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Nº 78, segunda-feira, 27 de abril de 2015
CLXXIV - Convênio ICMS 07/11, de 1º de abril de 2011,
que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a conceder isenção do
ICMS relativo ao diferencial de alíquotas e à importação, bem como a
conceder redução da base de cálculo do ICMS nas operações internas
com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, suas partes e
peças, destinados à implantação da Usina Termelétrica MPX Sul;
CLXXV - Convênio ICMS 72/11, de 15 de julho de 2011,
que autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção do
ICMS nas operações internas e em relação ao diferencial de alíquotas,
incidente nas aquisições de mercadorias destinadas à construção, ampliação, reforma ou modernização dos Centros de Treinamentos para
a Copa do Mundo de Futebol de 2014;
CLXXVI - Convênio ICMS 73/11, de 15 de julho de 2011,
que autoriza as unidades federadas que menciona a conceder isenção
do ICMS nas operações internas e em relação ao diferencial de
alíquotas, incidente nas aquisições de mercadorias destinadas às obras
de mobilidade urbana, no contexto da preparação da Copa do Mundo
de Futebol FIFA 2014;
CLXXVII - Convênio ICMS 98/11, de 30 de setembro de
2011, que autoriza o Estado do Amapá a conceder benefícios fiscais
à indústria localizada no Estado do Amapá, nas condições que especifica;
CLXXVIII - Convênio ICMS 105/11, de 30 de setembro de
2011, que concede isenção do ICMS nas saídas de arroz beneficiado
destinadas à Companhia Nacional de Abastecimento e à União, dentro do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas - PMA;
CLXXIX - Convênio ICMS 134/11, de 16 de dezembro de
2011, que autoriza a concessão de isenção do ICMS nas operações de
importação e, relativamente ao diferencial de alíquotas, nas entradas
provenientes de outras unidades da Federação de locomotivas, vagões, trilhos, máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças,
desde que sejam destinados a empreendimentos de mobilidade urbana, no contexto da preparação da Copa do Mundo de Futebol FIFA
2014;
CLXXX - Convênio ICMS 38/12, de 30 de março de 2012,
que concede isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a
pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista;
CLXXXI - Convênio ICMS 46/12, de 16 de abril de 2012,
que autoriza o Estado de São Paulo a conceder crédito outorgado e
anistia nas aquisições de materiais refratários por empresas siderúrgicas;
CLXXXII - Convênio ICMS 61/12, de 22 de junho de 2012,
que autoriza a Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadar o
ICMS devido nas importações realizadas ao amparo do Regime de
Tributação Unificada - RTU, e concede redução da base de cálculo do
ICMS nas operações de importação alcançadas por esse Regime;
CLXXXIII - Convênio ICMS 91/12, de 16 de abril de 2012,
que autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder redução da
base de cálculo do ICMS no fornecimento de refeição promovido por
bares, restaurantes e estabelecimentos similares, e dispõe da exclusão
dos entes federados que cita, das disposições do Convênio ICMS
09/93;
CLXXXIV - Convênio ICMS 95/12, de 28 de setembro de
2012, que dispõe sobre a concessão de redução de base de cálculo do
ICMS nas saídas de veículos militares, peças, acessórios e outras
mercadorias que especifica;
CLXXXV - Convênio ICMS 129/12, de 17 de dezembro de
2012, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a conceder isenção de
ICMS nas operações de importação de mercadorias destinadas à Fundação Museu da Imagem e do Som - MIS;
CLXXXVI - Convênio ICMS 147/12, de 17 de dezembro de
2012, que autoriza o Estado do Acre a conceder isenção do ICMS nas
saídas internas de geladeiras, decorrentes de doação efetuada pela
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE no âmbito do
Programa Eletrobrás na Comunidade;
CLXXXVII - Convênio ICMS 24/13, de 5 de abril de 2013,
que autoriza os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo a conceder isenção do ICMS na importação de
locomotiva por operador de transporte multimodal de cargas;
CLXXXVIII - Convênio ICMS 27/13, de 5 de abril de 2013,
que autoriza o Estado de Rondônia a conceder isenção do ICMS
correspondente à diferença de alíquotas pela entrada no Estado de
geladeiras, a serem doadas pela empresa CENTRAIS ELETRICAS
DE RONDONIA S/A - ELETROBRAS Distribuição Rondônia, no
âmbito de seus projetos de eficiência energética;
CLXXXIX - Convênio ICMS 30/13, de 11 de abril de 2013,
que autoriza o Estado de São Paulo a conceder isenção do ICMS
incidente na importação de tesseras para mosaico, realizadas pelo
Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida;
CXC - Convênio ICMS 31/13, de 11 de abril de 2013, que
concede isenção do ICMS nas aquisições de equipamentos, partes e
peças destinadas ao Projeto do Centro Capixaba de Monitoramento
Hidrometeorológico;
CXCI - Convênio ICMS 58/13, de 26 de julho de 2013, que
autoriza o Estado do Acre, Bahia, Ceará, Paraíba, Rondônia e o
Distrito Federal a conceder crédito outorgado de ICMS às empresas
que utilizem mão-de-obra carcerária e de egressos do sistema prisional;
CXCII - Convênio ICMS 62/13, de 26 de julho de 2013, que
autoriza os Estados do Paraná e Minas Gerais a conceder isenção do
ICMS nas saídas de produtos que especifica, resultantes da utilização
