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PREFEITURA DE SP ANUNCIA ISENÇÃO 
DE TAXA  TAXA DE PERMISSÃO DE USO 
(TPU) A BARES E RESTAURANTES QUE 
OCUPAM CALÇADAS: A taxa é exigida 
atualmente para comerciantes que ocupam as 
calçadas com barracas, toldos, mesas ou 
cadeiras. 
Atualmente os restaurantes que investem em 
parklets, espaços com toldo, mesas e 
cadeiras ao ar livre e que custam cerca de R$ 
29 mil em um bairro como Pinheiros, já 
possuem isenção da taxa. 
A partir do ano que vem, todos os bares e 
restaurantes, independentemente de terem 
investido nesses espaços, terão isenção da 
taxa. 
 
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO – 
ESTOQUE/DEMAIS DOCUMENTOS:   - 

Solicitamos aos nossos clientes, que nos 

enviem  nos primeiros dias de janeiro, os 

relatórios de estoque  bem como os demais 

documentos ( xmls de notas emitidas, notas 

fiscais de serviços tomados de fora do 

município de São Paulo, etc)  para 

procedermos aos encerramentos dos 

Balanços e atendermos às exigências do 

fisco. 

BRINDES:  Segundo a legislação do ICMS, o 
contribuinte que adquirir brindes, inclusive 
cestas de Natal, para distribuição a 
consumidor ou usuário final, deverá emitir 
nota fiscal de saída simbólica, no ato da 
entrada da mercadoria no estabelecimento, 
com destaque do ICMS, caso não seja 
optante pelo simples Nacional, incluindo no 
valor da mercadoria adquirida, o IPI 
eventualmente pago pelo fornecedor 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ALTERA LEI DO ICMS:
com a publicação da Lei n° 17.470/2021 
(DOE
6.374/89, que dispõe sobre o ICMS no Estado 
de São Paulo.
Confira os dispositivos que foram alterados 
pela Lei n° 17.470/2021:
Art. 2°, que trata do
Art. 7°, que dispõe sobre o contribuinte;
Art. 23, que trata do Local da Operação e da 
Prestação;
Art. 24, que trata da base de Cálculo;
Art. 33, que trata do montante do imposto; e
Art. 38, que trata da compensação do 
imposto.
As novas regras do ICMS e
90 dias contados da publicação da
lei. 
 
TRIBUTOS ESTADUAIS/SP.: VALOR DA 
UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 
DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 
2022:
2021:
Estado de São Paulo 
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.
será de R$ 31,97 (trinta e um reais e noventa 
e sete centavos).
visualizar a íntegra desta noticia...Fonte 
DOE de SP de 18.12.2021!!!
Com isso, no período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2022, a emissão de Nota Fiscal 
de Venda a Consumidor será facultativa 
quando o valor da operação for inferior a R$ 
16,00 (dezesseis reais), desde que não 
exigida pelo 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ALTERA LEI DO ICMS: A alteração ocorreu 
com a publicação da Lei n° 17.470/2021 
(DOE-SP 14/12), que alterou a Lei nº 
6.374/89, que dispõe sobre o ICMS no Estado 
de São Paulo. 
Confira os dispositivos que foram alterados 
pela Lei n° 17.470/2021: 
Art. 2°, que trata do fato gerador do imposto; 
Art. 7°, que dispõe sobre o contribuinte; 
Art. 23, que trata do Local da Operação e da 
Prestação; 
Art. 24, que trata da base de Cálculo; 
Art. 33, que trata do montante do imposto; e 
Art. 38, que trata da compensação do 
imposto. 
As novas regras do ICMS entrarão em vigor 
90 dias contados da publicação da referida 
lei.  
 
TRIBUTOS ESTADUAIS/SP.: VALOR DA 
UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO – UFESP PARA O PERÍODO DE 1º 
DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 
2022:  COMUNICADO DICAR-89, DE 17-12-
2021:  Divulga o valor da Unidade Fiscal do 
Estado de São Paulo – UFESP para o período 
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.  
será de R$ 31,97 (trinta e um reais e noventa 
e sete centavos).  Acesse aqui ...para 
visualizar a íntegra desta noticia...Fonte – 
DOE de SP de 18.12.2021!!! 
Com isso, no período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2022, a emissão de Nota Fiscal 
de Venda a Consumidor será facultativa 
quando o valor da operação for inferior a R$ 
16,00 (dezesseis reais), desde que não 
exigida pelo consumidor. 
 

Uma pausa ...
Ouvir seu coração é conselho perigoso  para 

"...Quero deixar claro: tenho convicção de que 
nossos instintos são importantes. Mas eles são 

parte da equação. Precisamos tomar muito cuidado 
porque nosso coração é 

importantes merecem uma boa dose de reflexão e 
sabedoria. Se você quer tomar boas decisões, 
preste atenção à forma como decide. Costumo 

dizer que “o coração da decisão é mais importante 
do que a decisão do coração”. Mais valioso do que 

acionar os seus impulsos é checar as suas 
intenções. Pergunte

preferindo uma coisa versus a outra. Confirme se 
essas motivações batem com os seus valores 
pessoais e com as suas prioridades de vida. E 

peça orientação de bons conselheir
A decisão mais correta não é necessariamente a 

que traz mais dinheiro, a que gera menos dor ou a 
que deixa o coração mais animado por um 

momento, mas sim a que deixa a nossa 

Que em 2022 tomemos as melhores decisões

Frase

Todo dia é o melhor dia do ano!

   Boa
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Uma pausa ... 

Ouvir seu coração é conselho perigoso  para 
tomar decisões 

Quero deixar claro: tenho convicção de que 
nossos instintos são importantes. Mas eles são 

parte da equação. Precisamos tomar muito cuidado 
porque nosso coração é enganoso. Escolhas 

importantes merecem uma boa dose de reflexão e 
sabedoria. Se você quer tomar boas decisões, 
preste atenção à forma como decide. Costumo 

dizer que “o coração da decisão é mais importante 
do que a decisão do coração”. Mais valioso do que 

cionar os seus impulsos é checar as suas 
intenções. Pergunte-se “por que” você está 

preferindo uma coisa versus a outra. Confirme se 
essas motivações batem com os seus valores 
pessoais e com as suas prioridades de vida. E 

peça orientação de bons conselheiros. 
A decisão mais correta não é necessariamente a 

que traz mais dinheiro, a que gera menos dor ou a 
que deixa o coração mais animado por um 

momento, mas sim a que deixa a nossa 
consciência em paz." 

Que em 2022 tomemos as melhores decisões! 

rase da Semana: 

Todo dia é o melhor dia do ano! 

Que venha 2022! 

Boas Festas!  


