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Atendendo pleito da FIESP e de diversos setores industriais, foi publicado no 
Diário Oficial do Estado de 20/04/2017, Portaria CAT- 30, de 19/04/2018 que 
altera Portarias CAT que divulgam as bases de cálculo do ICMS devido por 
substituição tributária. 
 
 
SETORES:  
 
•    PAPEL 
•    PRODUTOS DE LIMPEZA 
•    ARTEFATOS DE USO DOMÉSTICO 
•    PRODUTOS DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 
•    AUTOPEÇAS 
•    RAÇÃO TIPO “PET” PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS 
•    FERRAMENTAS E CONGÊNERES 
•    PNEUMÁTICOS E AFINS E DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE 
BICICLETAS 
•    PRODUTOS DE PAPELARIA 
•    MATERIAIS ELÉTRICOS 
•    MEDICAMENTOS 
 
 
 
PORTARIAS ALTERADAS: 
 
• PORTARIA CAT 111, DE 24-11-2016 – PAPEL 
 
Novo período: 01-01-2017 a 30-09-2019; 
 
A partir de 01-10-2019, o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será 
53,33%; 
 
Até 31-12-2018 - comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de 
preços; e  
 
Até 30-06-2019 - a entrega do levantamento de preços. 
 
 
• PORTARIA CAT 22, DE 23-03-2017 - PRODUTOS DE LIMPEZA 
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Novo período de 01-04-2017 a 31-12-2019; 
 
A partir de 01-01-2020 - a base de cálculo para fins de retenção e pagamento 
do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no § 1º 
do artigo 313-K do RICMS, 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; 
 
Até 31-03-2019 - comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de 
preços;  
 
Até 30-09-2019 - entrega do levantamento de preços; 
 
Na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos a Secretaria da Fazenda 
poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 01-01-2020. 
 
 
• PORTARIA CAT 11, DE 13-02-2017 - ARTEFATOS DE USO DOMÉSTICO 
 
Novo período de 01-05-2017 a 31-01-2020; 
 
A partir de 01-02-2020, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento 
do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no § 1º 
do artigo 313-Z15 do RICMS, 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; 
 
Até 30-04-2019 - comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de 
preços;  
 
Até 31-10-2019 - entrega do levantamento de preços; 
 
Na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos a Secretaria da Fazenda 
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poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 01-02-2020. 
 
 
• PORTARIA CAT 37, DE 31-05-2017 - PRODUTOS DA INDÚSTRIA 
ALIMENTÍCIA 
 
Novo período de 01-06-2017 a 29-02-2020; 
 
A partir de 01-03-2020, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento 
do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no § 1º 
do artigo 313-W do RICMS, 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; 
 
Até 31-05-2019 - comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de 
preços;  
 
Até 30-11-2019 - entrega do levantamento de preços; 
 
Na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos a Secretaria da Fazenda 
poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 01-03-2020. 
 
 
• PORTARIA CAT 45, DE 29-06-2017 – AUTOPEÇAS 
 
Novo período de 01-07-2017 a 31-03-2020; 
 
A partir de 01-04-2020, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento 
do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no § 1º 
do artigo 313-O do RICMS, 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; 
 
Até 30-06-2019 - comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de 
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preços; 
 
Até 31-12-2019 - entrega do levantamento de preços; 
 
Na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos a Secretaria da Fazenda 
poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 01-04-2020. 
 
 
• PORTARIA CAT 41, DE 23-06-2017 - RAÇÃO TIPO “PET” PARA ANIMAIS 
DOMÉSTICOS 
 
Novo período de 01-07-2017 a 31-03-2020; 
 
A partir de 01-04-2020, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento 
do imposto relativo às saídas subsequentes de ração tipo “pet” para animais 
domésticos, classificada na posição 23.09 da Nomenclatura Comum do 
Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM/SH, 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; 
 
Até 30-06-2019 - comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de 
preços; 
 
Até 31-12-2019 - entrega do levantamento de preços; 
 
Na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos a Secretaria da Fazenda 
poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 01-04-2020. 
 
 
• PORTARIA CAT 88, DE 22-09-2017 - FERRAMENTAS E CONGÊNERES 
 
Novo período de 01-10-2017 a 30-04-2020; 
 
A partir de 01-05-2020, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento 
do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no § 1º 
do artigo 313-Z3 do RICMS, bem como das ferramentas indicadas no item 11 
do § 1º do artigo 313-Z11, com destino a estabelecimento localizado em 
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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; 
 
Até 31-07-2019 - comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de 
preços; 
 
Até 31-01-2020 - entrega do levantamento de preços; 
 
Na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos a Secretaria da Fazenda 
poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 01-05-2020. 
 
 
• PORTARIA CAT 105, DE 27-10-2017 - PNEUMÁTICOS E AFINS E DE 
PNEUS E CÂMARAS DE AR DE BICICLETAS 
 
Novo período de 01-11-2017 a 31-07-2020; 
 
A partir de 01-08-2020, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento 
do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no 
artigo 310 e no § 1º do artigo 313-Z5 do Regulamento do ICMS, 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 (inclusive quanto aos 
“royalties” relativos à franquia), acrescido do valor adicionado calculado 
mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado 
Setorial - IVA-ST; 
 
Até 31-10-2019 - comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de 
preços;  
 
Até 30-04-2020 - entrega do levantamento de preços; 
 
Na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos, a Secretaria da 
Fazenda poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 01-08-
2020 
 
 



 
 
NOVOS PRAZOS DE PESQUISA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS  
 

Página 6 de 7 
 

• PORTARIA CAT 104, DE 23-10-2017 - PRODUTOS DE PAPELARIA 
 
Novo período de 01-12-2017 a 31-08-2020; 
 
A partir de 01-09-2020, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento 
do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no § 1º 
do artigo 313-Z13 do RICMS, 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;  
 
Até 31-12-2019 - comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de 
preços;  
 
Até 31-05-2020 - entrega do levantamento de preços; 
 
Na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos, a Secretaria da 
Fazenda poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 01-09-
2020. 
 
 
• PORTARIA CAT 04, DE 29-01-2018 - MATERIAIS ELÉTRICOS 
 
Novo período de 01-02-2018 a 31-10-2020; 
 
A partir de 01-11-2020, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento 
do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no § 1º 
do artigo 313-Z17 do RICMS, 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; 
 
Até 31-01-2020 - comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de 
preços; 
 
Até 31-07-2020 - entrega do levantamento de preços; 
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Na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos, a Secretaria da 
Fazenda poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 01-11-
2020 
 
 
• PORTARIA CAT 94, DE 26-09-2017 – MEDICAMENTOS 
 
Novo período de 01-10-2017 a 30-06-2020; 
 
A partir de 01-07-2020, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento 
do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no § 1º 
do artigo 313-A do Regulamento do ICMS, com destino a estabelecimento 
localizado em território paulista, será estabelecida mediante pesquisa de 
preços realizada com observância dos seguintes procedimentos: 
 
Até 30-09-2019 - comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de 
preços;  
 
Até 31-03-2020 - entrega do levantamento de preços; 
 
Na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos, a Secretaria da 
Fazenda poderá editar ato divulgando a base de cálculo que vigorará a partir 
de 01-07-2020. 
 
 
Todas as Portarias estão em vigor. 


