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No dia 16 de dezembro de 2020, foi publicada a Portaria 
CAT-97 de 15 de dezembro de 2020 na Imprensa Ofi-

cial do Estado de São Paulo. O governo do Estado determinou 
através da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado de São 
Paulo e através da Coordenadoria de Administração Tributária 
(CAT) a partir de 1º de janeiro de 2021, a revisão do regime de 
pauta de preços (pauta de preços mínimos) em que o Imposto 

Pauta Fiscal 2021 tem novo valor

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação – ICMS incidente sobre as operações 
efetuadas com revestimentos cerâmicos, classificados como “Ex-
tra” ou “Tipo A”, na posição 6907 da Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias – Sistema Harmonizado – NCM deverá ser calculado 
sobre o valor mínimo de R$ 6,40 o metro quadrado.

O Anuário de Energéticos por Municípios do Estado de São 
Paulo 2020, divulgado pela Secretaria de Infraestrutura e 

Meio Ambiente (SIMA) do Estado, mostrou que os derivados de 
petróleo representaram 48% do total de insumos consumidos 
pelos municípios paulistas em 2019. Já o consumo de eletrici-
dade, etanol e de gás natural ficou em 26%, 14% e em 12% 
respectivamente. A Capital paulista ficou em primeiro lugar em 
termos de consumo. Quanto ao Gás Natural, houve uma re-
dução no consumo de 1,3% em relação ao ano anterior, apre-

SP divulga ranking das cidades que mais consumiram etanol, eletricidade, gás 
natural e derivados de petróleo

ASPACER e SINCER entram em recesso dia 21

ASPACER e o SINCER informam que estarão em recesso no 
período que vai do dia 21 de dezembro a 3 de janeiro. As 

CoopAspacer traz linha de crédito para material escolar

A Cooperativa da ASPA-
CER traz um recado 

para você que vai comprar 
material escolar agora no final 
do ano.  Não deixe de aprovei-
tar as linhas de créditos espe-
ciais que são oferecidas para 
os cooperados. Sabia mais cli-
cando no vídeo.

sentando um consumo em 2019 de 5,5 bilhões de m³. O setor 
industrial consumiu 4,1 bilhões de m³ (75,1%), o comercial 170 
milhões de m³ (3,1%), o residencial 288 milhões de m³ (5,2%) e 
os demais (automotivo, cogeração e termogeração), 909 milhões 
de m³ (16,5%).  As cidades que mais consumiram o gás, segun-
do este último levantamento, foram São Paulo (17,3%), Cubatão 
(5,8%), Jacareí (5,5%), Santa Gertrudes (5,29%) e Santo André 
(5,21%). Confira o levantamento completo: https://bit.ly/anuario-
energeticos2019 .

atividades retornaram no próximo dia 4. Desde já, desejamos a 
todos, um Feliz Natal e um Ano Novo de muitas realizações.

http://www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2020/12/CoopAspacer-Escolar.mp4