de pneus inservíveis de caminhões fora-de-estrada;
CXCIII - Convênio ICMS 96/13, de 26 de julho de 2013,
que autoriza o Estado do Paraná a conceder isenção de ICMS na
importação de máquinas, equipamentos, partes e acessórios destinados a empresa de radiodifusão;
CXCIV - Convênio ICMS 113/13, de 11 de outubro de 2013,
que autoriza o Estado do Paraná a conceder isenção de ICMS nas
saídas e importação de equipamentos, aparelhos e instrumentos, suas
respectivas partes, peças e acessórios, destinadas ao Instituto Tecnológico SIMEPAR;
CXCV - Convênio ICMS 126/13, de 11 de outubro de 2013,
que autoriza o Estado do Acre a reduzir a base de cálculo nas
operações com bovinos destinados aos Estados de Amazonas e Rondônia.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da
publicação da sua ratificação nacional.
Presidente do CONFAZ - Joaquim Vieira Ferreira Levy;
Acre - Flora Valladares Coelho, Alagoas - George André Palermo
Santoro, Amapá - Josenildo Santos Abrantes, Amazonas - Afonso
Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho, Ceará - Carlos
Mauro Benevides Filho, Distrito Federal - Leonardo Maurício Colombini Lima, Espírito Santo - Ana Paula Vitali Janes Vescovi, Goiás
- Ana Carla Abrão Costa, Maranhão - Marcellus Ribeiro Alves, Mato
Grosso - Paulo Ricardo Brustolin da Silva, Mato Grosso do Sul Márcio Campos Monteiro, Minas Gerais - José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo
Laureano dos Santos Filho, Paraná - Mauro Ricardo Machado Costa,
Pernambuco - Márcio Stefanni Monteiro Morais, Piauí - Rafael Tajra
Fonteles, Rio de Janeiro - Julio César Carmo Bueno, Rio Grande do
Norte - André Horta Melo, Rio Grande do Sul - Giovani Batista
Feltes, Rondônia - Wagner Garcia de Freitas, Roraima - Kardec
Jackson Santos da Silva, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni,
São Paulo - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Sergipe Jeferson Dantas Passos, Tocantins - Paulo Afonso Teixeira.
CONVÊNIO ICMS 28, DE 22 DE ABRIL DE 2015
Altera o Convênio ICMS 75/91, que dispõe
sobre a concessão de redução de base de
cálculo do ICMS nas saídas de aeronaves,
peças, acessórios e outras mercadorias que
especifica.
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na
sua 238ª reunião extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 22
de abril de 2015, tendo em vista o disposto na Lei Complementar n°
24, de 7 de janeiro de 1975 resolvem celebrar o seguinte
CONVÊNIO
Cláusula primeira Ficam alterados os seguintes dispositivos
do Convênio ICMS 75/91, de 5 de dezembro de 1991, que passam a
vigorar com as redações que seguem:
I - a cláusula primeira:
"Cláusula primeira Fica reduzida a base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação-ICMS, nas operações com os seguintes produtos, de
forma que a carga tributária seja equivalente a 4% (quatro por cento)
aplicada sobre o valor da operação:
I - aeronaves, inclusive veículo aéreo não-tripulado
(VANT);
II - veículos espaciais;
III - sistemas de aeronave não-tripulada (SANT);
IV - paraquedas;
V - aparelhos e dispositivos para lançamento e aterrissagem
de veículos aéreos e espaciais;
VI - simuladores de voo e similares;
VII - equipamentos de apoio no solo;
VIII - equipamentos de auxílio à comunicação, navegação e
controle de tráfego aéreo;
IX - partes, peças, acessórios, sistemas ou componentes separados, incluindo aqueles destinados ao projeto e desenvolvimento,
montagem, integração, testes e funcionamento dos produtos de que
tratam os incisos I a VIII;
X - equipamento, gabarito e ferramental, empregados no
apoio ao processo produtivo e na manutenção, modificação e reparo
dos produtos de que tratam os incisos I a IX;
XI - matérias-primas e materiais de uso e consumo utilizados
na fabricação, manutenção, modificação e reparo dos produtos descritos nos incisos I a VI, VIII e X, e no funcionamento dos produtos
do inciso II.
§ 1º Para fins de definições dos termos técnicos utilizados
nos incisos I a XI desta cláusula, serão observados as seguintes
definições:
I - acessório, o item ou sistema mecânico, de vídeo, sonoro,
elétrico, eletrônico ou eletromecânico, que complementa partes, sistemas e equipamentos, tais como o reverso, a unidade auxiliar de
potência, a antiderrapagem e acessórios do motor e ar condicionado;
II - aeronave, o aparelho manobrável em voo, ou que possa
sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações do ar, tais
como: avião, helicóptero, veículo aéreo não-tripulado (VANT), planador, motoplanador, ultraleve, balão e dirigível;
III - componente separado, o item que passa a fazer parte da
configuração da aeronave militar, do VANT ou do veículo espacial,
após estes serem submetidos a um processo de modificação, tais
como: cargas internas e externas, propulsadas ou não, sensores, satélites, sondas, cargas úteis, bem como suas respectivas interfaces de
instalação;
IV - equipamento, o conjunto essencial ao funcionamento
correto de um determinado sistema, projetado e construído para testes
e ensaios ou para produzir e transmitir trabalho ou energia (mecânica,
hidráulica, elétrica, eletrônica, sonora, luminosa ou de outras formas),
sendo individualizado por número de parte e especificação;
V - equipamento de apoio no solo, o equipamento destinado
ao projeto e desenvolvimento, à manutenção, funcionamento, serviço
