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2. identificado visualmente com os dizeres 'Uso exclusivo 
para transporte de pessoa com deficiência', conforme disciplina 
estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento;

3. vistoriado anualmente pelo DETRAN/SP, na forma dispos-
ta em regulamento.

§ 2º - Para fins do item 1 do § 1º deste artigo, na forma 
e condições estabelecidas pela Secretaria da Fazenda e Plane-
jamento:

1. poderão ser indicados até 3 (três) condutores autoriza-
dos, sendo permitida sua substituição;

2. os condutores deverão comprovar residência na mesma 
localidade do beneficiário.

§ 3º - Detectada fraude na obtenção da isenção, o valor do 
imposto, com os acréscimos legais, relativo a todos os exercí-
cios isentados será cobrado do beneficiário ou da pessoa que 
tenha apresentado declaração falsa em qualquer documento 
utilizado no processo de concessão do benefício.

§ 4º - As isenções concedidas, especialmente aquelas 
que forem objeto de denúncia de fraude, serão auditadas na 
forma e condições estabelecidas pela Secretaria da Fazenda e 
Planejamento.

§ 5º - O proprietário de veículo adquirido anteriormente a 
publicação desta lei com benefício da isenção do IPVA deverá, 
para manutenção do benefício, efetuar o recadastramento do 
veículo para atendimento ao disposto nos §§ 1º e 2º neste 
artigo.' (NR)

III - o artigo 17:
'Artigo 17 - O contribuinte ou o responsável efetuará anu-

almente o pagamento do imposto, na forma estabelecida pelo 
Poder Executivo.' (NR);

IV - o artigo 18:
'Artigo 18 - Verificado que o contribuinte ou responsável 

deixou de recolher o imposto no prazo legal, no todo ou 
em parte, a autoridade administrativa tributária procederá à 
cobrança do imposto ou da diferença apurada.

Parágrafo único - Diferença, para os efeitos deste artigo, é 
o valor do imposto e seus acréscimos legais, que restarem devi-
dos após imputação efetuada mediante distribuição proporcio-
nal do valor recolhido entre os componentes do débito.' (NR);

V - o artigo 27:
'Artigo 27 - O imposto não recolhido no prazo determinado 

nesta lei estará sujeito a multa de mora calculada sobre o valor 
do imposto e correspondente a 0,33% (trinta e três centésimos 
por cento) por dia de atraso, computada a partir do primeiro dia 
após o vencimento do prazo para recolhimento do débito, até o 
limite de 20% (vinte por cento).' (NR);

SEÇÃO VII
Do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mer-

cadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interesta-
dual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS

Artigo 22 - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - renovar os benefícios fiscais que estejam em vigor na 

data da publicação desta lei, desde que previstos na legislação 
orçamentária e atendidos os pressupostos da Lei Complementar 
federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

II - reduzir os benefícios fiscais e financeiros-fiscais rela-
cionados ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, na forma 
do Convênio nº 42, de 3 de maio de 2016, do Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária – CONFAZ, e alterações posteriores.

§ 1º - Para efeito desta lei, equipara-se a benefício fiscal a 
alíquota fixada em patamar inferior a 18% (dezoito por cento).

§ 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a devolver o ICMS 
incidente sobre os produtos integrantes da cesta básica para as 
famílias de baixa renda, quando por elas adquiridos, na forma, 
prazos e condições a serem estabelecidos em regulamento, 
observado, no que couber, os termos da Lei 12.685, de 28 de 
agosto de 2007.

Artigo 23 – A partir da publicação desta lei, os novos 
benefícios fiscais e financeiros-fiscais somente serão concedidos 
após manifestação do Poder Legislativo.

§ 1º - No prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação, 
no Diário Oficial do Estado, de decreto do Poder Executivo 
ratificando os convênios aprovados pelo Conselho Nacional 
de Política Fazendária – CONFAZ, a Assembleia Legislativa 
manifestar-se-á sobre a sua implementação no âmbito do Esta-
do de São Paulo.

