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P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

ABAIXO-ASSINADO
III - viaturas e equipamentos pertencentes ao Corpo de

Bombeiros, inclusive voluntário.
Parágrafo único. Incluem-se na isenção de que trata o caput deste

artigo, as multas emitidas e não quitadas até a entrada em vigor desta Lei.
ABAIXO-ASSINADO Nº 005/00 Art. 2º A isenção prevista nesta Lei não se aplica às infrações

ocorridas em rodovias federais.Capivari de Baixo, SC., 24 de abril de 2000.
OF/GP/Nº 176/2000 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Exmo. Sr. Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Deputado Gilmar Knaesel PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em 03 de maio de 2000
Presidente da Assembléia Legislativa Deputado Gilmar Knaesel
Florianópolis - SC Presidente

Senhor Presidente, *** X X X ***
Cumprimentando-o cordialmente, vimo através deste informar que

este Município é favorável a solicitação das comunidades Estiva dos Pregos
e Sertão da Estiva, as suas anexações ao Município de Capivari de Baixo,
conforme aprovação por Decreto Legislativo Nº 002/2000 de 18 de abril do
corrente.

LEI Nº 11.388, de 03 de maio de 2000
Estabelece a obrigatoriedade para os hospitais
de rede pública e privada do Estado de Santa
Catarina, de manterem número de médicos
proporcional a quantidade de atendimentos
realizados nas emergências.Certos de podermos contar com vossa valorosa atenção,

antecipamos agradecimentos, enviando protestos de estima e apreço. Eu, Deputado Gilmar Knaesel, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, de acordo com o disposto no art.
54, § 7º, da Constituição do Estado e do art. 230, § 1º, do Regimento
Interno, promulgo a presente Lei:

Atenciosamente
Luiz Carlos Brunel Alves

Prefeito Municipal
Lido no Expediente Art. 1º A rede pública hospitalar do Estado de Santa Catarina, bem

como os hospitais privados conveniados com o Sistema Único de Saúde -
SUS, manterão, nas respectivas emergências, quantidade de médicos
proporcional ao número de pacientes atendidos naqueles setores.

Sessão de 03/05/0
*** X X X ***

LEIS § 1º Para a definição do número de médicos que devem atender
nas emergências, a direção do hospital manterá estatística mensal
atualizada dos atendimentos realizados, considerando como quantidade de
pacientes, a média diária do mês anterior.LEI Nº 11.387, de 03 de maio de 2000 § 2º  Obtida a média diária de pacientes atendidos nas
emergências, esta será multiplicada pelo tempo mínimo de quinze minutos
de atendimento previsto para um paciente. Dividindo-se o resultado por
sessenta minutos, obtém-se o total de horas necessárias ao atendimento
médico diário, que por sua vez será dividido pela soma das horas que cada
profissional médico se comprometer a realizar, obedecido o limite legal da
jornada diária de trabalho da categoria profissional médica, obtendo-se
assim o número de médicos necessários ao setor de emergência do
respectivo hospital.

Isenta do pagamento de multas de trânsito,
as hipóteses que menciona.

Eu, Deputado Gilmar Knaesel, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, de acordo com o disposto no
art. 54, § 7º, da Constituição do Estado e do art. 230, § 1º, do
Regimento Interno, promulgo a presente Lei:

Art. 1º Ficam isentos do pagamento de multas de trânsito,
quando em serviço de urgência e devidamente identificados por
dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha
intermitente, os seguintes veículos:

Art. 2º O descumprimento do disposto na presente Lei, resul-
tará em responsabilidade civil para o hospital e criminal para o seu
representante legal, nos moldes da legislação vigente.I - ambulâncias e veículos destinados à prestação de socorro

médico; Art. 3º Esta Lei entra em vigor, cento e oitenta dias após a
data da sua publicação.II - viaturas da Polícia Militar e Polícia Civil;

DIVISÃO DE ANAIS  - Processo Informatizado de Editoração
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Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. § 1º O parcelamento será requerido ao Departamento de Trânsito
do Estado de Santa Catarina pelo proprietário do veículo automotor ou por
seu procurador legal.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em 03 de maio de 2000
Deputado Gilmar Knaesel

§ 2º O requerimento de parcelamento, estando de acordo com o
que estabelece a presente Lei, será deferido pelo Departamento de Trânsito
de Santa Catarina e deverá ser protocolado:

Presidente
*** X X X ***

LEI Nº 11.389, de 03 de maio de 2000
I -  a qualquer momento, em caso de transferência de

propriedade;
Cria o programa de coleta seletiva do lixo das
escolas públicas estaduais de Santa Catarina,
e adota outras providências. II - no prazo de trinta dias da expedição da multa recebida pelo

correio;Eu, Deputado Gilmar Knaesel, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, de acordo com o disposto no art.
54, § 7º, da Constituição do Estado e do art. 230, § 1º, do Regimento
Interno, promulgo a presente Lei:

III - no prazo de trinta dias do indeferimento do recurso.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em 03 de maio de 2000Art. 1º Fica criado o programa de coleta seletiva do lixo das
escolas públicas estaduais de Santa Catarina. Deputado Gilmar Knaesel

PresidenteArt. 2º Este programa de coleta seletiva do lixo tem por objetivo
promover a educação ambiental da comunidade das escolas públicas
estaduais de Santa Catarina.

*** X X X ***
LEI Nº 11392, de 03 de maio de 2000

Institui a política estadual de prevenção e
controle às Doenças Sexualmente
Transmissíveis - DST, à Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida - AIDS, dispõe
sobre a discriminação aos portadores do Vírus
da Imunodeficiência Humana - HIV e adota
outras providências.

Art. 3º A Secretaria de Estado da Educação e do Desporto deve
administrar e executar o programa de coleta seletiva do lixo em todas as
escolas públicas estaduais de Santa Catarina.

§1º A Secretaria de Estado da Educação e do Desporto para
executar o programa de coleta seletiva do lixo nas escolas públicas
estaduais pode fazer parcerias com organizações não-governamentais,
incluindo associações de pais e professores, e grêmios estudantis.

Eu, Deputado Gilmar Knaesel, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, de acordo com o disposto no art.
54, § 7º, da Constituição do Estado e do art. 230, § 1º, do Regimento
Interno, promulgo a presente Lei:

§2º A Secretaria de Estado da Educação e do Desporto pode
complementar o programa de coleta seletiva do lixo nas escolas públicas
estaduais com atividades especiais de reciclagem do lixo.

§3º A Secretaria de Estado da Educação e do Desporto para
garantir destino final ambientalmente adequado do lixo coletado das escolas
públicas estaduais pode fazer parcerias com os poderes públicos municipais,
organizações
não-governamentais, associações de pais e professores e empresas
privadas.

Art. 1º Fica instituída a política estadual de prevenção e controle
às Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST e à Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida - AIDS e as medidas contra a discriminação das
pessoas portadoras do Vírus da Imunodeficiência Humana - HIV.

Art. 2º A política estadual de prevenção e controle às DST e a
AIDS se constituirá de medidas pedagógicas efetivas, nos termos desta Lei.Art. 4º A Secretaria de Estado da Educação e do Desporto deve

apresentar relatórios anuais do programa de coleta seletiva do lixo das
escolas públicas estaduais para apreciação do Conselho Estadual de
Educação.

Art. 3º As medidas pedagógicas terão por objetivo divulgar
informações sobre DST e AIDS, indicando para cada uma delas, suas
conseqüências, formas de contágio e métodos de prevenção e controle
disponíveis.Art. 5º Os recursos arrecadados com a comercialização da coleta

do lixo seletivo das escolas públicas estaduais, serão aplicados na aquisição
de materiais didático-pedagógicos.

Art. 4º As campanhas públicas serão realizadas através de
palestras, debates, afixação de cartazes informativos, vídeos educativos,
mensagens em estádios de futebol, ginásios desportivos, cinemas,
veiculação em emissoras de rádio e televisão, dentre outros locais de
acesso público.

Parágrafo único. A fiscalização dos recursos será feita por três
membros da diretoria da Associação de Pais e Professores - APP da escola.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
§ 1º Os seminários, palestras e debates serão realizados em

estabelecimentos públicos ou privados, com especialistas no assunto,
propiciando a participação de organizações não-governamentais que
trabalham com prevenção e controle à AIDS.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em 03 de maio de 2000
Deputado Gilmar Knaesel

Presidente
*** X X X ***

§ 2º Os cartazes informativos serão afixados:LEI Nº 11.390, de 03 de maio de 2000
I - em veículos de transporte coletivo, escolar e individual por táxi,

em dimensões, formatos e dizeres compatíveis com cada um, fixados em
decreto;

Autoriza o Poder Executivo a isentar do ICMS
produtos artesanais produzidos por artesão
autônomo no Estado de Santa Catarina.

II - nos estabelecimentos públicos estaduais, particularmente os
de natureza educacional, saúde e lazer;

Eu, Deputado Gilmar Knaesel, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, de acordo com o disposto no art.
54, § 7º, da Constituição do Estado e do art. 230, § 1º, do Regimento
Interno, promulgo a presente Lei:

III - nos estabelecimentos privados que quiserem aderir à
campanha.

§ 3º Será obrigatória, nas salas de cinema do Estado, a exibição
de um filme contendo recomendações sobre a prevenção e controle às DST
e à AIDS, antes de cada sessão. Os filmes serão gratuitamente colocados à
disposição das empresas exibidoras pelo Poder Executivo, que poderá
produzir diretamente os filmes, contratar sua produção ou autorizar a
exibição de filmes produzidos por outras entidades ou pessoas físicas. Ficará
a cargo da Comissão Estadual de AIDS a escolha das peças a serem
vinculadas.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a isentar do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços e de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação do Estado de Santa Catarina - ICMS os produtos artesanais,
quando remetidos por artesão autônomo a estabelecimento situado neste
Estado.

Art. 2º O artesão para usufruir do benefício a que alude o artigo
anterior deverá comprovar estar associado a entidade federativa
congregadora dos artesãos catarinenses através de documento de
identificação que o qualifique como tal.

§ 4º As emissoras de rádio e televisão deverão veicular, durante
pelo menos dois minutos por semana, mensagens alusivas às formas de
prevenção e controle contra a AIDS e contra a discriminação das pessoas
com HIV. As mensagens deverão ser veiculadas dentro da programação
normal, pelo rádio entre sete e dezenove horas, e pela televisão entre
dezoito e vinte e duas horas. O material a ser divulgado deverá ser oferecido
gratuitamente pelo Poder Executivo, através da Comissão Estadual de AIDS,
sendo facultado o direito das emissoras de difundir material produzido com
exclusividade por elas mesmas, por outras entidades públicas ou privadas,
assim como por pessoas que lidam com o tema, sob rigorosa fiscalização do
referido Poder. O material produzido deverá veicular conteúdo que ofereça
informações claras e rigorosamente científicas na prevenção e controle à
AIDS e sobre a não discriminação dos cidadãos soropositivos.

Art. 3º A isenção será reconhecida pelo órgão público competente,
mediante prévia verificação de que o contribuinte preenche os requisitos
previstos nesta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em 03 de maio de 2000
Deputado Gilmar Knaesel

Presidente
*** X X X ***

LEI Nº 11.391, de 03 de maio de 2000
Autoriza o Poder Executivo a parcelar débito
de multas de trânsito e adota outras provi-
dências.