de carga, descarga e preparação para voo dos veículos listados nos
incisos I a III da cláusula primeira deste convênio;
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VI - equipamentos de auxílio à comunicação, navegação e
controle de tráfego aéreo, os equipamentos destinados a proporcionar
apoio às aeronaves para sua navegação em rota, em áreas de controle
terminal (TMA) e em suas manobras de pouso e decolagem;
VII - ferramental e gabarito, o conjunto de todos os dispositivos mecânicos de uso geral ou específico, destinados a permitir,
facilitar ou acelerar operações fabris, tais como: corte, usinagem,
estiramento, prensagem, maceração, bobinagem, medição, controle
dimensional, proteção, tratamento e outras tarefas de manufatura, bem
como a facilitar a ajustagem, posicionamento, montagem, acabamento, testes e ensaios e também assegurar o intercâmbio entre conjuntos
ou partes;
VIII - partes, o subconjunto de produto, completamente individualizado ou definido por um número e especificação, tais como:
asa, fuselagem, profundor, estabilizador, propulsor, ogiva, tubeira,
coletor solar, motor, turbina, rotor, cauda, trem de pouso, porta, hélice, superfície de comando, cadeira, para-brisa, estrutura mecânica,
mecanismos, painel solar, baterias, distribuição de potência, sensores,
atuadores, computadores de bordo, transmissores, receptores, e antenas;
IX - peças, o item cuja utilização está imediatamente associada a partes ou a sistemas de produto, sendo, porém, completamente individualizado ou definido por um número de parte e especificação, tais como peças estruturais usinadas, parafusos, arruelas,
porcas, perfis, conectores, flanges, componentes eletroeletrônicos, cabos e fios e placas de circuitos;
X - simulador, o aparelho utilizado para treinamento associado ao emprego operacional de aeronaves ou de veículos espaciais, bem como para o desenvolvimento e para os ensaios de
sistemas ou de componentes separados;
XI - sistema, o conjunto de partes e peças com função
específica e essencial à operação dos produtos listados de I a IX, tais
como: hidráulico, lubrificação, refrigeração, pneumático, oxigênio,
propulsão, separação, guiagem, controle de atitude e de órbita, controle de potência e distribuição, controle térmico, aquisição de dados,
óptico, telecomando, telemetria, combustível, armamento, comunicação, elétrico, eletrônico, pirotécnico, navegação, autodefesa, freio,
comandos de voo e pressurização;
XII - sistema de aeronave não-tripulado (SANT), o sistema
composto por veículo aéreo não-tripulado (VANT), carga útil e sistema e estação de controle em terra;
XIII - veículo aéreo não-tripulado (VANT), a aeronave que
não necessita de piloto embarcado para ser guiada, com aplicação
específica civil ou militar;
XIV - veículo espacial, o veículo utilizado para transportar
cargas ao espaço, incluindo-se os veículos lançadores utilizados para
transportar satélites, sondas ou cargas úteis orbitais, e os foguetes de
sondagem utilizados para transportar sondas ou cargas úteis suborbitais.
§ 2º O disposto no inciso XIII do § 1º não alcança os
veículos de uso recreativo.".
II - a cláusula segunda:
"Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da
publicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos até 31 de
maio de 2017.".
Cláusula segunda Ficam acrescentadas os seguintes dispositivos ao Convênio ICMS 75/91, com as redações que seguem:
I - a cláusula primeira-A:
"Cláusula primeira-A O disposto nos incisos IX, X e XI da
cláusula primeira só se aplica a operações efetuadas pelos contribuintes a que se refere a cláusula primeira-B e desde que os produtos
se destinem a:
I -empresa nacional da indústria aeroespacial e seus fornecedores nacionais, ou estabelecimento da rede de comercialização
de produtos aeroespaciais;
II -empresa de transporte ou de serviços aéreos, aeroclubes e
escolas de aviação civil, identificados pelo registro na Agência Nacional de Aviação Civil;
III - oficinas de manutenção, modificação e reparos em aeronaves, identificadas pelo registro na Agência Nacional de Aviação
Civil;
IV -proprietários ou arrendatários de aeronaves identificados
como tais pela anotação da respectiva matrícula e prefixo no documento fiscal.";
II - a cláusula primeira-B:
"Cláusula primeira-B O benefício previsto neste convênio
será aplicado exclusivamente às empresas nacionais da indústria aeroespacial e seus fornecedores nacionais, às da rede de comercialização, às importadoras de material aeroespacial, às oficinas de manutenção, modificação e reparos em aeronaves, relacionadas em ato
pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa no qual deverão ser indicados, obrigatoriamente, o endereço completo, os números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
e no cadastro de contribuinte das unidades federadas.
§ 1º A fruição do benefício em relação às empresas relacionadas pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa
fica condicionada à publicação de Ato COTEPE/ICMS, precedida de
manifestação das unidades federadas envolvidas.
§ 2º A empresa interessada em constar da relação de candidatas ao benefício previsto neste convênio, relacionada pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, deverá cumprir, também, os requisitos estabelecidos por aquele órgão.".
Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data da
publicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do segundo mês subsequente ao de sua ratificação.
Presidente do CONFAZ - Joaquim Vieira Ferreira Levy;
Acre - Flora Valladares Coelho, Alagoas - George André Palermo
Santoro, Amapá - Josenildo Santos Abrantes, Amazonas - Afonso
Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho, Ceará - Carlos
Mauro Benevides Filho, Distrito Federal - Leonardo Maurício Colombini Lima, Espírito Santo - Ana Paula Vitali Janes Vescovi, Goiás
- Ana Carla Abrão Costa, Maranhão - Marcellus Ribeiro Alves, Mato
Grosso - Paulo Ricardo Brustolin da Silva, Mato Grosso do Sul Márcio Campos Monteiro, Minas Gerais - José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo
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Laureano dos Santos Filho, Paraná - Mauro Ricardo Machado Costa,
Pernambuco - Márcio Stefanni Monteiro Morais, Piauí - Rafael Tajra
Fonteles, Rio de Janeiro - Julio César Carmo Bueno, Rio Grande do
Norte - André Horta Melo, Rio Grande do Sul - Giovani Batista
Feltes, Rondônia - Wagner Garcia de Freitas, Roraima - Kardec
Jackson Santos da Silva, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni,
São Paulo - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Sergipe Jeferson Dantas Passos, Tocantins - Paulo Afonso Teixeira.
CONVÊNIO ICMS 29, DE 22 DE ABRIL DE 2015
Dispõe sobre a exclusão do Estado de Sergipe do Convênio ICMS 04/04, que autoriza os Estados que menciona a conceder
isenção do ICMS à prestação de serviço de
transporte intermunicipal de cargas.
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na
sua 238ª reunião extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 22
de abril de 2015, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº
24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte:
CONVÊNIO
Cláusula primeira A cláusula primeira do Convênio ICMS
04/04, de 2 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula primeira Ficam os Estados do Acre, Alagoas,
Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas
Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e
Tocantins autorizados a conceder isenção do ICMS à prestação de
serviço de transporte intermunicipal de cargas destinada a contribuinte do imposto, que tenha início e término no seu território, nos
termos estabelecidos em legislação estadual.".
Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da
publicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos a partir de
1º de junho de 2015.
Presidente do CONFAZ - Joaquim Vieira Ferreira Levy;
Acre - Flora Valladares Coelho, Alagoas - George André Palermo
Santoro, Amapá - Josenildo Santos Abrantes, Amazonas - Afonso
Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho, Ceará - Carlos
Mauro Benevides Filho, Distrito Federal - Leonardo Maurício Colombini Lima, Espírito Santo - Ana Paula Vitali Janes Vescovi, Goiás
- Ana Carla Abrão Costa, Maranhão - Marcellus Ribeiro Alves, Mato
Grosso - Paulo Ricardo Brustolin da Silva, Mato Grosso do Sul Márcio Campos Monteiro, Minas Gerais - José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo
Laureano dos Santos Filho, Paraná - Mauro Ricardo Machado Costa,
Pernambuco - Márcio Stefanni Monteiro Morais, Piauí - Rafael Tajra
Fonteles, Rio de Janeiro - Julio César Carmo Bueno, Rio Grande do
Norte - André Horta Melo, Rio Grande do Sul - Giovani Batista
Feltes, Rondônia - Wagner Garcia de Freitas, Roraima - Kardec
Jackson Santos da Silva, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni,
São Paulo - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Sergipe Jeferson Dantas Passos, Tocantins - Paulo Afonso Teixeira.
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§ 3º Os benefícios concedidos aos débitos fiscais apurados,
nos termos deste convênio, não alcançam a atualização monetária,
que deverá ser calculada com base na variação do Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE, do Estado do Espírito Santo, e
os juros de mora serão equivalentes a 1% (um por cento) por mês ou
fração.
Cláusula terceira A formalização de pedido de ingresso no
programa implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, ficando condicionada à desistência de eventuais ações ou
embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se
fundam, nos autos judiciais respectivos, e da desistência de eventuais
impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.
Parágrafo único. O ingresso no programa dar-se-á por opção
do contribuinte, a ser formalizada no período compreendido entre os
dias 01 de junho e 30 de setembro de 2015, nos termos dos Anexos
I e II e, será homologado no momento do pagamento da parcela única
ou da primeira parcela.
Cláusula quarta Implica revogação do parcelamento e cobrança do saldo devedor remanescente:
I - a inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas
neste Convênio;
II - estar em atraso, por prazo superior a 60 (sessenta) dias,
com o pagamento de qualquer parcela;
III - o inadimplemento do imposto devido, relativamente a
fatos geradores ocorridos após a data da homologação do ingresso no
programa;
IV - o descumprimento de outras condições, a serem estabelecidas pela unidade federada.
Parágrafo único. Para efeito do disposto nesta cláusula, serão
considerados todos os estabelecimentos da empresa beneficiária do
parcelamento.