§ 2º - Havendo concordância do Poder Legislativo ou, em 
caso de ausência de manifestação no prazo assinalado no § 1º 
deste artigo, o Poder Executivo fica autorizado a implementar 
os convênios aprovados, desde que haja previsão da despesa na 
Lei Orçamentária Anual e sejam atendidos os requisitos da Lei 
Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Artigo 24- Fica acrescentado, com a redação que se segue, 
o artigo 66-H à Lei n.º 6.374, de 1º de março de 1989:

'Artigo 66-H - O complemento do imposto retido ante-
cipadamente deverá ser pago pelo contribuinte substituído, 
observada a sua regulamentação pelo Poder Executivo, quando:

I - o valor da operação ou prestação final com a mercado-
ria ou serviço for maior que a base de cálculo da retenção;

II - da superveniente majoração da carga tributária inci-
dente sobre a operação ou prestação final com a mercadoria 
ou serviço.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a ins-
tituir regime optativo de tributação da substituição tributária, 
para segmentos varejistas, com dispensa de pagamento do 
valor correspondente à complementação do imposto retido 
antecipadamente, nas hipóteses em que o preço praticado na 
operação a consumidor final for superior à base de cálculo uti-
lizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substi-
tuição tributária, compensando-se com a restituição do imposto 
assegurada ao contribuinte.' (NR).

SEÇÃO VIII
Da Securitização de Recebíveis
Artigo 25 - Ficam alteradas as redações dos artigos 1º, 2º 

e 'caput' do artigo 8º e incluídos os artigos 9º-A, 9º-B e 9º-C na 
Lei nº 13.723, de 29 de setembro de 2009, na forma indicada 
a seguir:

'Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, a título 
oneroso, à Companhia Paulista de Securitização – CPSEC, à Com-
panhia Paulista de Parcerias – CPP – ou a fundo de investimento 
constituído de acordo com as normas da Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM direitos creditórios originários de créditos tri-
butários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa.

§ 1º - A cessão compreende apenas o direito autônomo ao 
recebimento do crédito e somente poderá recair sobre o produ-
to de créditos tributários cujo fato gerador já tenha ocorrido e 
de créditos não tributários vencidos.

§ 2º - Na hipótese de cessão a fundo de investimento, este 
deverá ser instituído e administrado pelo agente financeiro do 
Tesouro.

§ 3º - A autorização de que trata o 'caput' deste artigo 
abrange os direitos creditórios originários de parcelamentos 
inscritos ou não em dívida ativa, já existentes e os que vierem 
a ser originados posteriormente a data de publicação desta lei.

Artigo 2º - A cessão dos direitos creditórios disposta no 
artigo 1º não compreende a parcela de que trata o artigo 55 
da Lei Complementar nº 93, de 28 de maio de 1974, e deverá:

I - preservar a natureza do crédito de que se tenha origi-
nado o direito cedido, mantendo as garantias e os privilégios 
desse crédito;

II - manter inalterados os critérios de atualização ou corre-
ção de valores e os montantes representados pelo principal, os 
juros e as multas, assim como as condições de pagamento e as 
datas de vencimento, os prazos e os demais termos avençados 
originalmente entre a Fazenda do Estado ou o órgão da admi-
nistração pública e o devedor ou contribuinte;

§ 1º - Fica dispensada a deliberação dos órgãos colegiados 
das entidades que trata o caput deste artigo, caso existam, rela-
tivamente à transferência determinada por este artigo.

§ 2º - A transferência dos recursos prevista no 'caput' 
deverá ser realizada em até 10 (dez) dias após a publicação do 
Balanço Geral do Estado.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica às Universida-
des Públicas Estaduais e à Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo - FAPESP.

§ 4º - O disposto neste artigo não se aplica à Caixa Benefi-
cente da Polícia Militar – CBPM.

Artigo 15 - O superávit financeiro apurado em balanço 
patrimonial dos recursos previstos no artigo 168 da Constitui-
ção Federal será transferido à Conta Única do Tesouro Estadual, 
para o pagamento de aposentadorias e pensões do Regime 
Próprio de Previdência Social do Estado.

Parágrafo único - A critério dos órgãos dos Poderes Legisla-
tivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, 
a transferência prevista no 'caput' poderá ser substituída pela 
compensação do superávit financeiro com duodécimos do exer-
cício seguinte àquele em que se observar o referido superávit.