§ 5º As administradoras dos estádios de futebol e ginásios
desportivos do Estado ficam obrigadas a anunciar em seus placares
eletrônicos, ou locais visíveis, mensagens de prevenção e controle à AIDS e
sobre a não discriminação dos cidadãos soropositivos. O material produzido
deverá veicular conteúdo que ofereça informações claras e rigorosamente
científicas na prevenção e controle à AIDS e sobre a não discriminação dos
cidadãos soropositivos.

Eu, Deputado Gilmar Knaesel, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, de acordo com o disposto no art.
54, § 7º, da Constituição do Estado e do art. 230, § 1º, do Regimento
Interno, promulgo a presente Lei:

§ 6º Fica vedada a divulgação discriminatória, por qualquer meio,
de mensagens que vinculem a epidemia de HIV e AIDS a grupos específicos
ou com conteúdos que possam real ou potencialmente gerar preconceito e
discriminação, a ser avaliado e aprovado pela Comissão Estadual de AIDS.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a receber o débito de
multas de trânsito de valor igual ou superior a cem Unidades Fiscais de
Referência - UFIRs - em até cinco parcelas mensais iguais, com o valor
mínimo de trinta UFIRs cada parcela.

Processo Informatizado de Editoração - DIVISÃO DE ANAIS
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Art. 5º Os instrumentos de prevenção, preservativos masculinos e
femininos serão disponibilizados na rede pública de saúde e outros locais
determinados pela Secretaria de Estado da Saúde, ouvida a Comissão
Estadual de AIDS.

I - advertência;
II - multas de até vinte mil UFIRs, ou outro índice que venha a

substituí-lo;
III - suspensão temporária da atividade, não inferior a trinta dias;

Art. 6º O acesso ao diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV
será facilitado através da implantação de uma rede de aconselhamento pré
e pós teste anti-HIV na rede pública de saúde.

IV - cassação do alvará de localização e funcionamento;
V - inabilitação, temporária ou definitiva, para contratar com o

Poder Público.
Art. 7º Salvo nas hipóteses de doação de sangue, órgãos e

esperma, é vedada a testagem obrigatória para a detecção do vírus HIV.
§ 1º Conforme a gravidade do ato infracional, as sanções

previstas neste artigo poderão ser acumuladas.
§ 1º Nos bancos de leite todo material coletado deve ser

devidamente esterilizado, sendo voluntário o teste anti-HIV.
§ 2º O valor da multa poderá ser aumentado conforme os casos

de reincidência e a capacidade econômica do estabelecimento infrator.
§ 2º Fica expressamente vedada em toda a rede de saúde pública

e privada a realização de teste anti-HIV, sem autorização da pessoa ou do
responsável legal, especialmente em estabelecimentos prisionais, em
gestantes, para fins de adoção de crianças, em profissionais do sexo e no
pré-nupcial.

§ 3º A multa prevista neste artigo também se aplica aos pro-
cessos judiciais.

§ 4º Além de outras penalidades, o rompimento da relação de
trabalho por ato discriminatório, nos moldes desta Lei, faculta ao empregado
optar entre:

§ 3º Os testes anti-HIV, oferecidos na rede de saúde pública e
privada devem ser expressa e previamente autorizados, sob pena do
estabelecimento ter que comprovar, por qualquer meio de prova, que o
procedimento foi devidamente autorizado.

I - a readmissão com ressarcimento integral de todo o período de
afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas
monetariamente e acrescidas dos juros legais;

II - a percepção, em dobro da remuneração do período de
afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais.§ 4º O Estado e/ou município responderá objetivamente pelos

testes falsos positivos, devendo indenizar os prejuízos morais e materiais
causados por seus atos, independentementeda comprovação do ato ilícito
por seus agentes.

Art. 17. Todo e qualquer cidadão é parte legítima para comunicar
às autoridades públicas estaduais as infrações à presente Lei.

Art. 18. A Secretaria de Estado da Saúde aplicará, no mínimo, um
por cento do seu orçamento anual, nas ações de prevenção e controle de
DST/AIDS.

Art. 8º Os registros e resultados dos testes para detecção do
vírus HIV são confidenciais, não podendo, salvo por dever legal, justa causa
ou autorização expressa do paciente, ser divulgados, ainda que o fato seja
público e notório, após a morte da pessoa e quando do depoimento como
testemunha.

Art. 19. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo
de sessenta dias, contados da data de sua publicação.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
§ 1º É vedada a revelação do sigilo profissional referente à

criança e ao adolescente, inclusive a seus pais ou responsáveis legais,
desde que este tenha capacidade de avaliar seu problema e de conduzir-se
por seus próprios meios para solucioná-lo, salvo quando a não revelação
possa acarretar danos ao paciente.

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em 03 de maio de 2000

Deputado Gilmar Knaesel
Presidente

*** X X X ***
§ 2º É vedada a divulgação, por qualquer meio, da imagem de

portadores do vírus HIV, sem sua expressa autorização.
LEI Nº 11.393, de 03 de maio de 2000

Dispõe sobre o cancelamento de notificações
fiscais emitidas com base na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais - DIEF, ano
base 1998.

Art. 9º É obrigatória a divulgação de dados epidemiológicos,
periodicamente, pela Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 10. Os entes públicos e privados, prestadores de serviços na área
da saúde, serão objetivamente responsáveis nos casos de infecção decorrente de
doação de sangue, órgão e esperma ou leite materno. O reconhecimento da
responsabilidade poderá ser feito por indícios e circunstâncias.

Eu, Deputado Gilmar Knaesel, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, de acordo com o disposto no art.
54, § 7º, da Constituição do Estado e do art. 230, § 1º, do Regimento
Interno, promulgo a presente Lei:Art. 11. A garantia de atendimento aos portadores e doentes

dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS, se dará através de,
entre outras medidas:

Art. 1º Ficam canceladas as notificações fiscais emitidas com
base na Declaração de Informações Econômico-Fiscais - DIEF, ano base
1998.I - tratamento e medicamentos disponíveis às DST/AIDS;

II - testes como rotina a todas as gestantes. Art. 2º O Poder Executivo fica obrigado a restituir, no prazo de
trinta dias, os valores eventualmente recolhidos aos cofres públicos,
decorrentes das notificações fiscais ora canceladas.

Art. 12. A Secretaria de Estado de Saúde, com o objetivo de
prevenir, controlar e reduzir a incidência do vírus da AIDS no Estado,
estimulará atividades de redução de danos em parceria com municípios,
Universidades e Organizações Não-Governamentais - ONGs.

Art. 3º O disposto nesta Lei aplica-se igualmente às notificações
fiscais emitidas pela falta de entrega da DIEF.

Art. 13. Os estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores
de serviços, entidades educacionais, creches, hospitais, clínicas, estabeleci-
mentos de saúde, associações civis, públicas ou privadas que, por seus
proprietários, prepostos ou representantes, praticarem atos discriminatórios
aos portadores do vírus HIV/AIDS, incorrerão em infração administrativa,
punida pelo Poder Executivo, na esfera de sua competência, nos termos
desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em 03 de maio de 2000
Deputado Gilmar Knaesel

Presidente
*** X X X ***

Art. 14. Consideram-se, para efeitos desta Lei, como ato dis-
criminatório às pessoas com HIV/AIDS: LEI COMPLEMENTAR

I - a exigência do teste HIV:
a) para participar de processo de seleção visando admissão em

emprego; LEI COMPLEMENTAR Nº 193, de 03 de maio de 2000
Altera a Lei Complementar nº 179, de 23 de
junho de 1999.

b) para admissão, permanência no emprego e demissão;
c) como condição para inscrição em concurso público;

Eu, Deputado Gilmar Knaesel, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, de acordo com o disposto no art.
54, § 7º, da Constituição do Estado e do art. 230, § 1º, do Regimento
Interno, promulgo a presente Lei Complementar:

II - a recusa de:
a) prestar atendimento em instituição de saúde pública ou

privada;
b) receber ingresso, matrícula, inscrição ou proposta de

associação em instituições educacionais, creches, associações civis,
públicas ou privadas;

Art. 1º Os arts. 10 e 11 da Lei Complementar nº 179, de 23 de
junho de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10. Fica estendido o Plano de Assistência à Saúde aos
ex-combatentes amparados pela Lei nº 6.738, de 16 de dezembro de 1985,
alterada pela Lei nº 1.136, de 21 de agosto de 1992 e aos que recebem
pensão federal.

c) hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer
estabelecimento similar;

d) atendimento em bares, restaurantes, confeitarias ou esta-
belecimentos semelhantes, em salões de cabeleireiros, barbearias, casas de
massagem, casas de diversão ou outros estabelecimentos com a mesma
finalidade;

Art. 11. Os agentes políticos, os detentores de mandato eletivo
estadual e municipal, os registradores, notariais, oficiais maiores,
escreventes juramentados e juízes de paz, poderão filiar-se ao Plano de
Assistência à Saúde de que trata esta Lei Complementar, mediante
pagamento da contribuição de três vírgula cinco por cento sobre o valor da
remuneração.”

III - retardar o atendimento, a realização de exame ou qualquer
procedimento médico ou ato em geral, em razão da condição sorológica do
cidadão;

IV - o rompimento da relação de trabalho.
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 15. Consideram-se infratores desta Lei as pessoas físicas ou

jurídicas que, direta ou indiretamente, tenham concorrido para o
cometimento da infração. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 16. As infrações à presente Lei serão apuradas, em procedi-
mento administrativo, pela Comissão Estadual de AIDS, sujeitando os
infratores às seguintes penalidades administrativas, assegurada ampla
defesa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis:

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em 03 de maio de 2000
Deputado Gilmar Knaesel

Presidente
*** X X X ***
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MENSAGEM GOVERNAMENTAL PROJETOS DE LEI

GABINETE DO GOVERNADOR PROJETO DE LEI Nº 117/00
MENSAGEM Nº 516/00 Dispõe sobre vencimento e vantagens

pecuniárias percebidas por servidor público
estadual, em decorrência de decisão judicial.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E SENHORES
DEPUTADOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
Em estrita observância às determinações contidas nos artigos 40,

inciso IV, alínea “c”, e 70 da Constituição Estadual, solicito a essa augusta Casa
Legislativa a necessária licença para ausentar-me do País no dia 12 de maio do
corrente ano, com destino à Isla del Cerrito, Província del Chaco, na Argentina, para
participar do IX Foro de Gobernadores de CRECENEA Litoral - CODESUL.

Art. 1º Os valores percebidos por servidores públicos estadual,
ativo e inativo, à título de vencimento ou vantagem pecuniária assegurada
por decisão judicial em medida liminar ou sentença de mérito, não estão
sujeitos à restituição aos cofres públicos, caso as decisões anteriores não
sejam confirmadas em instancia superior.

Palácio Santa Catarina, 28 de abril de 2000 Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO Sala das Sessões, em 02 de maio de 2000

Governador do Estado Deputado Heitor Sché
Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 03/05/00 Sessão de 03/05/00

*** X X X *** JUSTIFICATIVA
A presente proposta que ora submetemos à percuciente

deliberação dos demais Pares colima por coibir a devolução à fazenda
Pública Estadual dos valores percebidos por servidor público estadual, ativo
ou inativo, à título de vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas em
decisão judicial, quando esta for alterada em instância superior.