Cláusula quinta A unidade federada poderá dispor sobre:
I - o valor mínimo de cada parcela;
II - reduzir os honorários advocatícios na mesma proporção
do débito fiscal, podendo inclusive reduzir em sua totalidade;
III- outros critérios que considerar necessário para controle
do parcelamento.
Cláusula sexta O disposto neste convênio não autoriza a
restituição ou compensação de importâncias já pagas.
Cláusula sétima As disposições deste convênio aplicar-se-ão
também aos saldos remanescentes de parcelamentos em curso, desde
que estes, não tenham sido beneficiados por quaisquer programas de
parcelamento incentivado.
Cláusula oitava Este convênio entra em vigor na data da
publicação de sua ratificação nacional.
Presidente do CONFAZ - Joaquim Vieira Ferreira Levy;
Acre - Flora Valladares Coelho, Alagoas - George André Palermo
Santoro, Amapá - Josenildo Santos Abrantes, Amazonas - Afonso
Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho, Ceará - Carlos
Mauro Benevides Filho, Distrito Federal - Leonardo Maurício Colombini Lima, Espírito Santo - Ana Paula Vitali Janes Vescovi, Goiás
- Ana Carla Abrão Costa, Maranhão - Marcellus Ribeiro Alves, Mato
Grosso - Paulo Ricardo Brustolin da Silva, Mato Grosso do Sul Márcio Campos Monteiro, Minas Gerais - José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo
Laureano dos Santos Filho, Paraná - Mauro Ricardo Machado Costa,
Pernambuco - Márcio Stefanni Monteiro Morais, Piauí - Rafael Tajra
Fonteles, Rio de Janeiro - Julio César Carmo Bueno, Rio Grande do
Norte - André Horta Melo, Rio Grande do Sul - Giovani Batista
Feltes, Rondônia - Wagner Garcia de Freitas, Roraima - Kardec
Jackson Santos da Silva, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni,
São Paulo - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Sergipe Jeferson Dantas Passos, Tocantins - Paulo Afonso Teixeira.

