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GABINETE DO MINISTRO
DESPACHO DO MINISTRO

Em 19 de janeiro de 2010

PROCESSO No: 11893.000039/2007-11.
INTERESSADO: OPPORTUNITY FOMENTO COMERCIAL LT-
DA. (CNPJ nº 03.169.632/0001-71) e LUIZ AUGUSTO MACHADO
COSTA TABOAS (CPF nº 545.319.697-15)
ASSUNTO: Recurso a ser dirimido pelo Senhor Ministro de Estado
da Fazenda (Lei nº 9.613/98, art. 16, § 2º).

Aprovo o PARECER PGFN/CAF/Nº 2913/2009 e adoto os
seus fundamentos para NEGAR PROVIMENTO aos recursos vo-
luntários interpostos nos autos do processo em epígrafe por OP-
PORTUNITY FOMENTO COMERCIAL LTDA. e LUIZ AUGUSTO
MACHADO COSTA TABOAS.

GUIDO MANTEGA

PORTARIA Nº 20, DE 20 DE JANEIRO DE 2010

O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO DO MINISTÉ-
RIO DA FAZENDA, no uso da competência que lhe foi delegada no
artigo 13 da Portaria GMF nº 530, de 11 de novembro de 2009,
resolve:

Art. 1º Estabelecer as instruções relativas às solicitações para
afastamento do País de servidores e empregados do Ministério da
Fazenda e de suas entidades vinculadas, que deverão ser encami-
nhadas por meio de processo específico e cumprir as seguintes exi-
gências:

I - informações gerais: natureza, data e local de realização do
evento, objetivo da participação do órgão ou entidade, reforçado pela
similaridade às suas competências e/ou atribuições legais e regimen-
tais, e qualificação do servidor ou empregado indicado, incluindo
nome e cargo ou função;

II - participação de mais de um servidor: a necessidade da
participação de mais de um servidor deverá ser devidamente jus-
tificada, conforme parágrafo único do art. 6o da Portaria GMF no 530,
de 2009;

III - solicitação de transporte em classe executiva: quando
for o caso, justificativa da necessidade, em face do início do evento,
de que a viagem terá trecho com duração superior a 8 horas e
indicação da ocupação do servidor em DAS de níveis 4 ou 5, con-
forme parágrafo único do art. 27 do Decreto no 71.733, de 18 de
janeiro de 1973.

Art. 2º É de responsabilidade do dirigente do órgão ou en-
tidade:

I - a aquisição de passagem aérea e a concessão de diárias,
observadas a disponibilidade orçamentária e financeira, os limites de
despesas correspondentes, e os procedimentos previstos na Portaria no

505, de 29 de dezembro de 2009, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão;

II - a contratação e o pagamento de outras despesas re-
lacionadas a cursos, seminários, encontros e eventos assemelhados,
observada a legislação vigente e, em especial, aos ditames da Lei no

8.666, de 21 de junho de 1993;
III - o controle sobre o período de afastamento do País,

restrito ao período necessário ao cumprimento do objeto da viagem,
acrescido do tempo de trânsito, conforme estabelecido no art. 7o da
Portaria GMF no 530, de 2009;

IV - a consulta ao comitê ou comissão de ética sobre o
pagamento por entidade privada, nacional ou internacional, de custos
relacionados ao afastamento do País, conforme o art. 8° da Portaria no

530, de 2009;
V - a análise do relatório da participação e a guarda do

material distribuído no evento, para consulta dos outros servidores do
órgão ou entidade;

VI - a manutenção, em arquivo próprio à disposição dos
órgãos de controle interno e externo, do processo e de todas as
informações e documentos relativos aos afastamentos do País; e

VII - o encaminhamento, com antecedência mínima de cinco
dias úteis, do processo de solicitação de afastamento do País de seus
servidores ou empregados.

Art. 3º A minuta do despacho do afastamento deverá ser
encaminhada eletronicamente, por intermédio do endereço eletrônico:
a t o s . g m f @ f a z e n d a . g o v. b r.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5º Revogam-se as Portarias SE nos 465, de 25 de ou-
tubro de 2007 e 76, de 7 de abril de 2008.

FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO

PAF - ECF Laudo No- POL2122009 - Pre-
sence Tecnologia e Aplicativos LTDA

No- 59 - O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fa-
zendária - CONFAZ, em conformidade com o disposto na cláusula dé-
cima do Convênio ICMS 15/08, de 4 de abril de 2008, comunica que a
empresa desenvolvedora de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF),
Presence Tecnologia e Aplicativos LTDA, CNPJ: 640.481.92/0001-99,
registrou nesta Secretaria Executiva o Laudo de Análise Funcional de
PAF-ECF número POL2122009, relativo ao PAF-ECF nome: Elbrus,
versão: 6, código MD-5: DC7F8E118AAF3A8D2905DEC2AE5FF4FC
* elbrus6paf, emitido pelo órgão técnico credenciado: Escola Politécnica
de Minas Gerais - POLIMIG, no qual não consta não conformidade.

No- 60 - O Secretário Executivo do Conselho Nacional de
Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho,
torna público que na 143ª reunião extraordinária do CONFAZ, rea-
lizada no dia 20 de janeiro de 2010, foram celebrados os seguintes
Convênio ICMS:

CONVÊNIO ICMS 1, DE 20 DE JANEIRO DE 2010

Prorroga disposições de convênios que con-
cedem benefícios fiscais.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na
sua 143ª reunião extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 20
de janeiro de 2010, tendo em vista o disposto na Lei Complementar
No- 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte:

CONVÊNIO
Cláusula primeira Ficam prorrogadas até 31 de dezembro de

2012 as disposições contidas nos convênios a seguir indicados:
I - Convênio ICMS 24/89, de 28 de março de 1989, que

isenta do ICMS as operações de entrada de mercadoria importadas
para serem utilizadas no processo de fracionamento e industrialização
de componentes e derivados do sangue ou na sua embalagem, acon-
dicionamento ou recondicionamento, desde que realizadas por órgãos
e entidades de hematologia e hemoterapia dos governos federal, es-
tadual ou municipal;

II - Convênio ICMS 104/89, de 24 de outubro de 1989, que
autoriza a concessão de isenção do ICMS na importação de bens
destinados a ensino, pesquisa e serviços médico-hospitalares;

III - Convênio ICMS 03/90, de 30 de maio de 1990, que
concede isenção do ICMS às saídas de óleo lubrificante usado ou
contaminado;

IV - Convênio ICMS 23/90, de 13 de setembro de 1990, que
dispõe sobre o aproveitamento dos valores pagos a título de direitos
autorais, artísticos e conexos como crédito do ICMS;

V - Convênio ICMS 74/90, de 12 de dezembro de 1990, que
autoriza os Estados do Maranhão, Paraíba, Piauí, Ceará, Rio Grande
do Norte e Pernambuco a conceder isenção do ICMS nas operações
relativas às saídas de rapadura de qualquer tipo;

VI - Convênio ICMS 16/91, de 25 de junho de 1991, que
autoriza o Estado de Roraima a conceder isenção do ICMS nas
operações de saídas internas de mercadorias de produção própria ou
adquiridas de terceiros promovidas pela Companhia de Desenvol-
vimento de Roraima - CODESAIMA;

VII - Convênio ICMS 38/91, de 7 de agosto de 1991, que
dispõe sobre a concessão de isenção do ICMS nas aquisições de
equipamentos e acessórios destinados às instituições que atendam aos
portadores de deficiência física, auditiva, mental, visual e múltipla;

VIII - Convênio ICMS 39/91, de 7 de agosto de 1991, que
autoriza os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito
Santo, Mato Grosso, Pará e Rondônia a conceder isenção do ICMS
nas operações internas e interestaduais com polpa de cacau;

IX - Convênio ICMS 41/91, de 7 de agosto de 1991, que
autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS
na importação de medicamentos pela APAE;

X - Convênio ICMS 52/91, de 26 de setembro de 1991, que
dispõe sobre a redução da base de cálculo nas operações com equi-
pamentos industriais e implementos agrícolas;

XI - Convênio ICMS 57/91, de 26 de setembro de 1991, que
autoriza o Distrito Federal a conceder isenção do imposto, decorrente
da aplicação do diferencial de alíquota do ICMS, nas aquisições
interestaduais de equipamentos e componentes metro-ferroviários,
destinados à implantação do Metrô do Distrito Federal;