OFÍCIOS

OFÍCIO Nº 035/00
Ofício nº 015/2.000

Muitos servidores públicos têm recorrido à via judicial para
assegurar direitos legítimos.

À
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC

Assim sob amparo judicial passam a contar com acréscimo
pecuniário que, sem margem de erro vem a integrar a sua renda.

Att. Sr. Presidente da Assembléia
Florianópolis/SC

Ocorre que, em alguns casos, no transcurso do processo,
aquela decisão judicial pode ser alterada, quer minorando, quer denegando
a decisão favorável.

REF: ENCAMINHA RELATÓRIO DE ATIVIDADES/1999
DATA: Joinville, 10 de abril de 2.000
Prezados Senhores,

Embora a legislação pátria seja omissa, a Administração tem
optado por retomar do servidor o que lhe foi pago por determinação judicial.

Cumprimentando-os cordialmente, estamos através do presente encaminhando a
V.Sªs, o RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 1999, bem como os respectivos
Balancetes financeiros e demais documentos que se fazem necessários. Não se pode olvidar que, regra geral, tais processos arrastam-

se por anos e anos e neste caso a devolução dos valores recebidos
importam num gravame insuportável à debilitada condição salarial dos
nossos servidores.

Sem mais para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.
Atenciosamente,
CARMEN SILVIA MEYER MIRANDA

Ante o exposto, concitamos aos nobres Colegas que assintam
favoravelmente ao presente pleito, concorrendo, outrossim, para o seu
aperfeiçoamento.

PRESIDENTE
Lido no Expediente
Sessão de 03/05/00

*** X X X ****** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 118/00TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Dispõe sobre a proibição de implantação de
Caixas Postais Comunitárias no âmbito do
Estado de Santa Catarina, estabelece
garantias à população do uso dos serviços
postais e dá outras providências.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
OF. TC/GAP-3271/2000 Florianópolis, 18 de abril de 2000
Exmo. Sr.
Deputado GILMAR KNAESEL
DD. Presidente da Assembléia Legislativa

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas
atribuições, faz saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia
Legislativa aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

NESTA
EB/.

Senhor Presidente,
Art. 1º - O poder público estadual garantirá, no âmbito de suas

atribuições, a todos os cidadãos residentes no Estado de Santa Catarina, as
condições de acessibilidade e de prestação dos serviços postais.

Com os meus cumprimentos a Vossa Excelência, tenho a honra
de comunicar a essa augusta Assembléia Legislativa que, em 14 de abril do
corrente ano, dentro do prazo estabelecido no art. 71, IX, da Constituição do
Estado, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Dr. Esperidião Amin
Helou Filho, fez a entrega, neste Tribunal, da Prestação de Contas do
Governo do Estado relativa ao exercício de 1999, acompanhada do ofício nº
PRCC 6209/009, de 12 de abril do ano de 2000.

Art. 2º - Fica garantida a entrega de correspondência a todo
cidadão, no Estado de Santa Catarina, em seu próprio endereço residencial
ou comercial, indicado pelo remetente.

Art. 3º - É vedada ao concessionário de serviços postais
encarregado da distribuição domiciliar de correspondência, a utilização de
caixas postais comunitárias ou quaisquer outros meios que possibilitem o
descumprimento do estabelecido no Art. 2º.

Em conformidade com o disposto no Regimento Interno deste
Tribunal, a Prestação de Contas foi protocolada sob o nº 10434, e, após
autuação, passou a constituir o Processo PCG-00/00398101. Em
17.04.2000, designei relator do Processo o Conselheiro Antero Nercolini. § 1º - Nas comunidades populares de baixa renda ou em áreas de

difícil acesso, onde não existam endereços residenciais ainda identificados,
o concessionário de serviços postais encarregado da distribuição domiciliaria
de correspondência deverá, em trabalho conjunto com os órgãos públicos
competentes e com a Associação de Moradores dessas comunidades,
ajudar no processo de identificação e organização dos endereços
residenciais, de forma a possibilitar aos carteiros a realização do trabalho de
distribuição de correspondências nesses endereços.

Outrossim, o egrégio Plenário deste Tribunal deve apreciar a Prestação
de Contas e emitir parecer prévio a ser apresentado a essa augusta Assembléia
Legislativa, dentro do prazo fixado no art. 59, I, da Constituição do Estado.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os meus protestos
de consideração e apreço.

Conselheiro SALOMÃO RIBAS JUNIOR
Presidente

§ 2º - Nas comunidades onde já tenham sido instaladas as caixas
postais comunitárias, o concessionário de serviços postais encarregado da
distribuição domiciliaria de correspondência deverá, no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias, substituí-las por carteiros para a realização da entrega
domiciliar de correspondência, de acordo com o estabelecido no parágrafo
anterior.

Lido no Expediente
Sessão de 03/05/00

*** X X X ***
OF.Nº 0172 Florianópolis, 25 de abril de 2000
Excelentíssimo Senhor
Deputado GILMAR KNAESEL

Art. 4º - O não cumprimento do estabelecido nessa Lei signi-
ficará a cobrança de multa diária, em valor a ser estabelecido pela
Prefeitura Municipal, ao concessionário de serviços postais que executa
os serviços na referida região.

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de SC
Nesta Casa

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos e, de acordo com a Resolução DP Nº

054/99, de 02 de dezembro de 1999, encaminho anexo, Relatório de Atividades,
por ocasião de minha viagem, em missão diplomática, aos Estados Unidos da
América, no período de 10 de dezembro de 1999 a 25 de abril de 2000.

Parágrafo Único - Os recursos financeiros decorrentes da
cobrança dessas multas só poderão ser utilizados pela Prefeitura Municipal
em obras para colocação e organização de nomes de ruas e suas
respectivas numerações ordenadas.Sendo o que havia para o momento, subscrevo-me.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Atenciosamente
PAULO ROBERTO BORNHAUSEN

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2000Deputado Estadual
Deputado Francisco de Assis (PT)Lido no Expediente

Lido no ExpedienteSessão de 03/05/00
Sessão de 04/05/00*** X X X ***
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JUSTIFICATIVA Art. 2º O Conselho Estadual de Educação a nível do Estado e os
Conselhos Municipais de Educação ao nível dos municípios regulamentarão e
aprovarão os programas pedagógicos instituídos pelas respectivas Secretarias de
Educação.

Está tramitando no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº
1491/99, enviado pelo governo federal e que tem como objetivo quebrar o
monopólio postal, permitindo assim a privatização da Empresa de Correios e
Telégrafos (ECT). Entre os principais pontos do projeto estão o fim do prazo
de entrega das correspondências; a liberação do preço das tarifas postais; a
criação de caixas postais comunitárias, eliminando a entrega domiciliar em
várias localidades; o fechamento de agências dos Correios e a demissão em
massa de trabalhadores da empresa.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se às disposições em contrário.
Sala das Sessões em, 26 de abril de 2000.

NELSON GOETTEN
Deputado Estadual

Paralelamente ao envio do projeto ao Congresso, o governo
editou duas portarias que vão rebaixar significativamente a qualidade
dos serviços prestados pela ECT e trazer graves prejuízos à grande
maioria da população brasileira.

Lido no Expediente
Sessão de 04/05/00

JUSTIFICATIVA
A Constituição do Brasil promulgada em 05 de outubro de 1988

estabelece em seu art. 212 que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
devem aplicar no mínimo, vinte e cinco por cento da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino.

A portaria 310, por exemplo, determina, entre outras coisas, que
até 2003 o Correio será obrigado manter apenas 10% de agências próprias
e mesmo assim em cidades com mais de 200 mil habitantes. O atendimento
em municípios menores vai depender do interesse econômico de grupos
privados em explorar o serviço, eliminando assim a finalidade social dos
serviços prestados hoje pelos Correios.

Dentre os itens a que tem se destinado recursos para tal fim, não há a
consideração de que possam ser aplicados em programas de orientação
pedagógica contra o uso de drogas e álcool, mormente no ensino básico.Já a portaria 311, do ponto de vista do usuário da ECT, é ainda

pior. Esta portaria acaba com a distribuição domiciliar diária existente hoje,
rebaixando um padrão de qualidade duramente conquistado pelos Correios e
que garantia o que ficou conhecido como D + 1, ou seja, a entrega da
correspondência em boa parte do território nacional no dia seguinte à sua
postagem. A portaria estabelece que:

O presente Projeto de Lei visa dar condições de legalidade e a se
considerar como desenvolvimento do ensino e aplicação de recursos em
programas dessa natureza, integrando tais investimentos no percentual mínimo
obrigatório fixado constitucionalmente.

Pelo caráter social e educacional da implantação de tais programas
entende-se relevante a aprovação da matéria.- municípios com menos de cinco mil habitantes terão entrega

domiciliar apenas duas vezes por semana; O artigo 208, inciso VII da Constituição Federal observa que é dever do
Estado com a educação o atendimento ao educando no ensino fundamental,
através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde.

- municípios com população superior a cinco mil e inferior a 50 mil
habitantes receberão suas correspondências em casa apenas três vezes por
semana; O Projeto de Lei, ora submetido à apreciação estabelece um programa

de atendimento à saúde, especialmente na prevenção do uso de drogas e álcool,
um grande mal que está atingindo nossas crianças no seu ambiente escolar.

- municípios com população acima de 50 mil habitantes terão
entrega domiciliar cinco dias por semana.

Hoje, todos os municípios de Santa Catarina recebem diariamente
sua correspondência, independente da localização, das dificuldades de
acesso, do número de habitantes ou do volume de correspondência. A
intenção do governo é acabar com isso. Para se Ter uma idéia, assim que a
portaria for colocada em prática, apenas 16 municípios catarinenses terão
entrega domiciliar cinco dias por semana. Os prejuízos serão enormes para
todos: população, empresas e serviços públicos em geral. Para poder
garantir a entrega com a mesma rapidez prestada pelos Correios hoje, o
usuário terá que se utilizar de serviços expressos privados.

Desta sorte, aprovada esta Lei, todos os programas desenvolvidos
nesta área, serão considerados no percentual mínimo de 25% estabelecidos no
texto constitucional.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 120/00

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO ALAGAMAR -
LAGUNA - SC

Art. 1º - Fica Declarada de Utilidade Pública a Associação
Comunitária do Alagamar, com sede e foro na cidade e Comarca de Laguna.

A portaria 311 também determina a criação de caixas postais
comunitárias, eliminando a entrega domiciliar em várias localidades e estabelece
que os Correios não terão mais obrigação de fazer a entrega postal em locais em
que a segurança não seja garantida e a numeração de ruas e logradouros não
estiver oficializada pela Prefeitura, atingindo diretamente a população mais
carente. Ocorre que a numeração desordenada dos logradouros, ou a sua falta, é,
no Brasil, problema antigo, cuja solução demanda consideráveis investimentos
para as prefeituras municipais que, por isto mesmo, não pode ser solucionado
assim tão rapidamente.

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam assegurados
todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam -se todas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 02 de maio de 2000
DEPUTADO ONOFRE SANTO AGOSTINI

JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,Justifica-se o presente Projeto de Lei em razão da função social

da ECT que é o atendimento à população, de forma igualitária e sem
discriminação de ordem social, econômica ou de qualquer tipo. Todavia, ao
invés de contratar novos carteiros para acompanhar o crescimento da
demanda pelo serviço e também populacional no município, a ECT vem
deixando correspondências em locais não confiáveis, possibilitando, assim,
a quebra de sigilo da correspondência recebida pelo cidadão e criando
condições para o extravio ou devolução indevida das mesmas ao remetente.