Artigo 16 - Todos os fundos especiais de despesa e fundos 
especiais de financiamento e investimento do Poder Executivo 
poderão destinar as receitas arrecadadas, sem prejuízo das des-
tinações estabelecidas nas respectivas leis de instituição, para 
despesas de qualquer natureza relacionadas com o Poder, órgão 
ou entidade responsável por sua gestão, inclusive despesas de 
pessoal e encargos sociais.

§1º - O disposto no 'caput' não se aplica ao montante 
das receitas vinculadas cuja destinação legal esteja prevista 
na Constituição Federal, Constituição Estadual ou legislação 
federal, permitida a aplicação dos demais recursos do fundo na 
forma prevista neste artigo.

§ 2º - Fica dispensada a deliberação dos órgãos colegiados 
dos fundos que trata o caput deste artigo, caso existam, relati-
vamente a destinação autorizada por este artigo.

Artigo 17 - O superávit financeiro apurado em balanço 
ao final de cada exercício dos fundos do Poder Executivo será 
transferido à Conta Única do Tesouro Estadual para o pagamen-
to de aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdên-
cia Social do Estado.

§ 1º - A transferência dos recursos prevista no 'caput' 
deverá ser realizada em até 10 (dez) dias após a publicação do 
Balanço Geral do Estado.

§ 2º - O disposto no 'caput' não se aplica ao montante 
das receitas vinculadas cuja destinação legal esteja prevista 
na Constituição Federal, Constituição Estadual ou legislação 
federal, permitida a transferência dos demais recursos do fundo 
na forma prevista neste artigo.

§ 3º- Fica dispensada a deliberação dos órgãos colegiados 
dos fundos que trata o caput deste artigo, caso existam, relati-
vamente a transferência determinada por este artigo.

§ 4º - O disposto neste artigo não se aplica ao Fundo 
Especial de Despesa da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
- FEPOM e ao Fundo Estadual de Segurança Contra Incêndios e 
Emergências - FESIE.

Artigo 18 - Ficam extintos os seguintes fundos:
I - Fundo Especial de Despesa – Conjunto Hospitalar de Soro-

caba, ratificado pela Lei nº 7.001, de 27 de dezembro de 1990;
II - Fundo Especial de Despesa – Hospital Santa Tereza de 

Ribeirão Preto, ratificado pela Lei nº 7.001, de 27 de dezembro 
de 1990;

III - Fundo Especial de Despesa – Centro de Atenção Psiqui-
átrico 'Arquiteto Januário José Exemplari', ratificado pela Lei nº 
7.001, de 27 de dezembro de 1990;

IV - Fundo Especial de Despesa – Centro de Atenção Inte-
gral à Saúde de Santa Rita do Passa Quatro, ratificado pela Lei 
nº 7.001, de 27 de dezembro de 1990;

V - Fundo Especial de Despesa do Centro Atenção Integral 
Saúde 'Clemente Ferreira', previsto na Lei nº 5.224, de 13 de 
janeiro de 1959;

VI - Fundo Especial de Despesa – Centro de Atenção Inte-
gral Saúde Mental 'Philippe Pinel, ratificado pela Lei nº 7.001, 
de 27 de dezembro de 1990;

VII - Fundo Especial de Despesa – Coordenadoria de Ope-
rações, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
ratificado pela Lei nº 7.001, de 27 de dezembro de 1990;

VIII - Fundo Especial de Despesa – Departamento de Admi-
nistração da Secretaria de Cultura, criado pela Lei nº 10.704, de 
28 de dezembro de 2000, com vinculação alterada pelo Decreto 
nº 55.403, de 8 de fevereiro de 2010;

IX - Fundo Especial de Custeio de Perícias FEP criado pela 
Lei nº 16.428, de 29 de maio de 2017;

X - Fundo Especial de Despesa – Gabinete do Secretário 
de Desenvolvimento Social, ratificado pela Lei nº 7.001, de 27 
de dezembro de 1990, criado pelo Decreto nº 28.081, de 7 de 
janeiro de 1988;

XI - Fundo Especial de Despesa – Gabinete do Secretário 
de Esportes, ratificado pela Lei nº 7.001, de 27 de dezembro 
de 1990;

XII - Fundo Especial de Despesa – Gabinete do Secretário 
(antigo Turismo), ratificado pela Lei nº 7.001, de 27 de dezem-
bro de 1990;

XIII - Fundo Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento 
Social – FIDES, criado pela Lei nº 9.363, de 23 de julho de 1996;

XIV - Fundo Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento 
Econômico – FIDEC, criado pela Lei nº 9.363, de 23 de julho 
de 1996.