XII - Convênio ICMS 58/91, de 26 de setembro de 1991,
que dispõe sobre isenção do ICMS nas saídas de bulbos de cebola;

XIII- Convênio ICMS 75/91, de 5 de dezembro de 1991, que
dispõe sobre a concessão de redução da base de cálculo do ICMS nas
saídas de aeronaves, peças, acessórios e outras mercadorias que es-
pecifica;

XIV - Convênio ICMS 02/92, de 26 de março de 1992, que
autoriza os Estados do Ceará, Maranhão e Rio Grande do Norte a
conceder crédito presumido aos estabelecimentos extratores de sal
marinho;

XV - Convênio ICMS 04/92, de 26 de março de 1992, que
autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder isenção nas operações
com produtos típicos de artesanato;

XVI - Convênio ICMS 20/92, de 3 de abril de 1992, que
autoriza os Estados e o Distrito Federal a isentar do ICMS a im-
portação do exterior de reprodutores e matrizes caprinas;

XVII - Convênio ICMS 55/92, de 25 de junho de 1992, que
autoriza os Estados e o Distrito Federal a isentar do ICMS os pro-
dutos típicos comercializados pela Fundação Pró-TAMAR;

XVIII - Convênio ICMS 78/92, de 30 de julho de 1992, que
autoriza os Estados e o Distrito Federal a não exigir o imposto nas
doações de mercadorias, por contribuintes do imposto, à Secretaria da
Educação;

XIX - Convênio ICMS 97/92, de 25 de setembro de 1992,
que autoriza o Estado de Minas Gerais a reduzir a base de cálculo do
ICMS nas saídas de pó de alumínio;

XX - Convênio ICMS 123/92, de 25 de setembro de 1992,
que autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção às
operações internas e interestaduais com pós-larva de camarão;

XXI - Convênio ICMS 142/92, de 15 de dezembro de 1992,
que autoriza o Estado do Paraná a conceder isenção do ICMS à União
dos Escoteiros do Brasil - Região Paraná;

XXII - Convênio ICMS 147/92, de 15 de dezembro de 1992,
que autoriza o Estado de Santa Catarina a conceder isenção do ICMS
nas saídas internas de mexilhão, marisco, ostra, berbigão e vieira;

XXIII - Convênio ICMS 09/93, de 30 de abril de 1993, que
autoriza os Estados que menciona e o Distrito Federal a conceder
redução da base de cálculo do ICMS no fornecimento de refeição
promovido por bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

XXIV - Convênio ICMS 29/93, de 30 de abril de 1993, que
autoriza os Estados que menciona a conceder isenção do ICMS nas
prestações internas de serviço de transporte de calcário a programas
estaduais de preservação ambiental;

XXV - Convênio ICMS 50/93, de 30 de abril de 1993, que
autoriza os Estados que menciona a conceder redução da base de
cálculo do ICMS nas saídas internas de tijolos e telhas cerâmicos;

XXVI - Convênio ICMS 61/93, de 10 de setembro de 1993,
que autoriza o Estado do Paraná a conceder isenção do ICMS nas
operações internas com mercadorias destinadas à construção de casas
populares;

XXVII - Convênio ICMS 132/93, de 9 de dezembro de
1993, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a conceder redução em
até 90% da base de cálculo do ICMS nas saídas dos produtos fa-
bricados pela Queijaria Escola do Instituto Fribourg - Nova Fri-
b u rg o ;

XXVIII - Convênio ICMS 138/93, de 9 de dezembro de
1993, que autoriza os Estados do Pará e de Pernambuco a conceder
crédito presumido do ICMS aos fabricantes de sacaria de juta e
malva;

XXVIX - Convênio ICMS 13/94, de 29 de março de 1994,
que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a conceder redução da base
de cálculo do ICMS nas saídas internas de pedra britada e de mão;

XXX - Convênio ICMS 55/94, de 30 de junho de 1994, que
autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder isenção do ICMS nas
saídas de cadernos escolares personalizados, nas condições que es-
pecifica;

