unidade da Federação; 

3 - ALQ intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste 
Estado.

Artigo 2º - A partir 1º de novembro de 2024, a base de 
cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo 
às saídas subsequentes das mercadorias indicadas no Anexo VIII 
da Portaria CAT 68/19, de 13 de dezembro de 2019, com destino 
a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço 
praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspon-
dentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos trans-
feríveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado 
mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor 
Adicionado Setorial - IVA-ST.

§ 1º - Para fins do disposto neste artigo, o IVA-ST será 
estabelecido mediante a adoção dos seguintes procedimentos: 

1 - a entidade representativa do setor deverá apresentar à 
Secretaria da Fazenda e Planejamento levantamento de preços 
com base em pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de 
mercado de reputação idônea, nos termos dos artigos 43 e 44 
do RICMS, observando o seguinte cronograma: 

a) até 31 de janeiro de 2024, a comprovação da contratação 
da pesquisa de levantamento de preços;

b) até 31 de julho de 2024, a entrega do levantamento 
de preços.

2 - deverá ser editada a legislação correspondente.
§ 2º - Na hipótese de não cumprimento dos prazos previs-

tos no item 1 do § 1º, a Secretaria da Fazenda e Planejamento 
poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 
1º de novembro de 2024. 

§ 3º - Em se tratando de entrada de mercadoria proveniente 
de outra unidade da Federação cuja saída interna seja tributada 
com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo 
remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá 
utilizar o "IVA-ST ajustado", calculado pela fórmula indicada no 
parágrafo único do artigo 1º. 

Artigo 3º - Fica revogada a Portaria CAT 27/19, de 30 de 
abril de 2019. 

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor em 1º de fevereiro 
de 2022.

 EXTRATO DE CONTRATO
1)Contrato n° DC - FUNAP-PRC-2022/00002
Contratante: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Interveniente: Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel
Contratada: CPP DE HORTOLANDIA I e CPP CAMPINAS
Objeto: Viabilização de trabalho á população carcerária.
Periodo: 30/12/2021 até 29/12/2022
Data da assinatura: 30 de dezembo de 2021.
Valor: 6.951.480,00
Parecer:AJ/FUNAP/604/2021.JDS. 23.12.2021
2)Contrato n° DC - FUNAP-PRC-2021/00574
Contratante: QUALLY QUÍMICA IMPERMEABILIZANTES, 

ADESIVOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interveniente: Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel
Contratada: CPP DE JARDINÓPOLIS
Objeto: Viabilização de trabalho á população carcerária.
Periodo: 08/12/2021 até 07/12/2022
Data da assinatura: 06 de dezembro de 2021.
Valor: 41.708,88
Parecer:AJ/FUNAP/232/2021.JDS 30.11.2021
3)Contrato n° DC - FUNAP-PRC-2021/00607
Contratante: ROGER RICARDO SOUZA CRUZ ME
Interveniente: Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel
Contratada: PENITENCIÁRIA DE MARÍLIA
Objeto: Viabilização de trabalho á população carcerária.
Periodo: 06/12/2021 até 05/12/2022
Data da assinatura: 13 de dezembro de 2021.
Valor: 69.514,80
Parecer:AJ/FUNAP/291/2021.JDS 03.12.2021
4)Contrato n° DC - FUNAP - 99/21P031/2021
Contratante: EMPRESA MUNICÍPAL DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E RURAL DE BAURU -EMDURB
Interveniente: Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel
Contratada: CPP DE BAURU I
Objeto: Viabilização de trabalho á população carcerária.
Periodo: 14/12/2021 até 13/12/2022
Data da assinatura: 14 de dezembro de 2021
Valor: 556.118,40
Parecer: AJ/FUNAP/303/2021.JDS 08.12.2021
5)Contrato n° DC - FUNAP-0100/20P649/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ÁLVARES
Interveniente: Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel
Contratada: PENITENCIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE
Objeto: Viabilização de trabalho á população carcerária.
Periodo: 20/12/2021 até 19/12/2022
Data da assinatura: 21 de dezembro de 2021.
Valor: 139.029,60
Parecer:AJ/FUNAP/319/2021.JDS 08/12/2021

 Fazenda e 
Planejamento
 COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

 PORTARIA CAT 02, DE 07-01-2022
Estabelece a base de cálculo do imposto na saída de tintas, 

vernizes e outros produtos da indústria química, a que se refere 
o artigo 313 do Regulamento do ICMS.

O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
tendo em vista o disposto nos artigos 28-A, 28-B e 28-C da Lei 
6.374, de 1º de março de 1989, e nos artigos 41, 312 e 313 do 

ANEXO II 
FICHA DE LANÇAMENTO EXCEPCIONAL 

Entrevista Pessoal ou Teleatendimento ou 
Teleaudiência 

 

    
Encaminhamento a Defensoria de 

documentação e ou Informação a respeito do 
estado de Saúde do assistido para eventual 
Instrução de pedido de reconhecimento de 
Direitos por aquela 

 

    
Atendimento aos Familiares dos Assistidos 

 

    

Atos Instrutórios     
Pedido de Expedição de Guia de 

Recolhimento 

 

    
Pedido de Remessa de Guia de Recolhimento  

    
Pedido de Remessa dos Autos Físicos da 

Execução Criminal 

 

    
Pedido de Atualização do Cálculo de Penas  

    
Pedido de Retificação do Cálculo de Penas     
Pedido de Destituição de Advogado 

Particular     
Pedido de Certidão de breve Relato  

    
Pedido de Liberdade Provisória     
Pedido Relaxamento Flagrante     
Pedido de Boletim Informativo Processual     
Pedido de Atestado de permanência 

Carcerária     
Pedido de Atestado de conduta Carcerária  

    
Pedido de Mapa dos dias Estudados para fins 

de Remição     
Pedido de Mapa laborterápico para Fins de 

Remição 

 

    
Pedido de extinção da Punibilidade  

  
 

    
Outros       
        

ANEXO ÚNICO

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO IVA-ST(%)
1 24.001.00 3208 / 3209 / 3210.00 Tintas, vernizes 53%
2 24.002.00 2821 / 3204.17.00 / 3206 Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio 

classificados no código 3206.11.19
118%

3 24.003.00 3204 / 3205.00.00 / 3206 / 3212 Corantes para aplicação em bases, tintas e vernizes 103%

 PORTARIA CAT Nº 03, DE 07-01-2022
Disciplina a 1ª Rodada de Autorização para Transferência 

de Crédito Acumulado no âmbito do Programa de Ampliação de 
Liquidez de Créditos a Contribuintes com Histórico de Aquisições 
de Bens Destinados ao Ativo Imobilizado – ProAtivo.

O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 84 do 
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circula-
ção 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, e 
no artigo 3º da Resolução SFP 67, de 29 de dezembro de 2021, 
expede a seguinte portaria:

DO CRONOGRAMA E DO PERÍODO DA RODADA DE AUTO-
RIZAÇÃO

Artigo 1º - Os contribuintes do ICMS interessados, de qual-
quer setor econômico, poderão protocolar pedido de adesão à 1ª 
Rodada de Autorização para Transferência de Crédito Acumula-
do no âmbito do Programa de Ampliação de Liquidez de Créditos 
a Contribuintes com histórico de Aquisições de Bens Destinados 
ao Ativo Imobilizado – ProAtivo no período de 12 de janeiro de 
2022 até 11 de fevereiro de 2022.

Artigo 2º - O Coordenador da Administração Tributária deci-
dirá sobre os pedidos de adesão válidos, com base nesta portaria 
e na legislação aplicável.

Artigo 3º - A transferência autorizada de crédito acumulado 
será feita mediante solicitação realizada no Sistema e-CredAc 
a partir de datas fixadas no cronograma a ser estabelecido nos 
termos do artigo 15.

Parágrafo único – As transferências autorizadas até 31 de 
outubro de 2022 e não efetuadas até 30 de novembro de 2022 
serão canceladas, sendo o valor reservado restituído à conta 
corrente do estabelecimento no Sistema e-CredAc.

DO VALOR MÁXIMO AUTORIZADO
Artigo 4º - O valor máximo autorizado na presente rodada 

será de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) por empresa.
Parágrafo único – O valor autorizado de cada pedido de 

adesão poderá ser transferido em parcela única.
DO PEDIDO DE ADESÃO
Artigo 5º - O pedido de adesão deverá ser feito mediante 

o preenchimento da solicitação “Pedido de Transferência de 
Crédito Acumulado – 1º Rodada ProAtivo” disponível no 
Sistema de Peticionamento Eletrônico – SIPET, de que trata a 
Portaria CAT 83/20, de 23 de setembro de 2020, no endereço 
eletrônico https://www3.fazenda.sp.gov.br/SIPET/, que deverá 
conter, no mínimo:

I - identificação do estabelecimento requerente;
II - CNPJ do destinatário do crédito acumulado;
III - o valor postulado;
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