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Audiência Presencial – LOA 2019                 

Descrição da Solicitação – Secretaria da Fazenda  

 

RA Araçatuba 

 Revisão nos critérios de distribuição do ICMS visando compensar os municípios 
que não são sede de Usinas de açúcar e álcool – Buritama 

 Revisão dos critérios de distribuição do ICMS aumentando a ponderação por 
número de habitantes – Santópolis do Aguapeí 

 

RA Barretos 

 Criação de programa de incentivo tributário para pequenas e micro empresas 
 Destinação de 10% das multas de transito para a área da educação dos 

municípios 

RA Bauru 

 Isenção de tributação para compras públicas 
 

RA /RM Campinas 

 Revisão dos critérios de pagamento da dívida pública e desvinculações 
 

 

RA Central 

 Não houve demandas 

 

RA Franca 

 Criação de mecanismos para enfrentamento da guerra fiscal 
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RA Itapeva 

 Solicitação para que as áreas de Pinus e Eucaliptos sejam consideradas como 
florestais, para fins de cota-parte do ICMS 

 

RA Marília 

 Aperfeiçoamento no sistema de fiscalização tributária considerando os 
mecanismos de transferência da produção de açúcar para o Porto de Santos e 
posterior transferência para comercialização - Regional 

 

RA Presidente Prudente 

 Equalização de preços na tabela de fretes 

 Simplificação Tributária - Imposto Único 

 Criação de programa de compensação financeira – Guerra Fiscal – (Paraná, 
Mato Grosso do Sul) 

 Criação de incentivos tributários e fiscal diferenciado para a área do Oeste 
Paulista 

 Criação de alíquota diferenciada visando atração de indústrias 

 Criação de programa de compensação financeira para municípios detentores de 
unidades prisionais 

 Criação de programa de incentivos fiscais para pequenos municípios – regional 
– Presidente Prudente 

 

RA Registro 

 Aumento da ponderação / compensação financeira para municípios detentores 
de áreas de proteção ambiental 

 Aumento da ponderação – ICM Verde – compensação financeira 
 

RA / RM Ribeirão Preto 

 Suspensão dos programas de parcelamentos especiais – PEC 

 Apoio ao Projeto de Tributação Simplificada para o produtor rural (pequeno 
produtor) 

 Correção na tabela de arrecadação do imposto ICMD 
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RA São José do Rio Preto 

 Melhoria na fiscalização de tributos estaduais – São José do Rio Preto 
 

RM Baixada Santista 

 Não houve demandas 

 

RM São Paulo 

 Compensação financeira para municípios localizados em áreas de proteção de 
mananciais e de reservas florestais 
 

RA/ RM Sorocaba 

 Não houve demandas 

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 Não houve demandas 

 

AU Jundiaí 

 Não houve demandas 

 

AU Piracicaba 

 Compensação financeira para municípios detentores de presidio 

 