XXXI - Convênio ICMS 59/94, de 30 de junho de 1994, que
autoriza o Estado da Bahia a reduzir a base de cálculo do ICMS nas
saídas internas e interestaduais de N-Dipropilamina (D.P.A.);

XXXII - Convênio ICMS 42/95, de 28 de julho de 1995, que
autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS
na entrada de bens para integrar o ativo fixo das Companhias Es-
taduais de Saneamento;

XXXIII - Convênio ICMS 82/95, de 26 de outubro de 1995,
que autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção do
ICMS às doações de mercadorias efetuadas ao Governo do Estado,
para distribuição a pessoas necessitadas;

XXXIV - Convênio ICMS 20/96, de 22 de março de 1996,
que autoriza o Estado do Paraná a conceder isenção do ICMS nas
saídas promovidas pelo Programa do Voluntariado do Paraná - PRO-
VOPAR, na forma que especifica;

XXXV - Convênio ICMS 29/96, de 31 de maio de 1996, que
autoriza o Estado do Rio Grande do Norte a conceder isenção do
ICMS nas prestações internas de serviços de transporte de horti-
frutigranjeiros;

XXXVI - Convênio ICMS 33/96, de 31 de maio de 1996,
que autoriza os Estados que menciona a reduzir a base de cálculo do
ICMS nas operações internas com ferros e aços não planos co-
muns;

XXXVII - Convênio ICMS 75/97, de 25 de julho de 1997,
que dispõe sobre isenção do ICMS nas operações com Coletores
Eletrônicos de Voto (CEV), e suas partes e peças;

XXXVIII - Convênio ICMS 84/97, de 26 de setembro de
1997, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção
do ICMS na comercialização de produtos destinados a órgãos ou
entidades da administração pública;

XXXIX - Convênio ICMS 100/97, de 4 de novembro de
1997, que reduz a base de cálculo do ICMS nas saídas dos insumos
agropecuários;

XL - Convênio ICMS 101/97, de 12 de dezembro de 1997,
que concede isenção do ICMS nas operações com equipamentos e
componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica;

XLI - Convênio ICMS 123/97, de 12 de dezembro de 1997,
que concede isenção do ICMS nas operações que destinem mer-
cadorias ao Programa de Modernização e Consolidação da Infra-
Estrutura Acadêmica das IFES e HUS;

XLII - Convênio ICMS 125/97, de 12 de dezembro de 1997,
que autoriza o Estado do Paraná a isentar do ICMS as operações
destinadas à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - SEMA/PR, decorrentes de aquisições efetuadas com re-
cursos doados pelo Governo Federal da Alemanha, através do Banco
KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU - KfW, para o desen-
volvimento do Programa de Proteção da Floresta Atlântica/PR;

XLIII - Convênio ICMS 136/97, de 12 de dezembro de
1997, que autoriza os Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul
e Pernambuco a reduzir a base de cálculo do ICMS nas operações
internas com as mercadorias que menciona, destinadas ao emprego na
construção de imóveis populares, sob a coordenação da COHAB;

XLIV - Convênio ICMS 04/98, de 18 de fevereiro de 1998,
que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a conceder isenção do ICMS
nas operações com transporte ferroviário;

XLV - Convênio ICMS 05/98, de 20 de março de 1998, que
autoriza os Estados que menciona a conceder isenção na importação
de equipamento médico-hospitalar;

Ministério da Fazenda
.

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
FA Z E N D Á R I A

SECRETARIA EXECUTIVA

DESPACHOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO
Em 20 de janeiro de 2010

PAF - ECF Laudo No- PRS0232009 - COM-
PUSIS INFORMATICA LTDA

No- 58 - O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, em conformidade com o disposto na cláusula
décima do Convênio ICMS 15/08, de 4 de abril de 2008, comunica
que a empresa desenvolvedora de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-
ECF), COMPUSIS INFORMATICA LTDA, CNPJ: 03.740.476/0001-
57, registrou nesta Secretaria Executiva o Laudo de Análise Fun-
cional de PAF-ECF número PRS0232009, relativo ao PAF-ECF no-
me: COMPUSIS, versão: 3.0 código MD-5:
56e8a681c129b620a5a09be83895f3f8, emitido pelo órgão técnico
credenciado: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
- PUCRS, no qual não consta não conformidade.
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