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PROJETO DE LEI Nº 841, DE 2011 
Ed Thomas – PSB 

 

INSTITUI o PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO DO 
CALCÁRIO NA CORREÇÃO DE SOLOS, autoriza o Poder 
Executivo a conceder financiamento subvencionado a 
produtores rurais com vistas à sua operacionalização, e dá 
outras providencias. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica instituído o PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO DO CALCÁRIO NA CORREÇÃO DE 
SOLO, sob coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, com finalidade de 
propiciar, em todos os municípios paulistas, a correção de solo em terras exploradas economicamente, cuja 
realidade edafológica exija esta providência, com prioridade para as áreas produtoras de grãos, fruticultura, 
culturas industriais e em áreas de pastagens ou capoeiras alteradas ou degradadas. 

Artigo 2º - Para operacionalização do PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO DE CALCÁRIO NA 
CORREÇÃO DE SOLO, fica o Poder Executivo autorizado a conceder financiamento subvencionado a 
produtores rurais, inclusive os que usam mão de obra familiar, em atividades no Estado de São Paulo, com 
vistas à aquisição de calcário, pagamento de frete, custos de taxa de administração e taxa de assistência 
técnica. 

Parágrafo único – O produtor beneficiado na forma do caput deste artigo, desde que apresente pontualidade 
no pagamento do financiamento, receberá, como bônus de adimplência, uma subvenção econômica sobre o 
valor do crédito concedido, na seguinte proporção: 

Quantidade de aquisição de calcário                              Rebate no financiamento 

0 a       50 toneladas                                                                         85% 

51   a  100 toneladas                                                                        80% 

101 a  200 toneladas                                                                        75% 

201 a  300 toneladas                                                                        70% 

301 a  400 toneladas                                                                         65% 

Acima de 400 toneladas                                                                   60% 

Artigo 3º - O financiamento subvencionado será operacionalizado por intermédio de Termo de Convênio a 
ser celebrado entre a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento e a Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral - CATI, que será responsável pela seleção dos produtores e pela prestação da 
Assistência Técnica e Atividades de Extensão Rural necessárias ao Programa. 

Artigo 4º - Sem prejuízo de outras exigências constantes de regulamento facultativo aprovado por ato do 
Chefe do Poder Executivo, a concessão do financiamento subvencionado de que trata esta Lei respeitará as 
seguintes regras: 

I. o tipo de calcário a ser adquirido será o recomendado pela Assistência Técnica da Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral – CATI 

II.  o limite de crédito a ser concedido ao produtor seja diretamente ou através de associação ou 
cooperativa, será de, no máximo, 1.500 toneladas e a quantidade a ser financiada será estabelecida pelo 
órgão de Assistência Técnica; 

III. não incidirão taxas de juros e correção monetária sobre os financiamentos, para a aquisição de 
calcário e corretivos; 

V. o financiamento será liberado de uma única vez ou parceladamente através de depósito na conta 
corrente do fornecedor ou mediante apresentação de recibo do transportador ou do proprietário; 
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V. o desembolso do crédito será realizado contra apresentação da Nota Fiscal do produto adquirido e 
de Atestado Técnico do Órgão de Assistência Técnica, devendo acompanhar a Nota Fiscal documento de 
Resultado Analítico do Calcário da Empresa Fornecedora; 

VI. qualquer espécie de desvirtuamento do crédito pelo descumprimento das finalidades do programa 
ensejará o vencimento extraordinário da dívida, sujeitando-se o beneficiário, além da perda da subvenção, 
ao pagamento de encargos normais (TJLP, juros, mora e multa), sem prejuízos das sanções administrativas 
e legais aplicáveis; 

VII. o valores reembolsados pelos produtores rurais como pagamento dos financiamentos do 
PROCALCARIO, passam a constituir recursos financeiros específicos e reaplicáveis no Programa. 

Artigo 5º - Os recursos necessários à execução deste Programa deverão estar consignados no Orçamento 
da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. 

Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Justificativa: 
Todo e qualquer produtor deve fazer primeiramente uma análise de solo e a calagem, senão poderá 
mascarar a produção. 

Os benefícios da calagem vão além de corrigir a acidez do solo. A aplicação do calcário permite a 
maximização dos efeitos dos fertilizantes e, por conseguinte, o aumento substancial da capacidade 
produtiva da terra. 

A não aplicação do calcário inibi o aproveitamento dos nutrientes dos fertilizantes. Dados mostrados pela 
Associação Brasileira de Produtores de Calcário evidenciam que somente em 2010, foram perdidos mais de 
R$ 6 bilhões em desperdício de fertilizantes por falta de correção adequada do solo.  

Este Projeto de Lei tem por finalidade efetivar o uso do calcário, considerando a importância desta 
tecnologia para o incremento da produção rural paulista. O Orçamento do Governo do Estado de São Paulo 
precisa contemplar programas de incentivo ao uso do calcário com linhas de crédito de longo prazo e juros 
reduzidos para que o produtor possa suportar este tipo de investimento. É importante destacar que 
programas semelhantes ao apresentado neste projeto existem em outros Estados brasileiros com 
resultados práticos e que tem ampliado a produtividade dessas regiões. 

Assim, submeto à apreciação dos nobres pares a presente propositura certo de vossa sensibilidade, 
interesse e mobilização. 

 

Sala das Sessões, em 30/8/2011 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 

http://www.al.sp.gov.br/spl_consultas/consultaDetalhesProposicao.do#inicio 

Ementa - Institui o "Programa de Incentivo ao Uso do Calcário na Correção de Solos" 

Regime - Tramitação Ordinária. 

Indexação - CRIAÇÃO, INCENTIVO AO USO DO CALCÁRIO NA CORREÇÃO DE SOLOS (PROGRAMA), 
LINHA DE CRÉDITO, PRODUTOR RURAL, PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO DO CALCÁRIO NA 
CORREÇÃO DE SOLOS. 
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Tramitação: 
02/09/2011  Publicado no Diário da Assembleia, página 14 em 02/09/2011  

05/09/2011  Pauta de 1ª sessão.  

06/09/2011  Pauta de 2ª sessão.  

12/09/2011  Pauta de 3ª sessão.  

13/09/2011  Pauta de 4ª sessão.  

14/09/2011  Pauta de 5ª sessão.  

16/09/2011 Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CAE - Comissão de 
Atividades Econômicas. CFOP - Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. 
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PROJETO DE LEI Nº 857, DE 2011 
Pedro Bigardi - PC do B  

 

Revoga o item 1 do § 5º do artigo 34 da Lei 6.374, de 1° de 
março de 1989. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica revogado o item 1 do § 5º do artigo 34 da Lei nº 6.374 de 1° de março de 1989. 

 

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 

 
O projeto tem como objetivo dar tratamento igualitário sobre as alíquotas de ICMS incidentes sobre o vinho, 
pois atualmente não há paridade com as alíquotas de outras bebidas como aguardentes, destilados e 
cervejas, que pagam menos sem justificativa. O que provoca uma injustiça tanto para os consumidores 
quanto para os produtores e comerciantes da bebida, que inclusive proporciona benefícios à saúde 
conforme atestam pesquisas. Essa medida trará benefícios para a economia paulista, em vista de: 

 

1. O Brasil tem um mercado que consome atualmente cerca de 380 milhões de litros de vinho, sendo 80 % 
de vinho comum (300milhões de litros) e 20% de vinhos finos (80 milhões de litros). São Paulo responde 
pelo consumo de aproximadamente 50% desse mercado, sendo 40 % (120milhões de litros) do vinho 
comum e 75 % (60 milhões de litros) do vinho fino. O setor no Brasil tem uma receita de R$1,O Bi e em São 
Paulo, temos cerca de R$0,50 Bi de faturamento. 

 

2. O Estado de São Paulo tem empresas com tradição, algumas delas em operação há mais de 80 anos. 
Para atender a demanda nacional, essas empresas compram vinho elaborado no Sul e engarrafam aqui, 
movimentando uma grande cadeia produtiva, composta por fabricantes de garrafas de vidro, tampas 
plásticas, caixas de papelão, rótulos, transportadoras, fabricantes de máquinas e equipamentos, além de 
empregar mais de 2.000 pessoas (diretas e indiretas) e grande número nos serviços terceirizados como 
segurança, alimentação etc. 

 

3. Incremento da vitivinicultura paulista, que já é uma realidade e trabalha em estratégias, pesquisas e 
projetos visando à autonomia do Estado na produção de uvas para vinhos, sucos e concentrados, tornando-
o capaz de competir no mercado com os produtos nacionais e importados.  

 

 Os ajustes e reformas tendem sempre a ocorrer em momentos de crise aguda, em caráter de 
urgência e quase sempre de eficácia reduzida. Nos momentos de crescimento econômico a tendência é de 
se suprimir o desejo por reformas, justamente porque não há o sentido de urgência.  Todavia é no momento 
de tranqüilidade que se pode avançar com mais ousadia.  Nos momentos de tranqüilidade econômica é que 
justamente se deveria procurar as soluções para os problemas mais graves e de longo prazo. Com o devido 
respaldo desta tranqüilidade e com a clareza técnica que não é possível nos momentos de crise, o projeto 
se destina a iniciar um processo de correção desta distorção em relação ao vinho. 
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  Quanto ao aspecto jurídico-legal da proposição, primeiramente deve ser destacado que a presente 
proposição se circunscreve à matéria de ordem fiscal (tributária), motivo pelo qual não está vinculada à 
iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual. 

 Tanto é verdade que, segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), as proposições de cunho 
tributário feitas pela Assembleia Legislativa não carregam qualquer vício formal decorrente de eventual 
afronta ao artigo 61, § 1º, II, b, da CF, uma vez que tal dispositivo se refere às matérias de iniciativa do 
Chefe do Executivo Federal, na órbita exclusiva dos territórios federais. Nesse sentido: ADIs 2.724, rel. Min. 
Gilmar Mendes, DJ 02.04.04; 2.304, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 15.12.2000; 2.599 MC, rel. Min. 
Moreira Alves, DJ 13.12.02 e 2.464, rel. Min. Ellen Grace, DJ 25.05.2007. 

 Também tem decidido reiteradamente o STF que o teor da presente proposição em nada afronta o 
artigo 165, II, da CF (diretrizes orçamentárias), porquanto os benefícios de ordem fiscal são 
inequivocamente matéria de direito tributário, estranha aos temas legisláveis relativos ao orçamento do 
Estado. Neste sentido, merece ser gizado o entendimento emergente do julgamento da ADI nº 724-MC, DJ 
27.04.01, oportunidade em que o eminente Ministro Celso de Mello lecionou: “(...) as proposições 
legislativas referentes à outorga de benefícios tributários – ou tendentes a viabilizar a sua posterior 
concessão – não se submetem à cláusula de reserva inscrita no art. 165 da Constituição Federal. Esse 
preceito constitucional, ao versar o tema dos processos legislativos orçamentários, defere ao Chefe do 
Executivo – mas apenas no que se refere ao tema da normação orçamentária – o monopólio do poder de 
sua inciativa. (...) o ato de legislar sobre direito tributário, ainda que para conceder a dispensa jurídica de 
pagamento da obrigação fiscal, ou para efeito de possibilitar o acesso a favores ou a benefícios 
concretizadores da exclusão do crédito tributário, não se equipara – especialmente para os fins de 
instauração do respectivo processo legislativo – ao ato de legislar sobre orçamento do Estado. O ato de 
editar provimentos legislativos sobre matéria tributária não constitui, assim, noção redutível à atividade 
estatal de dispor sobre normas de direito orçamentário. (...) a iniciativa reservada, por constituir matéria de 
direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar 
limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma explicita 
e inequívoca”. 

 Em que pese a possibilidade de eventual interpretação no sentido de que esta proposta em 
benefício do povo paulista sugira redução de receitas, é fato comprovado por meio de outras experiências 
que a concessão legal de benefícios fiscais costuma induzir aumento do número de contribuintes e, em 
consequência, da própria arrecadação, considerada em termos absolutos. 

 Por todo o exposto, é imperativo o reconhecimento de que o Poder Legislativo bandeirante detém 
legitimidade constitucional para propor projeto de lei em matéria de benefício tributário. 

 

Sala das Sessões, em 2/9/2011 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 

http://www.al.sp.gov.br/spl_consultas/consultaDetalhesProposicao.do#inicio 

Ementa – Revoga o item 1 do § 5º do artigo 34 da Lei 6.374, de 1989, que dispõe sobre a instituição do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. 

Regime - Tramitação Ordinária   

Indexação - ALÍQUOTA, ICMS (IMPOSTO CIRCUL.MERCAD. E SERV, LEI ESTADUAL 6374/1989, 
REVOGAÇÃO, VINHO 
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Tramitação: 
 

06/09/2011  Publicado no Diário da Assembleia, página 22 em 06/09/2011  

12/09/2011  Pauta de 1ª sessão.  

13/09/2011  Pauta de 2ª sessão.  

14/09/2011  Pauta de 3ª sessão.  

15/09/2011  Publicado requerimento, do autor, solicitando a retirada da propositura para reexame da 
matéria. (DA p. 24)  

16/09/2011  Publicado despacho: Deferido o pedido de retirada, nos termos do artigo 176, "caput", da XIV 
CRI. Arquive-se. (DA p.31)  

 

 