Submetemos a douta consideração de Vossas Excelências,
Projeto de Lei que visa Declarar de Utilidade Pública a Associação
Comunitária do Alagamar, com sede na cidade e Comarca de Laguna.

Face a relevância dos propósitos a que se destina a referida
entidade, conforme termos alinhados em seu estatuto e para que a mesma
possa usufruir dos direitos e vantagens da legislação vigente, solicito-vos a
devida acolhida.

Esta situação fere o Código de Defesa do Consumidor em vários
de seus artigos pois, ao pagar pelo envio da correspondência, remetente
adquire o direito pela prestação do serviço; a entrega da correspondência ao
destinatário no endereço que foi por ele indicado.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 121/00

Altera a LEI Nº 9831, de 17 de fevereiro de
1995 e estabelece outras providências.

A Constituição Federal (Cap. I, dos Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos, Art. 5º, XII, XIV e XLI) determina a preocupação com o tratamento
igualitário e trata sobre o sigilo da correspondência, que ficará prejudicado
com a implantação da Caixa Postal Comunitária, pois haverá, como pretende
a ECT, discriminação de grande parcela da população. A ECT conquistou
junto à população prêmios e qualificação de melhor empresa pública, tanto
no aspecto de qualidade como de credibilidade. Não pode, portanto, fazer a
entrega de correspondência apenas nos domicílios de cidadãos do Estado
de Santa Catarina que residem em áreas nobres e criar para os cidadãos
que residem em áreas populares, urbanas ou mais distantes, mecanismos
que impeçam a entrega domiciliar de correspondência, através da criação
das caixas postais comunitárias.

Art. 1º - O Art. 27 da Lei nº 9831, de 17 de fevereiro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 27 - O Gabinete do Governador é integrado por:
I - órgãos de assessoramento imediato:

a) Gabinete Pessoal;
b) Secretaria de Estado da Casa civil;
c) Casa Militar;
d) Secretaria de Estado do Governo;
e) Procuradoria Geral do Estado;
f) Secretaria Extraordinária para implantação do Programa de
Qualidade e Produtividade no Serviço público Estadual;
g) Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento do Oeste;

Cabe ao Estado, por suas Leis e pelos atos de seus agentes,
assegurar, em seu território os direitos e garantias individuais e
coletivos, sociais e políticos previstos na Constituição.

II - entidade da Administração Indireta com vinculação de natureza especial
nos termos em que facultam os §§ 2º e 4º do art. 4º da Lei 9831 de 17 de
fevereiro de 1995.

*** X X X *** III - órgãos de consulta:
PROJETO DE LEI Nº 119/00 a) Conselho de Governo;

“Dispõe sobre aplicação de Recursos da
Educação em programas de orientação
pedagógica destinados à prevenção do uso
de drogas e bebidas alcóolicas”.

b) Conselho de Desenvolvimento;
c) Conselho de Política Financeira."

Art. 2º - O art. 50 da Lei 9831 de 17 de fevereiro de 1995 passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 1º Os recursos financeiros aplicados pelo Estado e pelos
municípios em programas de orientação pedagógica como prevenção ao uso
de drogas e bebidas alcóolicas no ensino fundamental são considerados no
percentual da aplicação de manutenção e desenvolvimento do Ensino.

" Art. 50 - À Secretaria de Estado da Segurança Pública compete desenvolver
as atividades de manutenção da ordem e da Segurança Pública, na forma do
estabelecido na Constituição do Estado e nas leis de sua organização
básica, integrada pela:
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I - Política Militar; PROTOCOLO ICMS 10/00
II - Polícia Civil." Dispõe sobre a adesão do Estado de Roraima

à disposições do Protocolo ICMS 11/91, de
21.05.91, que dispõe sobre a substituição
tributária nas operações com cerveja,
refrigerantes, água mineral ou potável e gelo.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Salas das Sessões, em 02/05/2000
Deputado Heitor Sché

JUSTIFICATIVA Os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito Santo,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia,
Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal, neste
ato representados pelos seus respectivos Secretários de Fazenda, Finanças
ou Tributação, considerando o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº
87/96, de 13 de setembro de 1996, e nos arts. 102 e 199 Código
Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem
celebrar o seguinte

Ao apresentar o presente Projeto de Lei queremos justificá-lo tendo
em vista que se existe na organização do Poder Executivo uma Secretaria de
Segurança Pública, não se concebe a desvinculação da Polícia Militar deste
órgão.

Por isto solicitamos aos ilustres pares que aprovem a nossa
iniciativa, para que não se caracteriza uma dicotomia, na organização
administrativa do Poder Executivo.

Na aprovação desta proposição volta-se a situação correta e se
coloca um PROTOCOLO

*** X X X *** Cláusula primeira Ficam estendidas ao Estado de Roraima as
disposições do Protocolo ICMS 11/91, 21 de maio de 1991.TERMO DE CONVÊNIO

Cláusula segunda Este protocolo entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de
maio de 2000.TERMO DO CONVÊNIO Nº 002/2000

GABINETE DO GOVERNADOR CONVÊNIO ICMS 01/00
MENSAGEM Nº 518 Altera o Convênio 52/91, de 26.09.91, que

concede redução da base de cálculo nas
operações com equipamentos industriais e
implementos agrícolas.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E SENHORES
DEPUTADOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossas

Excelências o Ajuste Sinief nº 01/00, Protocolos ICMS nºs 09/00 e 10/00 e
os Convênios ICMS nºs 01/00 e 30/00, celebrados pelo Conselho Nacional
de Política Fazendária - Confaz, constantes da cópia anexa e publicados no
Diário Oficial do Estado nº 16.397, de 19 de abril de 2000.

O Ministro de Estado de Fazenda e os Secretários de Fazenda
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e Distrito
Federal, na 41ª reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Brasília, DF, no dia 02 de fevereiro de 2000, tendo
em vista o disposto na Lei Complementar 24, de 07 de janeiro de 1975,
resolvem celebrar o seguinte

Esta iniciativa tem origem no art. 95 da Lei nº 7.547, de 27 de
janeiro de 1989, que institui o Imposto Sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

C O N V Ê N I O
Cláusula primeira Passam a vigorar com a seguinte redação as

cláusulas primeira e segunda do Convênio ICMS 52/91, de 26 de setembro
de 1991:

Cumpre-me salientar a Vossas Excelências ser da maior
conveniência que o ato legislativo homologatório do Ajuste Sinief e dos
Convênios ICMS coincida com a eficácia de cada um deles. “Cláusula primeira Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas

operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, arrolados
no Anexo I deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente
aos percentuais a seguir:

Palácio Santa Catarina, 02 de maio de 2000
ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO

Governador do Estado
Lido no Expediente I - nas operações interestaduais:
Sessão de 03/05/00 a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e

Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 5,14% (cinco
inteiros e catorze centésimos por cento);

AJUSTE SINIEF 01/00
Altera a cláusula terceira do Ajuste SINIEF
08/99, de 22.10.99, e autoriza as unidades
federadas a utilizar, em substituição à GIA-
ST, o documento por elas instituídas, pelo
prazo que especifica.

b) nas demais operações interestaduais, 8,80% (oito inteiros e
oitenta centésimos por cento).

II - nas operações interestaduais com consumidor ou usuário
final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas, 8,80% (oito
inteiros e oitenta centésimos por cento).

O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo
em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei n.º 5.172,
de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte

Cláusula segunda Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas
operações com máquinas e implementos agrícolas, arrolados no Anexo II
deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos
percentuais a seguir:

AJUSTE I - nas operações interestaduais:
Cláusula primeira A cláusula terceira do Ajuste SINIEF 08/99, de

22 de outubro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e

Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 4,1% (quatro
inteiros e um décimo por cento);

“Cláusula terceira Este ajuste entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos em relação às
operações praticadas a partir de 1º de julho de 2000.” b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento).

Cláusula segunda As unidades federadas que já exigem GIA-ST ou
documento equivalente poderão adotar, para informação das operações
realizadas até 30 de junho de 2000 pelo contribuinte sujeito passivo por
substituição tributária, os modelos de documentos por elas instituídos,
ressalvado o disposto no § 2º da cláusula segunda do Ajuste SINIEF 08/99,
de 22 de outubro de 1999.

II - nas operações interestaduais com consumidor ou usuário
final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas, 5,60% (cinco
inteiros e sessenta centésimos por cento).”.

Cláusula segunda O benefício previsto neste convênio fica
condicionado à inclusão, por deliberação unânime das unidades
federadas, no critério de rateio do fundo orçamentário a ser instituído,
do valor da redução adicional de 20% (vinte por cento) do ICMS nas
saídas para outros Estados dos produtos relacionados nos Anexos I e II
do Convênio ICMS 52/91, de 26 de setembro de 1991.

Cláusula terceira Este ajuste entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.

PROTOCOLO ICMS 09/00
Dispõe sobre a adesão do Estado do Pará à
disposições do Protocolo ICM 07/77, de
10.08.77, que dispõe sobre regime especial
no pagamento do ICM relativa a saídas de
sucatas.

Cláusula terceira As unidades federadas comprometem-se a
proceder estudos sobre a redução de 20% (vinte por cento) na base de
cálculo do ICMS incidente nas operações interestaduais que antecedem
as operações de exportação para o exterior ou a produção de mercado-
rias que posteriormente venham a ser destinadas ao exterior, hipótese
em que, se aprovada, serão revistos, por decisão unânime, os índices
de distribuição do fundo orçamentário a que se refere a cláusula 4ª
deste Convênio.

Os Estados da Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás,
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, São Paulo e Santa Catarina neste ato representados pelos seus
respectivos Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação, considerando o
disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de
1996, e nos arts. 102 e 199 Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25
de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte

Cláusula quarta Este convênio entra em vigor na data da pu-
blicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos somente após
a edição de Lei Complementar que altere a Lei Complementar nº
87/96, de 13 de setembro de 1996, e até 31 de dezembro de 2002,
introduzindo nova disciplina a respeito do crédito de bens do ativo fixo,
de energia elétrica e de serviços de comunicação, transformando o
Valor Máximo de Entrega - VME, previsto no Anexo à mencionada Lei
Complementar nº 87/96, em Valor de Entrega - VE, via fundo orçamen-
tário, que contemple o disposto na cláusula segunda.

PROTOCOLO
Cláusula primeira Ficam estendidas ao Estado do Pará as

disposições do Protocolo ICM 07/77, de 10 de agosto de 1977.
Cláusula segunda Este protocolo entra em vigor na data de sua

publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de
maio de 2000.
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CONVÊNIO ICMS 02/00 CONVÊNIO
Autoriza o Estado do Amazonas a não exi-
gir as obrigações tributárias da
Companhia Energética do Estado do
Amazonas - CEAM e da Companhia de
Saneamento do Amazonas - COSAMA.

Cláusula primeira Ficam os Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais
autorizados a conceder isenção do ICMS incidente sobre as importações
realizadas, respectivamente, pela Fundação Oswaldo Cruz e Fundação Ezequiel
Dias, dos insumos (concentrados virais e/ou bacterianos) destinados à produção
de vacinas de interesse do Ministério da Saúde relacionadas no anexo único.