ANEXO I
DÉBITO COMPOSTO DE IMPOSTO E MULTA - A Multa será reduzida:
De 15/06 a 31/07/2015
Até R$ 20.000,00
Acima de R$ 20.000,00
De 1º/08 a 31/08/2015
Até R$ 20.000,00
Acima de R$ 20.000,00
De 1.º/09 a 30/09/2015
Até R$ 20.000,00
Acima de R$ 20.000,00

À vista
100%
95%
À vista
95%
90%
À vista
90%
85%

2 a 30 vezes
95%
90%
30 vezes
90%
85%
30 vezes
85%
80%

31 a 60 vezes
80%
70%
60 vezes
75%
65%
60 vezes
70%
60%

120
50%
120
45%
120
40%

ANEXO II
DÉBITO COMPOSTO APENAS DE MULTA - A Multa será reduzida:
De 15/06 a 31/07/2015

À vista
95%
À vista
90%
À vista
85%

De 1º/08 a 31/08/2015
De 1.º/09 a 30/09/2015

CONVÊNIO ICMS 30, DE 22 DE ABRIL DE 2015

30 vezes
70%
30 vezes
65%
30 vezes
60%

60 vezes
50%
60 vezes
45%
60 vezes
40%

CONVÊNIO ICMS 31, DE 22 DE ABRIL DE 2015

Autoriza o Estado do Espírito Santo a instituir programa de parcelamento de débitos
fiscais relacionados com o ICM e ICMS na
forma que especifica.

