
 

 

 

 

 

 

M e m o r a n d o   a o s   C l i e n t e s 
 
 

ICMS – ESTADO DE SÃO PAULO – DIFERIMENTO NO 

ÂMBITO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À 

INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E DE GÁS 

NATURAL Data: 6/10/2010 

 

Em 1º/10/2010 foi publicada a Portaria Coordenador da Administração Tributária do 

Estado de São Paulo (“Portaria CAT”) nº 163, dispondo sobre a aplicação do 

diferimento do pagamento ICMS no âmbito do Programa de Incentivo à Indústria de 

Produção de Produção e de Exploração de Petróleo e Gás Natural do Estado de São 

Paulo. 

 

A referida Portaria CAT determina que o lançamento do imposto incidente na saída de 

insumos e componentes com o destino a estabelecimento de fabricante de bens ou 

mercadorias relacionados no Anexo Único do Convênio ICMS nº 130/07, fica diferido 

para o momento em que ocorrer a saída desses bens ou mercadorias, com destino a 

pessoa sediada no exterior e que venham a ser importados posteriormente. 

 

A importação desses produtos deve ser realizada sob o amparo do Regime Aduaneiro 

Especial de Admissão Temporária e, tais bens, deverão necessariamente ser aplicados 

nas atividades de petróleo e de gás natural, observado, no que couber, o disposto no 

artigo 3º do Decreto Estadual nº 53.574/08. 

 

Para usufruir do diferimento, os contribuintes deverão solicitar o seu credenciamento na 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Tal solicitação, deverá vir 

acompanhada com todos os documentos elencados em seus no artigo 2º, incisos I a 

VIII da Portaria CAT nº 163/10. 

 

Outros requisitos para a concessão do diferimento, são que o contribuinte (i) tenha um 

sistema informatizado de controle contábil e de estoques, para controle dos Agentes 

Fiscais de Rendas da Secretaria da Fazenda e (ii) observar o disposto na legislação 
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federal no que tange aos procedimentos de controle obrigatórios para a fruição dos 

regimes aduaneiros especiais administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, para fins de acompanhamento físico e contábil dos bens.  

 

Caso a Secretaria da Fazenda entenda necessário, solicitará ao contribuinte 

informações adicionais, em forma e prazos específicos. 

 

Sendo o que nos cumpre para o momento, nos colocamos, desde já, à disposição dos 

nossos clientes para atendê-los no que for necessário. 

 

Responsáveis: 
 
 
Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7552 
 
Leonardo Augusto Bellorio Battilana (lbattilana@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201- 7582 
 
Gabriel Hercos da Cunha (gabriel@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7589 
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