§ 1º - O superávit financeiro apurado no balanço de encer-
ramento do fundo será transferido à Conta Única do Tesouro 
Estadual com livre destinação.

§ 2º - As receitas vinculadas dos fundos extintos cuja 
destinação legal esteja prevista na Constituição Federal, Cons-
tituição Estadual ou legislação federal serão controladas por 
meio de classificação orçamentária que evidencie a fonte e a 
destinação do recurso.

§ 3º- Fica dispensada a deliberação dos órgãos colegiados 
dos fundos que trata o 'caput' deste artigo, caso existam, relati-
vamente a transferência determinada no § 1º deste artigo.

Artigo 19 - Os recursos decorrentes do disposto nesta 
Seção poderão ser utilizados para as despesas autorizadas na 
Lei Orçamentária Anual ou para abertura de créditos suplemen-
tares, especiais ou extraordinários, permitidos a transposição, o 
remanejamento e a transferência.

Artigo 20 - O descumprimento do disposto nos artigos 14, 
16 e 17 será apurado pela Corregedoria Geral da Administração.

SEÇÃO VI
Do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

– IPVA
Artigo 21 - Fica inserido o artigo 13-A e passam a vigorar, 

com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados 
da Lei n.º 13.296, de 23 de dezembro de 2008:

I - o inciso III do artigo 13:
'III - de um único veículo, de propriedade de pessoa com 

deficiência física severa ou profunda que permita a condução 
de veículo automotor especificamente adaptado e customizado 
para sua situação individual.' (NR)

II - o artigo 13-A:
'Artigo 13-A - Fica o Poder Executivo autorizado a con-

ceder, na forma e condições estabelecidas pela Secretaria da 
Fazenda e Planejamento, isenção de IPVA para um único veículo 
de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental, 
intelectual, severa ou profunda, ou autista, que impossibilite a 
condução do veículo.

§ 1º - O veículo objeto da isenção deverá ser:
1. conduzido por condutor autorizado pelo beneficiário ou 

por seu tutor ou curador;

apresentem uma diferença igual ou inferior a 10% (dez por 
cento) em relação à maior oferta apurada na primeira fase;

III - os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos 
para cada imóvel;

IV - o licitante que apresentar a maior proposta pagará, 
imediatamente após o encerramento das fases de que trata o 
inciso II, conforme o caso, o sinal correspondente a, no mínimo, 
10% (dez por cento) do valor da arrematação, complementando 
o preço no prazo e nas condições previstas no edital, sob pena 
de perder o valor do sinal.

§ 1º - A alienação de imóveis poderá ser realizada por lote, 
se essa modalidade implicar, conforme demonstrado em parecer 
técnico:

1. maior valorização dos bens;
2. maior liquidez para os imóveis cuja alienação isolada 

seja difícil ou não recomendada;
3. outras situações decorrentes das práticas normais do 

mercado ou em que se observem condições mais vantajosas 
para a administração pública, devidamente fundamentadas.

§ 2º - Os procedimentos licitatórios de que trata este artigo 
poderão ser realizados integralmente por meio de recursos de 
tecnologia da informação, com a utilização de sistemas próprios 
ou disponibilizados por terceiros, mediante acordo ou contrato.

§ 3º - A fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do 
recolhimento de garantia nunca inferior a 5% (cinco por cento) 
da avaliação.

§ 4º - A avaliação específica de que trata o inciso I do 
'caput' deste artigo será realizada por pessoa física ou jurídica 
contratada anteriormente ao procedimento licitatório, inclusive 
por meio de processo de credenciamento.

§ 5° - O Poder Executivo regulamentará os critérios de 
análise e aceitação das avaliações mencionadas no § 4º deste 
artigo, podendo, caso julgue necessário, proceder a mais de 
uma avaliação por imóvel.

§ 6º - Para fins de alienação de imóveis cujas áreas sejam 
inferiores ao lote urbano mínimo ou módulo fiscal, o valor de 
venda poderá ser calculado mediante o uso do valor venal 
de referência constante do cadastro municipal ou dos valores 
médios da terra nua e das benfeitorias divulgados pela Secre-
taria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou 
por outro órgão de reconhecida idoneidade.' (NR)

Artigo 8º - O 'caput' do artigo 11 da Lei nº 16.338, de 14 
de dezembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação, 
acrescido dos incisos III e IV:

'Artigo 11 - Ficam o Estado e suas autarquias autoriza-
dos, na forma dos incisos IV e V do artigo 19 da Constituição 
Estadual, a alienar ou ceder direitos possessórios ou reais, bem 
como conceder o uso de imóveis:

...................................................................................
III - cuja área de terreno seja igual ou inferior a 50 (cin-

quenta) hectares, no caso de imóvel rural;
IV - de quaisquer dimensões:
a) para realização de permutas, dação em pagamento para 

utilização em programas e ações de interesse público, ou como 
contraprestação pecuniária ou aporte de recursos em parcerias 
público-privadas;

b) recebidos como redução de capital social, pagamento de 
dividendos ou por meio de aporte de recursos para cobertura de 
insuficiência financeira;

c) incorporados ao seu patrimônio em razão da extinção de 
entidades da administração indireta;

d) localizados na área de influência de concessões de 
serviço público, concessões de uso e concessões de obra, com o 
objetivo de fomentar a exploração de receitas não tarifárias nos 
respectivos projetos.' (NR)

Artigo 9º - A alienação, a cessão de direitos possessórios ou 
reais e a concessão de uso de bens imóveis, previstas no artigo 
11 da Lei nº 16.338, de 14 de dezembro de 2016, deverão 
ser precedidas de autorização do Chefe do Poder Executivo, 
admitida sua delegação, ou do dirigente máximo da entidade 
autárquica.

§ 1º - A alienação, a cessão de direitos reais ou possessó-
rios e a concessão de uso de bens imóveis devem ser objeto de 
prévia avaliação.

§ 2º - A doação deverá prever obrigatoriamente a finalida-
de a que se destina, os encargos eventualmente aplicáveis, o 
prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão.

§ 3º - Nos casos de doação para entes públicos, será dis-
pensada a avaliação, podendo ser considerados outros valores 
oficiais de referência para fins contábeis.

Artigo 10 - Fica a Fazenda do Estado de São Paulo autoriza-
da a alienar os imóveis:

I - recebidos mediante doação do:
a) Departamento de Estradas de Rodagem – DER, indica-

dos no Anexo I desta lei;
b) Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, indi-

cados no Anexo II desta lei;
II - indicados no Anexo III desta lei.
Parágrafo único - Aplica-se aos imóveis referidos no 'caput' 

deste artigo o disposto nos artigos 3º a 8º da Lei nº 16.338, de 
14 de dezembro de 2016.

SEÇÃO IV
Das Carteiras dos Advogados e das Serventias
Artigo 11 - O artigo 10 da Lei nº 16.877, de 19 de dezem-

bro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Artigo 10 - Constitui obrigação do titular de Serventia 

não Oficializada da Justiça, o recolhimento das contribuições 
previstas nos artigos 43 e 45 da Lei nº 10.393, de 16 de 
dezembro de 1970, diretamente para a Secretaria da Fazenda 
e Planejamento, até o 15º (décimo quinto) dia do mês seguinte 
ao vencimento.' (NR)

Artigo 12 - Os dispositivos adiante mencionados ficam 
acrescentados na seguinte conformidade:

I - na Lei n° 16.877, de 19 de dezembro de 2018:
a) o § 2° no artigo 15, renumerando-se o parágrafo único 

para § 1°:
'§ 2° - As despesas administrativas para manutenção dos 

benefícios da Carteira poderão ser custeadas com recursos do 
respectivo Fundo.' (NR)

b) o § 2° no artigo 16, renumerando-se o parágrafo único 
para § 1°:

'§ 2° - As despesas administrativas para manutenção dos 
benefícios da Carteira poderão ser custeadas com recursos do 
respectivo Fundo.' (NR)

II - na Lei nº 10.393, de 16 de dezembro de 1970, o § 3º 
no artigo 20:

'§ 3º - Fica vedada a concessão do benefício aos titulares 
de Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, no caso de 
haver débito de contribuições a que se refere o artigo 10 da Lei 
nº 16.877, de 19 de dezembro de 2018' (NR)

Artigo 13 - O § 2° do artigo 20 da Lei nº 10.393, de 16 de 
dezembro de 1970, passa a vigorar com a redação que segue:

'Artigo 20 - ...............................................................
§ 2° - Para recebimento do benefício da licença para tra-

tamento de saúde prevista no inciso V deste artigo, a perícia 
médica deverá ser renovada a cada 180 (cento e oitenta) dias, 
se a sua concessão for superior a este prazo.' (NR)

SEÇÃO V
Da Utilização do Superávit Financeiro Decorrente de Recei-

tas Próprias e da destinação de Recursos dos Fundos Especiais
Artigo 14 - O superávit financeiro apurado em balanço 

patrimonial das autarquias, inclusive as de regime especial, 
e das fundações será transferido ao final de cada exercício à 
Conta Única do Tesouro Estadual, sem prejuízo do disposto no 
artigo 76-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal, para o pagamento de aposentadorias 
e pensões do Regime Próprio de Previdência Social do Estado.

1. prorrogar o prazo previsto no § 1º, por iguais períodos, 
até duas vezes;

2. declarar a entidade extinta antes de findo o prazo esta-
belecido no § 1º.

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - sub-rogar para entidades e órgãos da Administração 

Pública Estadual os contratos administrativos dos quais são 
partes as entidades descentralizadas referidas nos artigos 1º e 
2º desta lei, a fim de manter a continuidade da utilização de 
bens essenciais e a prestação do serviço público;

II - transferir a totalidade de seus ativos, tangíveis e intan-
gíveis, e passivos, conhecidos ou não, as atribuições, obrigações, 
acervo, bens e os recursos orçamentários e financeiros das enti-
dades descentralizadas referidas nos artigos 1º e 2º desta lei, 
no que couber, a entidades e órgãos da Administração Pública 
Estadual, a serem definidos pelo Poder Executivo, mediante 
decreto.

Parágrafo único - As entidades e os órgãos da Adminis-
tração Pública Estadual referidos nos artigos 1º e 2º desta lei 
deverão informar, prévia e detalhadamente, o acervo de proces-
sos judiciais e administrativos existentes à Procuradoria Geral 
do Estado, e a esta franquear o apoio material necessário para 
assunção da representação jurídica, observado, no que couber, 
os termos do artigo 4º desta Lei.

Artigo 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a sub-rogar, 
total ou parcialmente, a critério da administração, a órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual, sem desconti-
nuidade, contratos de trabalho das entidades descentralizadas 
referidas nos artigos 1º e 2º desta lei, vigentes até o momento 
da extinção da entidade.

§ 1º - O Poder Executivo disciplinará, mediante decreto, a 
sub-rogação dos contratos de trabalho mencionados no 'caput' 
deste artigo, que somente poderá contemplar os empregados 
públicos:

1. admitidos por concurso público, cujas atividades tenham 
sido absorvidas por órgãos ou entidades da Administração 
Pública Estadual e absolutamente necessários à continuidade 
do serviço público;

2. considerados estáveis na forma da redação original do 
artigo 41 da Constituição Federal e do artigo 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

§ 2º - Os empregos públicos sub-rogados na forma deste 
artigo comporão quadro especial e serão extintos na vacância, 
mantidas a denominação, as atribuições e a remuneração.

§ 3º - Os empregados públicos do quadro especial poderão, 
ainda, ser realocados em órgãos e entidades da administração 
direta e indireta em que haja necessidade ou déficit de pessoal, 
respeitados o grau de escolaridade, a formação e outros requisi-
tos eventualmente exigidos pela legislação em vigor.

Artigo 5º - Fica autorizada a alienação, pelo Estado de São 
Paulo:

I - dos bens imóveis incorporados ao seu patrimônio em 
razão da extinção das entidades descentralizadas a que se refe-
rem os artigos 1º e 2º desta lei;

II - dos bens imóveis cujo uso tenha sido outorgado às 
entidades descentralizadas a que se referem os artigos 1º e 2º 
desta lei.