Dispõe sobre a adesão dos Estados de Mato
Grosso e do Piauí ao Convênio ICMS
48/13, que institui o Sistema de Registro e
Controle das Operações com o Papel Imune
Nacional - RECOPI NACIONAL e disciplina, para as unidades federadas que específica, o credenciamento do contribuinte
que realize operações com papel destinado
à impressão de livro, jornal ou periódico.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na
sua 238ª reunião extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 22
de abril de 2015, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº
24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte
CONVÊNIO
Cláusula primeira Fica o Estado do Espírito Santo autorizado
a instituir programa de parcelamento de todos os débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, suas multas e demais acréscimos
legais, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de
2014, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive
ajuizados, observadas as condições e limites estabelecidos neste convênio.
§ 1º O débito será consolidado, individualmente, na data do
pedido de ingresso no programa, com todos os acréscimos legais
vencidos previstos na legislação vigente na data dos respectivos fatos
geradores da obrigação tributária.
§ 2º Poderão ser incluídos na consolidação os valores espontaneamente denunciados ou informados pelo contribuinte à repartição fazendária, decorrentes de infrações relacionadas a fatos geradores do ICMS ocorridos até 31 de dezembro de 2014.
Cláusula segunda O débito consolidado poderá ser pago nas
formas estabelecidas nos Anexos I e II, cujo estabelecimento de
percentuais de descontos estará atrelado ao período relacionado a
adesão ao programa.
§ 1º No pagamento de parcela em atraso serão aplicados os
acréscimos legais previstos na legislação estadual do ICMS.
§ 2º O ingresso no programa impõe ao sujeito passivo a
autorização de débito automático das parcelas em conta corrente mantida em Banco Público Estadual.

Nº 78, segunda-feira, 27 de abril de 2015

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na
sua 238ª reunião extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 22
de abril de 2015, nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional
(Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte
CONVÊNIO
Cláusula primeira Ficam os Estados de Mato Grosso e do
Piauí incluídos nas disposições do Convênio 48/13, de 12 de junho de
2013.
Cláusula segunda Ficam alterados os dispositivos indicados
do Convênio ICMS 48/13, que passam a vigorar com as redações a
seguir:
I - o caput da cláusula primeira:
"Cláusula primeira Os estabelecimentos localizados nos estados da Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Sergipe, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e São Paulo e no Distrito Federal, que realizem operações sujeitas a não incidência do imposto sobre as operações com o
papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico deverão se
credenciar nas Secretarias da Fazenda e no Sistema de Registro e
Controle das Operações com Papel Imune Nacional - RECOPI NACIONAL.";
II - a alínea b do inciso I da cláusula vigésima terceira:
"b) 1º de outubro de 2013, para os contribuintes sediados nas
demais unidades federadas, exceto para aqueles situados nos Estados
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de Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul e Sergipe, cujo
prazo será o estabelecido na sua legislação.";
III - a alínea b do inciso II da cláusula vigésima terceira:
"b) 1º de janeiro de 2014, para os contribuintes sediados nas
demais unidades federadas, exceto para aqueles situados nos Estados
de Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe e no Distrito
Federal, cujo prazo será o estabelecido em suas respectivas legislações.".
Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data de
sua publicação no Diário Oficial da União.
Presidente do CONFAZ - Joaquim Vieira Ferreira Levy;
Acre - Flora Valladares Coelho, Alagoas - George André Palermo
Santoro, Amapá - Josenildo Santos Abrantes, Amazonas - Afonso
Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho, Ceará - Carlos
Mauro Benevides Filho, Distrito Federal - Leonardo Maurício Colombini Lima, Espírito Santo - Ana Paula Vitali Janes Vescovi, Goiás
- Ana Carla Abrão Costa, Maranhão - Marcellus Ribeiro Alves, Mato
Grosso - Paulo Ricardo Brustolin da Silva, Mato Grosso do Sul Márcio Campos Monteiro, Minas Gerais - José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo
Laureano dos Santos Filho, Paraná - Mauro Ricardo Machado Costa,
Pernambuco - Márcio Stefanni Monteiro Morais, Piauí - Rafael Tajra
Fonteles, Rio de Janeiro - Julio César Carmo Bueno, Rio Grande do
Norte - André Horta Melo, Rio Grande do Sul - Giovani Batista
Feltes, Rondônia - Wagner Garcia de Freitas, Roraima - Kardec
Jackson Santos da Silva, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni,
São Paulo - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Sergipe Jeferson Dantas Passos, Tocantins - Paulo Afonso Teixeira.
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