§ 1º O disposto nesta cláusula aplica-se, também, às importações de
acessórios laboratoriais para uso exclusivo da Fundação, desde que não possuam
similar produzido no país e sejam contemplados com isenção ou com alíquota
reduzida a zero dos Impostos de Importação ou sobre Produtos Industrializados.

O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia, 24 de março de 2000, tendo
em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975,
resolvem celebrar o seguinte

§ 2º A inexistência de produto similar produzido no país será
atestada por órgão federal competente.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da publicação
de sua ratificação nacional, produzindo efeitos até 30 de abril de 2002.

CONVÊNIO
Cláusula primeira Fica o Estado do Amazonas autorizado a não exigir

da Companhia Energética do Estado do Amazonas - CEAM e da Companhia de
Saneamento do Amazonas - COSAMA, as obrigações tributárias, constituídas ou
não, relacionadas com o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, relativo a fato gerador ocorrido até 31 de
dezembro de 1999.

ANEXO ÚNICO
VACINAS

DESCRIÇÃO NBM/SH
Vacinas contra Influenza (gripe) 3002.20.11
Vacinas Tríplice(sarampo caxumba e rubéola) 3002.20.16
Vacinas contra Sarampo 3002.20.14

Cláusula segunda O disposto neste convênio não autoriza a
restituição ou compensação de importâncias já recolhidas.

Vacinas c/ Haemóphilus Influenza “B” 3002.20.19
Vacinas Inativa contra Polio 3002.20.12

Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data da
publicação de sua ratificação nacional.

Vacinas contra Pneumococo 3002.20.19
Vacinas Oral contra Poliomielite 3002.20.12

CONVÊNIO ICMS 03/00 Vacinas contra Meningite A + C 3002.20.15
Dá nova redação ao “caput” da cláusula segunda
do Convênio ICMS 30/99, de 23.07.99. Vacinas contra Meningite Z + C 3002.20.15

Vacinas contra Rubéola 3002.20.19O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo
em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172, de
25 de outubro de 1966) resolvem celebrar o seguinte

CONVÊNIO ICMS 06/00
Altera dispositivo do Convênio ICMS 32/99, de
23.07.99, que alterou o Convênio ICMS 75/91,
de 05.12.91, que dispõe sobre a concessão de
redução de base de cálculo do ICMS nas saídas
de aeronaves, peças, acessórios e outras
mercadorias que especifica.

CONVÊNIO
Cláusula primeira O “caput” da cláusula segunda do Convênio ICMS

30/99, de 23 de julho de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo
em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975,
resolvem celebrar o seguinte

“Cláusula segunda Ficam as empresas de serviços de tele-
comunicações autorizadas, até 31 de julho de 2000, a não observar as
disposições contidas nas cláusulas quinta e oitava do Convênio ICMS
126/98, de 11 de dezembro de 1998, devendo, nesta hipótese, ser
mantidos os procedimentos adotados como previstos no Convênio ICM
4/89, de 21 de fevereiro de 1989. CONVÊNIO

Cláusula primeira Passa a vigorar com a seguinte redação a
cláusula segunda do Convênio ICMS 32/99, de 23 de julho de 1999:

...................................................................................................................“
Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da sua publicação
no Diário Oficial da União. “Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da

publicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos a partir de 1º de
julho de 2000.”.

CONVÊNIO ICMS 04/00
Institui regime especial de recolhimento
do ICMS nas remessas de café em grão
pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento para a indústria de café
solúvel, com o fim de posterior exportação
deste.

Cláusula segunda Ficam convalidados os procedimentos ado-
tados até a vigência deste convênio, pelas empresas relacionadas na
Portaria Interministerial nº 206, de 13 de agosto de 1998, publicada no
Diário Oficial da União de 14 de agosto de 1998, no que se relaciona à
redução da base de cálculo utilizada nos termos do Convênio ICMS 75/91,
de 5 de dezembro de 1991, sem a alteração introduzida pelo Convênio ICMS
32/99, de 23 de julho de 1999.O Ministro de Estado da Fazenda, o Ministro da Agricultura e do

Abastecimento, o Presidente do Banco do Brasil S.A., os Secretários de
Fazenda, Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do
Distrito Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo
em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional, resolvem
celebrar o seguinte

Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data da
publicação de sua ratificação nacional.

CONVÊNIO ICMS 07/00
Prorroga as disposições de convênios que
concedem benefícios fiscais e revoga as
disposições do Convênio ICMS 27/94, de
29.03.94.CONVÊNIO

Cláusula primeira Aplicam-se as disposições do Convênio ICMS
132/95, de 11 de dezembro de 1995, às remessas de café cru em grão
pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento a estabelecimento
industrial de café solúvel abrangidas pelo Programa de Exportações de Café
Solúvel.

O Ministro de Estado da Fazenda os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do
Distrito Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de
Política Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de
2000, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de
janeiro de 1975, resolvem celebrar o seguinteParágrafo único Na Nota Fiscal emitida pelo Banco do Brasil S.A.

será aposta a expressão “Remessa para Indústria Café Solúvel - Convênio
ICMS 04/00.”

CONVÊNIO
Cláusula primeira Ficam prorrogadas, como seguem, as dis-

posições contidas nos seguintes Convênios ICMS:Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da
sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de
1º de abril de 2000.

I - até 31 de julho de 2000, 53/91, de 26 de setembro de 1991;
II - até 31 de dezembro de 2000:

CONVÊNIO ICMS 05/00 a) 09/93, de 30 de abril de 1993;
Autoriza os Estados do Rio de Janeiro e
Minas Gerais a conceder isenção do ICMS
nas importações de insumos destinados à
fabricação de vacinas e de acessórios de uso
exclusivo em laboratórios realizadas pela
Fundação Oswaldo Cruz e Fundação Ezequiel
Dias.

b) 138/93, de 9 de dezembro de 1993;
c) 50/94, de 30 de junho de 1994;
d) 06/97, 21 de março de 1997;
e) 22/97, 21 de março de 1997;
III - até 30 de abril de 2001:
a) 31/93, de 30 de abril de 1993;
b) 59/94, de 30 de junho de 1994;

O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo
em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975,
resolvem celebrar o seguinte

c) 33/96, de 31 de maio de 1996;
d) 77/98, de 18 de setembro de 1998;
IV - até 30 de abril de 2002:
a) 104/89, de 24 de outubro de 1989;
b) 39/91, de 7 de agosto de 1991;
c) 57/91, de 26 de setembro de 1991;
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d) 97/92, de 25 de setembro de 1992; Parágrafo único Ficam convalidados os procedimentos adotados
pelas empresas, até a data de início da vigência deste convênio, nas vendas
do produto beneficiado.

e) 142/92, de 15 de dezembro de 1992;
f) 147/92, de 15 de dezembro de 1992;

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da publicação
de sua ratificação nacional, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2001.

g) 50/93, de 30 de abril de 1993
h) 61/93, de 10 de setembro de 1993;

CONVÊNIO ICMS 12/00i) 108/93, de 10 de setembro de 1993;
Dispõe sobre a adesão do Estado de Minas
Gerais ao Convênio ICMS 13/94, de 29.03.94,
que autoriza os Estados do Rio de Janeiro, São
Paulo e Espírito Santo a conceder redução da
base de cálculo do ICMS nas saídas internas de
pedra britada e de mão.

j) 13/94, de 29 de março de 1994;
k) 32/95, de 4 de abril de 1995;
l) 20/96, 22 de março de 1996;
m) 29/96, de 31 de maio de 1996;
n) 101/97, de 12 de dezembro de 1997;
o) 125/97, de 12 de dezembro de 1997;

O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo
em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975,
resolvem celebrar o seguinte

p) 136/97, de 12 de dezembro de 1997;
q) 17/99, de16 de abril de 1999.
Cláusula segunda Ficam estendidas as disposições do Convênio

ICMS 147/92, de 15 de dezembro de 1992, ao Estado de São Paulo;
Cláusula terceira Fica revogado o Convênio ICMS 27/94, de 29

de março de 1994. CONVÊNIO
Cláusula quarta Este convênio entra em vigor na data da pu-

blicação de sua ratificação nacional. Cláusula primeira As disposições do Convênio ICMS 13/94, de
29 de março de 1994, ficam estendidas ao Estado de Minas Gerais.

CONVÊNIO ICMS 08/00 Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da
publicação de sua ratificação nacional.Altera o Convênio ICMS 100/97, de

04.11.97, que reduz a base de cálculo do
ICMS nas saídas dos insumos agropecuários.

CONVÊNIO ICMS 13/00
Altera o Convênio ICMS 51/94, de 30.06.94,
que concede isenção do ICMS nas operações
com medicamentos destinados ao
tratamento de portadores do vírus da AIDS.

O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo
em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975,
resolvem celebrar o seguinte

O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda, Finanças ou
Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito Federal, na 97ª
reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, realizada em
Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo em vista o disposto na Lei
Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolvem celebrar o seguinte

CONVÊNIO
Cláusula primeira O inciso IX da cláusula primeira do Convênio ICMS

100/97, de 4 de novembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: CONVÊNIO“IX - embriões, sêmen congelado ou resfriado, exceto os de
bovino, ovos férteis, pintos e marrecos de um dia, gerinos e alevinos;” Cláusula primeira Passa a vigorar com a seguinte redação a

alínea “a” do inciso II da cláusula primeira do Convênio ICMS 51/94, de 30
de junho de 1994:Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da

publicação de sua ratificação nacional. “a) dos fármacos Nevirapina, codigo NBM/SH 2934.90.99, Zidovudina,
código NBM/SH 2934.90.22, Ganciclovir, código NBM/SH 2933.59.49,
Estavudina, Lamivudina e Didanosina, os três classificados no código NBM/SH
2934.90.29, e Sulfato de Indinavir, código NBM/SH 3004.90.68, todos
destinados a produção de medicamentos de uso humano para o tratamento dos
portadores do vírus da AIDS;”

CONVÊNIO ICMS 09/00
Revigora as disposições do Convênio ICMS
38/98, de 19.06.98, que concede benefícios
fiscais às operações relacionadas com o
Projeto Integrado de Exploração
Agropecuária e Agroindustrial do Estado de
Roraima.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da publicação
de sua ratificação nacional.

O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda, Finanças ou
Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito Federal, na 97ª
reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, realizada em
Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo em vista o disposto na Lei
Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolvem celebrar o seguinte

CONVÊNIO ICMS 14/00
Dispõe sobre a adesão dos Estados de
Alagoas, Espírito Santo, Paraíba, Rondônia,
Piauí, Tocantins, Acre e o Distrito Federal às
disposições do Convênio ICMS 05/98, de
20.03.98, que autoriza aos Estados que
menciona a conceder isenção na importação
de equipamento médico-hospitalar.

CONVÊNIO
Cláusula primeira Ficam revigoradas até 31 de dezembro de

2000, as disposições do Convênio ICMS 38/98, de 19 de junho de 1998.
Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da

publicação de sua ratificação nacional.
O Ministro de Estado da Fazenda e os Secretários de Fazenda,

Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária,
realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolvem celebrar
o seguinte

CONVÊNIO ICMS 10/00
Autoriza o Estado do Amapá a conceder
isenção do ICMS nas operações internas com
castanha-do-brasil na forma que especifica.

O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda, Finanças ou
Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito Federal, na
97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, realizada
em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo em vista o disposto na
Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolvem celebrar o
seguinte

CONVÊNIO
Cláusula primeira Ficam os Estados de Alagoas, Espírito Santo,

Paraíba, Rondônia, Piauí, Tocantins, Acre e o Distrito Federal incluídos nas
disposições contidas no Convênio ICMS 05/98, de 20 de março de 1998.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da
publicação de sua ratificação nacional.

CONVÊNIO CONVÊNIO ICMS 15/00
Cláusula primeira Fica o Estado do Amapá, nas condições que

sua legislação estabelecer autorizado a conceder isenção do ICMS nas
operações internas com castanha-do-brasil, quando comercializadas por
cooperativas extrativistas.

Autoriza os Estados do Rio de Janeiro, Santa
Catarina, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo e
o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS
nas saídas de bens doados pela Empresa
Brasileira de Telecomunicações S.A. -
EMBRATEL.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da publicação
de sua ratificação nacional, produzindo efeitos até 30 de abril de 2001.

CONVÊNIO ICMS 11/00
O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,

Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária,
realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolvem celebrar
o seguinte

Revigora as disposições do Convênio ICMS
84/98, de 18.09.98, que autoriza o Estado
do Rio Grande do Sul a conceder isenção do
ICMS nas operações internas com terra
enriquecida.

O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo
em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975,
resolvem celebrar o seguinte

CONVÊNIO
Cláusula primeira Ficam os Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina,

Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo e o Distrito Federal autorizados a conceder
isenção do ICMS à Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL, nas
doações de material de consumo, equipamentos e outros bens móveis, para
associações destinadas a portadores de deficiência física, comunidades carentes,
órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, especialmente
escolas e universidades, bem como fundações de direito público, autarquias

CONVÊNIO
Cláusula primeira Ficam revigoradas as disposições do Convênio

ICMS 84/98, de 18 de setembro de 1998.
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e corporações mantidas pelo poder público, dispensado o estorno do crédito
fiscal quando se tratar de bens do ativo permanente.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da
publicação de sua ratificação nacional.

CONVÊNIO ICMS 19/00
Altera o Convênio ICMS 126/98, de 11.12.98,
que dispõe sobre concessão de regime especial,
na área do ICMS, para prestações de serviços
públicos de telecomunicações.

CONVÊNIO ICMS 16/00
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a con-
ceder redução de base de cálculo do ICMS
nas operações de importação realizadas pela
Casa da Moeda do Brasil.

O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente da Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, nos
termos do art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte

O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária,
realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolvem celebrar
o seguinte

CONVÊNIO
Cláusula primeira Fica acrescentado à cláusula segunda do

Convênio ICMS 126/98, de 11 de dezembro de 1998, o parágrafo único
com a seguinte redação:

CONVÊNIO
Cláusula primeira Fica o Estado do Rio de Janeiro autorizado a

conceder redução de base de cálculo do ICMS, de tal forma que a carga
tributária do imposto resulte no percentual de 5% (cinco por cento), na
importação realizada pela CASA DA MOEDA DO BRASIL, até 31 de outubro de
2000, de 7.500.000 (sete milhões e quinhentas mil) folhas de polímeros de
polipropileno biaxialmente orientado (código NBM/SH 3920.20.19),
destinadas à fabricação experimental de novas cédulas plásticas.

“Parágrafo único As empresas de telecomunicação cuja atividade
preponderante é a prestação de Serviço Móvel Global por Satélite - SMGS
deverão inscrever-se em cada unidade federada de situação dos
destinatários dos serviços, sendo facultados:

I - a indicação do endereço de sua sede, para fins de inscrição;
II - a escrituração fiscal e a manutenção de livros e documentos

no estabelecimento referido no inciso anterior;Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da
publicação de sua ratificação nacional. III - o recolhimento do imposto por meio de Guia Nacional de

Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE, no prazo estabelecido pela
legislação estadual.”

CONVÊNIO ICMS 17/00
Autoriza os Estados do Rio de Janeiro e de
Minas Gerais a conceder isenção do ICMS
nas saídas de microcomputadores usados
(semi-novos) doados a escolas, associações
de portadores de deficiência e comunidades
carentes pela IBM Brasil-Indústria, Máquinas
e Serviços Ltda.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.

CONVÊNIO ICMS 20/00
Dispõe sobre a troca de informações rela-
tivas às operações interestaduais entre as
Secretarias de Fazenda, Finanças ou
Tributação e a Gerência de Receita das
unidades da Federação.

O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 1999, tendo
em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975,
resolvem celebrar o seguinte

O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo
em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172,
de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte

CONVÊNIO
Cláusula primeira Ficam os Estados do Rio de Janeiro e de Minas

Gerais autorizados a conceder isenção do ICMS nas doações dos equipamentos
de informática e suas partes e peças, usados (semi-novos), a seguir indicados e
classificados nos códigos NBM/SH, efetuadas diretamente pela IBM Brasil-
Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., para escolas públicas, escolas públicas de
ensino especial e/ou profissionalizantes, associações de portadores de deficiência
e entidades com fins sociais e sem fins lucrativos que atendam às comunidades
carentes:

CONVÊNIO
Cláusula primeira O Sistema Integrado de Informações sobre

Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - SINTEGRA/ICMS,
previsto no Convênio ICMS 78/97, de 25 de julho de 1997, é um sistema de
intercâmbio de informações sobre operações interestaduais com
mercadorias e serviços realizadas por contribuintes do ICMS no âmbito dos
Estados e do Distrito Federal.

I - código NBM/SH 8471.10 - Máquinas automáticas para
processamento de dados, análogas ou híbridas;

Parágrafo único O sistema a que se refere o caput será im-
plantado a partir de 1º de maio de 2000, gradativamente, em todas as
unidades federadas, conforme cronograma estabelecido de comum acordo
entre elas.

II - código NBM/SH 8471.30 - Máquinas automáticas para
processamento de dados, digitais portáteis, de peso não superior a 10Kg,
contendo pelo menos uma unidade central de processamento, um teclado e
uma tela (ECRAN);

Cláusula segunda Considera-se concluída a etapa piloto a que se
refere a cláusula quinta do Convênio ICMS 78/97.

III - código NBM/SH 8471.50 - Unidades de processamento
digitais, exceto as das subposições 8471.41 e 8471.49, podendo conter,
no mesmo corpo um ou dois dos seguintes tipos de unidades: unidade de
memória, unidade de entrada e unidade de saída;

Cláusula terceira O SINTEGRA/ICMS será administrado com base
em regimento a ser aprovado por Ato COTEPE/ICMS.

Cláusula quarta Será estabelecida em cada Secretaria de
Fazenda, Finanças ou Tributação e na Gerência da Receita das unidades
federadas, uma Unidade Estadual de Enlace - UEE que será responsável pela
operacionalidade do sistema.

IV - código NBM/SH 8471.60 - Unidades de entrada ou de saída,
podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória;

V - código NBM/SH 8471.70 - Unidades de memória; Cláusula quinta As informações a serem intercambiadas serão as
estabelecidas no regimento previsto na cláusula terceira.VI - código NBM/SH 8473.30 - Partes e acessórios das máquinas

das subposições acima. §1º As informações serão intercambiadas preferencialmente pela
estrutura física de comunicação das administrações fiscais das unidades
federadas, Rede Intranet Sintegra - RIS, que interligará as Unidades
Estaduais de Enlace - UEE, resguardando o sigilo fiscal e respeitando os
critérios de segurança que forem estabelecidos.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da
publicação de sua ratificação nacional.

CONVÊNIO ICMS 18/00
Altera o Convênio ICMS 81/93, de 10.09.93,
que estabelece normas gerais a serem
aplicadas a regimes de substituição
tributária, instituídos por convênios ou
protocolos firmados entre os Estados e o
Distrito Federal.

§2º As operações interestaduais serão consistidas pelo Validador
Nacional do SINTEGRA/ICMS

§3º As unidades federadas poderão utilizar validador próprio,
desde que restrito a seus contribuintes e que o mesmo atenda a todos os
requisitos previstos no Validador Nacional do SINTEGRA/ICMS nas operações
interestaduais.O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,

Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo
em vista o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, e nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte

Cláusula sexta Para a implantação do SINTEGRA/ICMS os
investimentos necessários para ajustes e implantação do programa
validador, do módulo de digitação, do programa de recepção, do pedido de
verificação fiscal eletrônico (PVF-E), do sistema de verificação e batimento de
dados (SVBD), implantação e funcionamento nos dois primeiros anos dos
“sites” na Internet e locação no primeiro ano da rede Intranet e sua
administração, correrão à conta de recursos do Programa Nacional de Apoio
à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros - PNAFE, alocados à
Unidade de Coordenação do Programa - UCP.

CONVÊNIO
Cláusula primeira Passa a vigorar com a seguinte redação o “caput”

da cláusula sétima do Convênio ICMS 81/93, de 10 de setembro de 1993:
Cláusula sétima Serão rateados em partes iguais entre as

unidades federadas os custos de locação e administração:
“Cláusula sétima O sujeito passivo por substituição definido em

Protocolos e Convênios específicos, inscrever-se-á no cadastro da Secretaria
da Fazenda, Finanças ou Tributação da unidade da Federação destinatária
das mercadorias, devendo, para tanto, remeter para esta os seguintes
documentos:”

I - da rede Intranet interestadual;
II - de funcionamento dos “sites” do SINTEGRA/ICMS na Internet;
III - de desenvolvimento dos aplicativos específicos;
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IV - de implantação, de integração, de operação e manutenção do
sistema, não previstos na cláusula anterior.

I - à cláusula vigésima segunda, o § 5º:
“§ 5º Para os efeitos do disposto no §3º, a requerente

deverá encaminhar à unidade federada destinatária, no mínimo, os seguintes
documentos:

§ 1º O financiamento dos investimentos previstos nesta cláusula
poderá ser feito com a utilização de recursos do PNAFE, durante a sua
vigência, desde que cumpridas as formalidades próprias. I - cópia da Nota Fiscal da operação interestadual;

§ 2º As licitações conjuntas, previstas no Protocolo ICMS 10/99,
serão realizadas a pedido da UCP/PNAFE, com base nas quantidades e
espécies informadas pelas unidades federadas.

II - cópia da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais-
GNRE;

III - listagem das operações a que se refere o inciso III da
cláusula nona, ou o inciso III da cláusula décima, conforme o caso;Cláusula oitava A unidade da Federação que não cumprir com sua

parte no rateio dos custos de administração e manutenção da estrutura
física, que dá suporte ao intercâmbio de informações, poderá ter o seu
acesso à RIS bloqueado e não receber as informações sobre operações
interestaduais disponibilizadas pelas demais unidades federadas.

IV - comprovante da entrega das informações a que se refere o
inciso III da cláusula nona, ou o inciso III da cláusula décima, conforme o
caso, ao sujeito passivo por substituição.”;

II - ao Capítulo VI, as cláusulas vigésima quarta e vigésima quinta,
renumerando-se as cláusulas seguintes:Cláusula nona A unidade da Federação que, injustificadamente,

não disponibilizar as informações sobre as operações interestaduais, no
prazo estabelecido no regimento previsto na cláusula terceira, poderá não
ter acesso às informações sobre operações interestaduais provenientes das
demais unidades federadas.

“Cláusula vigésima quarta O Transportador Revendedor Retalhista
- TRR, em relação a operação interestadual que realizar com combustíveis
derivados de petróleo, cujo imposto tenha sido retido anteriormente por
distribuidora de combustíveis, deverá:

Cláusula décima Caberá ao Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, aceitar ou não, as justificativas apresentadas pela
unidade federada em relação ao previsto nas cláusulas oitava e nona,
decidindo quanto à aplicação das penalidades.

I - indicar na nota fiscal a seguinte expressão: “ Imposto Retido
por Distribuidora”;

II - registrar, com a utilização do programa aprovado pela
COTEPE/ICMS, os dados relativos a cada operação separadamente das operações
em que o imposto tenha sido anteriormente retido pela refinaria de petróleo ou
suas bases, cujas informações são prestadas nos termos da cláusula nona;

Cláusula décima primeira As unidades federadas comprometem-
se a disponibilizar na página do SINTEGRA/ICMS na Internet as informações
cadastrais simplificadas de seus contribuintes inscritos e, na RIS, as
informações cadastrais completas, bem como outras informações de uso
restrito do fisco, conforme definido no regimento previsto na cláusula,
mantendo-as atualizadas.

III - entregar as informações relativas a essas operações, na
forma e prazos estabelecidos no Capítulo V:

a) à unidade federada de origem da mercadoria;
b) à unidade federada de destino da mercadoria;

Cláusula décima segunda As unidades federadas implantarão o
sistema de Pedido de Verificação Fiscal Eletrônico Interestadual - PVF-E,
conforme definido no regimento previsto na cláusula terceira.

c) à distribuidora que forneceu, com o imposto retido, a mer-
cadoria revendida.

§ 1º Se o valor do imposto devido à unidade federada de destino for
diverso do imposto cobrado na unidade federada de origem, serão adotados pela
distribuidora os procedimentos previstos no § 2º da cláusula décima primeira.

Cláusula décima terceira A Superintendência da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA poderá disponibilizar na página do SINTEGRA/ICMS
informações cadastrais sobre o ingresso e internamento de mercadorias
relativas aos estabelecimentos que operam na Zona Franca de Manaus e
áreas de livre comércio a ela jurisdicionadas, e intercambiar com as
unidades da Federação informações de natureza fisco-administrativas.

§ 2º Aplica-se o disposto nas cláusulas oitava, décima nona e
vigésima segunda às operações previstas nesta cláusula.

Cláusula vigésima quinta A distribuidora a que se refere a alínea
“c” do inciso III da cláusula anterior, na condição de sujeito passivo por
substituição, à vista das informações recebidas, deverá efetuar o
recolhimento do imposto devido na operação realizada pelo Transportador
Revendedor Retalhista - TRR, calculado sobre o valor das operações
relacionadas, em favor da unidade federada de destino das mercadorias,
deduzindo este valor do recolhimento seguinte em favor da unidade federada
indicada na alínea “a” do inciso III da cláusula anterior.”.

Parágrafo único A SUFRAMA definirá, por comunicado, as regras e
os critérios para o acesso às informações disponibilizadas.

Cláusula décima quarta Outras entidades que disponham de
informações de natureza fisco-administrativas de interesse das
administrações tributárias estaduais, poderão ser convidadas a disponibilizá-
las na página do SINTEGRA/ICMS.

Cláusula décima quinta As unidades federadas deverão envidar
esforços para incluir como participantes do SINTEGRA/ICMS, até 31 de
dezembro de 2001, todos os contribuintes a que se refere o § 1º da
cláusula primeira do Convênio ICMS 57/95, de 28 de junho de 1995,
devendo-se também observar o disposto pelas suas cláusulas nona, décima
e trigésima quinta.

Cláusula terceira Os percentuais constantes nos Anexos I e II do
Convênio ICMS 03/99, de 16 de abril de 1999, aplicáveis aos Estados de
Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Norte, relativamente à gasolina
automotiva e ao álcool hidratado, ficam alterados como segue:

“ANEXO I
OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS

Cláusula décima sexta O Grupo Gestor do SINTEGRA/ICMS,
constituído pela Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, continuará
administrando o SINTEGRA/ICMS até 31 de outubro de 2000, com a
seguinte composição:

UF Álcool Hidratado
Internas Interestaduais

Alíquota 25% Alíquota 7% Alíquota 12%
MS 53,80% 90,71% 80,46%

I - dois representantes da União, designados pelo Secretário
Executivo do Ministério da Fazenda;

ANEXO II
OPERAÇÕES REALIZADAS POR REFINARIA DE PETRÓLEO OU SUAS BASES

II - um representante de cada unidade federada, designado pelo
Secretário de Fazenda, Finanças ou Tributação, ou Gerente da Receita.

UF Gasolina Automotiva
Internas Interestaduais

Cláusula décima sétima Este convênio entra em vigor na data de
sua publicação no Diário Oficial da União.

MS 130,05% 206,73%
RN 104,82% 173,09%”

CONVÊNIO ICMS 21/00
Cláusula quarta Fica revogado o inciso I da cláusula primeira do

Convênio ICMS 72/99, de 22 de outubro de 1999.Altera o Convênio ICMS 03/99, de 16.04.99,
que dispõe sobre o regime de substituição
tributária nas operações com combustíveis e
lubrificantes, derivados ou não de petróleo.

Cláusula quinta Este convênio entra em vigor na data da sua
publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de
abril de 2000, exceto no tocante ao inciso II da cláusula segunda, que
produzirá efeitos a partir de 1º de maio de 2000.O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,

Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária,
realizada em Salvador, BA, no dia 10 de dezembro de 1999, tendo em vista o
disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25
de outubro de 1966, e os arts. 6º ao 10 da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, resolvem celebrar o seguinte

CONVÊNIO ICMS 22/00
Altera dispositivos do Convênio ICMS 48/99, de
23.07.99, que dispõe sobre procedimentos
relativos ao exame de equipamento Emissor de
Cupom Fiscal.

O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo
em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172,
de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte

CONVÊNIO
Cláusula primeira Passam a vigorar com a seguinte redação os

dispositivos a seguir do Convênio ICMS 03/99, de 16 de abril de 1999:
I - o inciso I do § 3º da cláusula terceira:
“I - em razão do disposto no § 6º da cláusula décima segunda, ao

Estado de Goiás, hipótese em que serão aplicados os percentuais de 57,17% e
109,54%, no tocante às operações internas e interestaduais, respectivamente;”;

CONVÊNIO
Cláusula primeira Os dispositivos a seguir indicados do Convênio ICMS

48/99, de 23 de julho de 1999, passam a vigorar com as seguintes redações:II - o § 3º da cláusula vigésima segunda:
“§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, o remetente da mer-

cadoria solicitará à unidade federada destinatária, nos termos previstos em
sua legislação, a restituição do imposto que tiver sido pago em decorrência
da aquisição do produto, bem como do imposto retido antecipadamente por
substituição, no caso em que a refinaria tenha efetuado o repasse no
termos previstos na cláusula décima primeira.”;

I - da cláusula terceira:
a) o § 1º:
“§ 1º O fabricante ou importador deverá apresentar para análise

dois ECF na forma de produto acabado, com a Memória Fiscal gravada
apenas com o número de fabricação, no prazo de cinco dias úteis contados
a partir da data de protocolização do pedido, sendo que um deles sem a
resina de fixação do dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal ou
qualquer outra resina aplicada ao hardware.”;

Cláusula segunda Ficam acrescentados os dispositivos a
seguir ao Convênio ICMS 03/99, de 16 de abril de 1999:
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b) o § 4º: § 4º A comissão processante terá o prazo de 90 (noventa) dias,
prorrogável por até 30 (trinta) dias, uma única vez, para conclusão dos
trabalhos, com elaboração de relatório circunstanciado, propondo as
medidas a serem adotadas.

“§ 4º Os conjuntos de cópias indicadas no parágrafo anterior,
exceto as previstas na alínea “c” do seu inciso III, deverão ser acondi-
cionados em invólucros distintos, devidamente lacrados e rubricados por
representante da COTEPE/ICMS e pelo representante legal do fabricante ou
importador, que serão guardados sob responsabilidade da COTEPE/ICMS.”;

§ 5º A Secretaria Executiva do CONFAZ encaminhará o relatório da
comissão processante para apreciação do plenário da COTEPE/ICMS.

II - da cláusula quarta: § 6º À vista das proposições da comissão processante, a
COTEPE/ICMS deverá, conforme o caso:a) as alíneas “d”, “f” e “g” do inciso I do “caput”:

I - encaminhar proposição de revogação do parecer de homo-
logacão do equipamento, para deliberação do CONFAZ;

“d) diagramas de circuito eletrônico do hardware dedicado às
funções fiscais do ECF, com identificação de seus componentes e das
funções desempenhadas por estes componentes, impressos em papel; II - nomear comissão revisora, com 3 (três) representantes na

COTEPE/ICMS, para revisar o processo no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
no caso de não acatar total ou parcialmente as conclusões propostas pela
comissão processante;

f) lista de todos os aparelhos e dispositivos eletrônicos internos
agregados ao hardware dedicado às funções fiscais do ECF, identificando
fabricante, marca, modelo e funções desempenhadas no ECF;

III - deliberar sobre as medidas cabíveis, nas demais hipóteses.g) relação dos endereços e níveis de interrupções utilizados pelo
hardware dedicado às funções fiscais do ECF, com indicação de suas
finalidades, impressos em papel;”;

§ 7º O relatório da comissão revisora deverá ser encaminhado
juntamente com o relatório da comissão processante à apreciação e
deliberação da COTEPE/ICMS, que adotará uma das providências previstas
nos incisos I e III do parágrafo anterior.

b) os incisos III e IV do “caput”:
“III - amostra ou emulador de cada um dos periféricos necessários

para que o ECF tenha capacidade de executar todas as funções fiscais nele
implementadas, incluindo as conexões físicas necessárias, acompanhado de
suas instruções de operação;

§ 8º Se a COTEPE/ICMS deliberar pela reanálise do equipamento,
deverá ele ser apresentado para esse fim, no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável, a pedido do fabricante ou importador, por 15 (quinze) dias, uma
única vez, adotando-se, para a sua contagem, os critérios previstos nos
incisos do § 3º.

IV - os arquivos do software básico no formato binário, em meio
eletrônico;”;

§ 9º Por ato circunstanciado do CONFAZ, o ato homologatório do
ECF, à vista de proposta da COTEPE/ICMS, será revogado sempre que o
equipamento:

c) a alínea “a” do inciso VIII do “caput”:
“a) das identificações de todos os arquivos apresentados em

meio eletrônico com indicação de suas funções;”;
I - revele funcionamento que prejudique os controles fiscais,

situação em que o ECF deverá ser submetido à reanálise;
d) o inciso IX do “caput”:
“IX - um dispositivo adicional de armazenamento da Memória

Fiscal em condições de substituir os dispositivos equivalentes integrantes
dos ECF apresentados para análise;”;

II - tenha sido fabricado em desacordo com o equipamento
originalmente aprovado;

III - não seja apresentado para reanálise no prazo previsto no
parágrafo anterior.

III - os §§ 1º, 2º, 3º e 4º da cláusula sétima:
“§ 1º O vale-equipamento poderá ser trocado por um ECF da

marca e modelo nele indicado junto a qualquer estabelecimento vendedor do
equipamento, podendo a troca ser efetuada por interesse:

§ 10 Após a publicação do ato de revogação, a Secretaria-
Executiva do CONFAZ comunicará ao fabricante ou importador as
irregularidades constatadas no funcionamento do ECF, antes da sua
apresentação para reanálise.

I - da COTEPE/ICMS, que indicará a unidade federada onde será
realizada;

§ 11 Das decisões que concluírem pela revogação do Ato
Homologatório, cabe, sem efeito suspensivo, Pedido de Reconsideração, no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da publicação do ato revogatório.

II - de qualquer unidade federada, mediante exposição de motivos
à COTEPE/ICMS.

§ 2º O vale-equipamento é o documento em que o fabricante
assume o compromisso de ressarcir, financeiramente ou substituindo o vale
por outro equipamento, o estabelecimento de que trata o parágrafo anterior.

§ 12 A publicação do ato de revogação acarretará a impossibi-
lidade de novas autorizações para uso fiscal do ECF abrangido pelo ato.

§ 13 Os ECF já autorizados para uso fiscal até a data da pu-
blicação da revogação de que trata o inciso I do § 9º, a critério da unidade
federada, poderão continuar sendo utilizados, exceto no caso da revogação
prevista nos seus incisos II e III, que ensejará a cassação das autorizações
de uso dos ECF abrangidos pelo ato.

§ 3º O vale-equipamento terá validade de três anos, contados da
data de publicação do ato de homologação do ECF nele indicado ou da data
de novo ato de homologação, no caso de revisão.

§ 4º O custo decorrente da análise do ECF adquirido na forma do
§ 1º, correrá por conta do fabricante do ECF.”;

§ 14 Na hipótese do inciso I do § 9º, a Secretaria-Executiva do
CONFAZ comunicará ao fabricante ou importador a publicação do ato de
revogação, fixando prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por 15 (quinze) dias,
uma única vez, a pedido do fabricante ou importador, para que o ECF seja
apresentado para reanálise, adotando-se, para a contagem do prazo, os
critérios previstos nos incisos do § 3º.

IV - o § 2º à cláusula nona:
“§ 2º Não haverá suspensão do prazo previsto no “caput”, para os

equipamentos submetidos à reanálise nos termos da cláusula décima primeira.”;
V - a cláusula décima:
“Cláusula décima Será indeferido o pedido de homologação ou de

revisão:
§ 15 Nos casos de reanálise do equipamento, o fabricante ou

importador, com a publicação de novo ato de homologação ou de revisão,
será obrigado à completa correção dos equipamentos já autorizados para
uso fiscal, observado o prazo previsto em Ato COTEPE.

I - pela COTEPE/ICMS quando:
a) o fabricante ou o importador não apresentar o equipamento

para a análise e o material exigido na cláusula quarta dentro do prazo
estabelecido no § 1º da cláusula terceira;

§ 16 O pedido de análise de novo modelo de ECF, por fabricante
ou importador que esteja com ato homologatório de ECF revogado nos
termos do inciso I do § 9º, poderá ser dirigido à Secretaria Executiva da
COTEPE/ICMS, ficando a apreciação do respectivo ato homologatório
condicionada ao cumprimento do previsto no parágrafo anterior.

b) o ECF for reprovado no processo de análise de que trata a
cláusula quinta;

II - pela Secretaria Executiva da COTEPE/ICMS quando o
fabricante ou o importador não apresentar, juntamente com o pedido, o
material exigido na cláusula terceira.”;

§ 17 As unidades federadas poderão cassar as autorizações de
uso do ECF e vedar novas autorizações para uso de ECF abrangido por ato
de revogação, quando:

VI - a cláusula décima primeira:
“Cláusula décima primeira Havendo suspeita de irregularidade no

funcionamento do ECF, fundamentada em relatório elaborado pelo fisco, a
Secretaria Executiva do CONFAZ, independentementede deliberação do
plenário da COTEPE/ICMS, instaurará, de imediato, processo administrativo
para apuração dos fatos.

I - constatado que o ECF submetido à reanálise não atende à
legislação pertinente e que o fabricante ou importador não tenha condições
de corrigi-lo;

II - o fabricante ou importador não tenha atendido ao disposto no
novo ato de homologação de que trata o parágrafo anterior;

§ 1º O Secretário-Executivo designará comissão processante
constituída de 5 (cinco) representantes na COTEPE/ICMS, indicando, no
mesmo ato, o seu presidente. III - não for atendido o prazo previsto no § 8º, no caso de ECF que

tenha seu ato homologatório revogado.§ 2º Instaurado o processo, a Secretaria Executiva do CONFAZ
deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis: § 18 A Secretaria Executiva do CONFAZ fornecerá ao fabricante

relação dos equipamentos a serem corrigidos, à vista das informações a ela
prestadas pelas unidades federadas, contendo:

I - comunicar o fato às unidades federadas, que poderão suspender a
concessão de novas autorizações de uso do equipamento objeto do processo;

I - razão social de contribuintes usuários;II - comunicar ao fabricante ou importador os fatos
apontados, devendo: II - endereço do estabelecimento;

III - número de equipamentos.a) fornecer-lhe cópias reprográficas de todos os documentos
que deram origem a instauração do processo; § 19 As unidades federadas terão prazo de 30 (trinta) dias,

contado da data da publicação do ato de revogação, renovável por igual
período, uma única vez, para fornecimento das informações previstas no
parágrafo anterior.

b) convocá-lo para comparecer em dia, hora e local indicados a
fim de prestar declarações, que serão reduzidas a termo e subscritas pelo
declarante e por todos os membros da comissão processante. § 20 A não observância do disposto no parágrafo anterior não

dispensa o fabricante ou importador da correção dos equipamentos em uso.§ 3º O dia previsto na alínea “b” do inciso II do parágrafo anterior
deverá ser de, no mínimo, 15 (quinze) dias contados da data: § 21 O não fornecimento da relação prevista no § 18 ao

fabricante ou importador, para a correção dos equipamentos, prevista no §
15, não se constituirá em fator impeditivo para publicação do ato
homologatório de novo modelo, conforme previsto no § 16 .

I - do recebimento da comunicação pessoal;
II - do registro postal;
III - da publicação do edital de convocação.

DIVISÃO DE ANAIS  - Processo Informatizado de Editoração



03/05/2000 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA - SC - NÚMERO 4.734 13

§ 22 A reanálise de que trata esta cláusula não poderá acrescer
outras exigências não previstas na legislação vigente à época da
homologação ou revisão do ECF.

“§ 5º Os meios eletrônicos que contenham os arquivos e
programas previstos nesta cláusula deverão conter etiquetas, rubricadas
pelo representante legal do fabricante ou importador, que identifiquem os
arquivos e programas neles gravados.”;§ 23 O disposto neste convênio não veda a aplicação das

disposições próprias previstas na legislação de cada unidade federada.”. III - à cláusula quinta, o § 4º:
Cláusula segunda Ficam acrescentados os seguintes dispositivos

ao Convênio ICMS 48/99, de 23 de julho de 1999, com as redações abaixo:
“§ 4º Por solicitação da COTEPE/ICMS, o fabricante ou importador

poderá enviar representante para acompanhar a análise.”.
Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data de sua

publicação no Diário Oficial da União.
I - à cláusula terceira:
a) ao “caput”, o inciso IV:
“IV - marca, modelo e versão do software básico de ECF de fabricante

distinto, já homologado ou em processo de análise, no caso de pedido de
homologação de ECF com os mesmos hardware e software básico.”;

CONVÊNIO ICMS 23/00
Autoriza os Estados e o Distrito Federal a impor restrições ou

não conceder autorização para uso fiscal de equipamento Emissor de
Cupom Fiscal - ECF que não permita emissão de comprovante de
pagamento de cartão de crédito ou débito em conta.

b) ao § 3º, os incisos III, IV e V:
“III - as seguintes declarações, com firma reconhecida, assinadas

por representante legal do fabricante ou importador: O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo
em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172,
de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte

a) de que o ECF não possui recursos que permitam o seu
funcionamento em desacordo com a legislação pertinente;

b) de que as rotinas e o programa previstos respectivamente nos
incisos I e II desta cláusula correspondem com fidelidade ao software básico
do equipamento apresentado para análise;

c) do material que está sendo entregue; CONVÊNIO
IV - documento constitutivo da empresa e, se for o caso, pro-

curação que comprove os poderes de representação de quem assina pelo
fabricante ou importador;

Cláusula primeira Ficam os Estados e o Distrito Federal auto-
rizados, a partir de 1º de julho de 2000 e na forma que dispuser na
respectiva legislação, a impor restrições ou não conceder autorização para
uso fiscal, pelos contribuintes do ICMS, de equipamento Emissor de Cupom
Fiscal - ECF que não permita emissão de comprovante de pagamento de
cartão de crédito ou débito em conta.

V - indicação das ferramentas e linguagens utilizadas no desenvol-
vimento do software básico, impressa em papel.”;

c) o § 6º:
“§ 6º Em substituição ao previsto no § 1º, o fabricante ou importador

poderá apresentar para análise apenas um ECF na forma de produto acabado,
com a Memória Fiscal gravada apenas com o número de fabricação e sem
qualquer resina aplicada ao hardware, nas seguintes situações:

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.

CONVÊNIO ICMS 24/00
Introduz alterações no Convênio ICMS
104/89, de 24.10.89, que autoriza a con-
cessão de isenção do ICMS na importação de
bens destinados a ensino, pesquisa e
serviços médico-hospitalares.

I - correção de erro de software básico de ECF já homologado nos
termos de convênio firmado com o órgão analisador;

II - pedido de homologação de ECF que utilize o mesmo software
básico ao de ECF de mesmo fabricante, já homologado ou em processo de
análise nos termos de convênio firmado com o órgão analisador; O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,

Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo
em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975,
resolvem celebrar o seguinte

III - pedido de homologação de ECF que utilize o mesmo software
básico ao de ECF de fabricante distinto, já homologado ou em processo de
análise nos termos de convênio firmado com o órgão analisador.”;

II - à cláusula quarta:
a) ao inciso I do “caput”, a alínea “i”:
“i) descrição funcional da programação gravada em Dispositivos

Lógicos Programáveis, impressa em papel.”; CONVÊNIO
Cláusula primeira Fica acrescentado o § 6º à cláusula primeira do

Convênio ICMS 104/89, de 24 de outubro de 1989, com a seguinte redação:
b) ao “caput”, os incisos XI, XII e XIII:
“XI - no caso de ECF-MR, programa aplicativo, executável em

ambiente DOS ou Windows, que permita o envio dos comandos abaixo
indicados, aceitos pelo software básico, informando, simultaneamente, no
formato hexadecimal, o comando enviado e respectiva resposta do software
básico, acompanhado de suas instruções de operação:

“§ 6º Fica dispensada a apresentação do atestado de inexistência de
similaridade de que trata o parágrafo anterior nas importações beneficiadas pela
Lei Federal nº 8.010, de 29 de março de 1990, realizadas pelo Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e por entidades sem fins
lucrativos por ele credenciadas para fomento, coordenação e execução de
programas de pesquisa científica e tecnológica ou de ensino.”.

a) comandos de programação;
b) comando para transferência do conteúdo da Memória Fiscal

para arquivo em formato hexadecimal ou binário. