
ALÍQUOTAS ALTERADAS PELO DECRETO ESTADUAL Nº 65.253/2020 
 

 Alíquota de 12% para 13,30% 
 

IV - Pedra e areia, no tocante às saídas; 
 
V - Implementos e tratores agrícolas, máquinas, aparelhos e equipamentos 
industriais e produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, neste 
último caso desde que não abrangidos pelo inciso III do artigo 53, observadas a 
relação dos produtos alcançados e a disciplina de controle estabelecidas pelo 
Poder Executivo; 
 
VII - Ferros e aços não planos comuns, abaixo indicados: 
 

1 - Fio-máquina de ferro ou aços não ligados: 
a) dentados, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a 
laminagem, 7213.10.00; 
b) outros, de aços para tornear, 7213.20.00; 
 

2 - Barras de ferro ou aços não ligados, simplesmente forjadas, laminadas, 
estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas 
a torção após laminagem: 
 

a) dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a 
laminagem, ou torcidas após a laminagem, 7214.20.00; 
b) outras: de seção transversal retangular, 7214.91.00; de seção circular, 
7214.99.10; outras, 7214.99.90; 
 

3 - Perfis de ferro ou aços não ligados: 
a) perfis em "U", "I" ou "H", simplesmente laminados, estirados ou 
extrudados, a quente, de altura inferior a 80 mm, 7216.10.00; 
b) perfis em "L" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a 
quente, de altura inferior a 80 mm, 7216.21.00; 
c) perfis em "T" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a 
quente, de altura inferior a 80 mm, 7216.22.00; 
d) perfis em "U" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a 
quente, de altura igual ou superior a 80 mm, 7216.31.00; 
e) perfis em "I" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a 
quente, de altura igual ou superior a 80 mm, 7216.32.00; 
f) fios de ferro ou aços não ligados: outros, não revestidos, mesmo polidos, 
7217.10.90; 
 

4 - Armações de ferro prontas, para estrutura de concreto armado ou 
argamassa armada, 7308.40.00; 
 
5 - Grades e redes, soldadas nos pontos de interseção, de fios com, pelo 
menos, 3 mm na maior dimensão do corte transversal e com malhas de 100 
cm² ou mais, de superfície de aço, não revestidas, para estruturas ou obras 
de concreto armado ou argamassa armada, 7314.20.00; 
 
6 - Outras grades e redes, soldadas nos pontos de interseção:  
 

a) galvanizadas, 7314.31.00; 
b) de aço, não revestidas, para estruturas ou obras de concreto armado ou 
argamassa armada, 7314.39.00; 
 



7 - Outras telas metálicas, grades e redes: 
a) galvanizadas, 7314.41.00; 
b) recobertas de plásticos, 7314.42.00; 
 

8 - Arames: 
a) galvanizados, 7217.20.90; 
b) plastificados, 7217.90.00; 
c) farpados, 7313.00.00; 
 

9 - Gabião, 7326.20.00. 
10 - Grampos de fio curvado, 7317.00.20 
11 - Pregos, 7317.00.90 
 

VIII - Produtos cerâmicos e de fibrocimento, indicados abaixo:  
 

1 - argamassa, 3214.90.00; 
2 - tijolos cerâmicos, não esmaltados nem vitrificados, 6904.10.00; 
3 - tijoleiras (peças ocas para tetos e pavimentos) e tapa-vigas 
(complementos da tijoleira) de cerâmica não esmaltada nem vitrificada, 
6904.90.00; 
4 - telhas cerâmicas, não esmaltadas nem vitrificadas, 6905.10.00; 
5 - telhas e lajes planas pré-fabricadas, 6810.19.00; 
6 - painéis de lajes, 6810.91.00; 
7 - pré-lajes e pré-moldados, 6810.99.00; 
8 - blocos de concreto, 6810.11.00; 
9 - postes, 6810.99.00; 
10 - chapas onduladas de fibrocimento, 6811.10.00; 
11 - outras chapas de fibrocimento, 6811.20.00; 
12 - painéis e pranchas de fibrocimento, 6811.20.00; 
13 - calhas e cumeeiras de fibrocimento, 6811.20.00; 
14 - rufos, espigões e outros de fibrocimento, 6811.20.00; 
15 - abas, cantoneiras e outros de fibrocimento, 6811.20.00; 
16 - tanques e reservatórios de fibrocimento, 6811.90.00; 
17 - tampas de reservatórios de fibrocimento, 6811.90.00; 
18 - armações treliçadas para lajes, 7308.40.00. 
19 - pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários e 
caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para uso 
sanitário, de porcelana ou cerâmica, 6910.10.00 e 6910.90.00 
20 - ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou 
revestimento, 6907 e 6908 (Lei 6.374/89, art. 34, § 1º, item 15, alínea "u", 
acrescentada pela Lei 12.220/06) 
21 - tubo, calha ou algeroz e acessório para canalização, de cerâmica, 
6906.00.00 
22 - revestimento de pavimento de polímeros de cloreto de vinila, 3918.10.00  
 

IX - Painéis de madeira industrializada, classificados nos códigos 4410.19.00, 
4411.11.00, 4411.19.00, 4411.21.00, 4411.29.00 da Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH; 

https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/ind_6374.aspx