SEÇÃO II
Do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 

Estadual de São Paulo – IAMSPE
Artigo 6º - Ficam alterados ou acrescentados, com a reda-

ção que se segue, os dispositivos adiante indicados do Decreto-
-Lei nº 257, de 29 de maio de 1970:

I - no artigo 3º, o inciso II e o parágrafo único:
'II - os viúvos e companheiros dos funcionários e servidores 

referidos no inciso anterior.
Parágrafo único - Os viúvos, companheiros e os inativos 

poderão solicitar a qualquer tempo, respectivamente, do faleci-
mento do contribuinte e de sua aposentadoria, o cancelamento 
da inscrição como contribuinte.' (NR)

II - no artigo 4º, o inciso II:
'II - os viúvos e companheiros das pessoas mencionadas 

nos incisos anteriores, desde que o cônjuge ou companheiro 
falecido estivesse inscrito como contribuinte facultativo.' (NR)

III - no artigo 7º, os §§ 4º e 8º:
'§ 4° - Poderão se inscrever, facultativamente, como agre-

gados, os pais, o padrasto e a madrasta, mediante a contribui-
ção adicional e individual estabelecida no artigo 20.

........
§ 8º - O contribuinte poderá incluir ou excluir beneficiários 

a qualquer tempo, respeitado o período mínimo de permanên-
cia de 24 (vinte e quatro) meses após a inclusão.' (NR)

IV - o artigo 8º:
'Artigo 8º - Consideram-se beneficiários do contribuinte 

falecido os previstos nos incisos II a IV do artigo 7º, em quais-
quer condições.' (NR)

V - no artigo 20, o 'caput' e os §§ 1º, 2º e 3º:
'Artigo 20 - A receita do IAMSPE será constituída pela 

contribuição de 2 ou 3% (dois ou três por cento), a depender 
da faixa etária conforme tabela constante no § 2º, do servidor 
ou empregado público civil, dos ocupantes exclusivamente de 
cargos em comissão, de função-atividade de livre provimento, 
de empregado público em confiança, e similares, do agente 
político, ativos ou inativos, bem como dos pensionistas dos con-
tribuintes (viúvos e companheiros), apurada mensalmente sobre 
a retribuição total mensal.

...................................................................................
§ 1º - Ao contribuinte que fizer a inscrição de beneficiários 

será acrescida a contribuição de 0,5% (meio por cento) ou 
1,0% (um por cento) por beneficiário, incidente conforme tabe-
la constante no § 2º, sobre a retribuição total mensal.

§ 2º - As contribuições observarão os percentuais abaixo:
VÍNCULO FAIXA ETÁRIA % CONTRIBUIÇÃO
Contribuinte < 59 anos 2%
Contribuinte >= 59 anos 3%
Beneficiário < 59 anos 0,5%
Beneficiário >= 59 anos 1%
Agregado < 59 anos 2%
Agregado >= 59 anos 3%

§ 3º - Para fins da apuração mensal das contribuições, 
considera-se retribuição total mensal todas as parcelas percebi-
das a qualquer título, inclusive acréscimo de um terço de férias, 
décimo-terceiro salário e bonificações e participação nos resul-
tados, excetuadas as relativas a salário-família, salário-esposa, 
diárias de viagens, reembolso de regime de quilometragem, 
diária de alimentação, ajuda de custo para alimentação, auxílio-
-transporte, adicional de transporte, ajuda de custo e auxílio-
-funeral.' (NR)

SEÇÃO III
Da Alienação de Imóveis
Artigo 7º - O artigo 21 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro 

de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Artigo 21 - A alienação de imóveis da Fazenda do Estado 

de São Paulo, suas autarquias e fundações será feita mediante 
concorrência, observadas as demais disposições da legislação 
federal e as seguintes condições:

I - o preço mínimo inicial de venda será fixado com base 
no valor de mercado estabelecido em avaliação específica, cuja 
validade será de 12 (doze) meses, observadas as normas aplicá-
veis da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

II - a concorrência poderá ser realizada em 2 (duas) fases:
a) na primeira fase, as propostas serão entregues à Comis-

são de Licitação em envelopes fechados e serão abertos no 
início da sessão de abertura dos envelopes;

b) a segunda fase ocorrerá imediatamente após o encerra-
mento da abertura dos envelopes e consistirá na formulação de 
lances sucessivos a viva voz entre os licitantes cujas propostas 
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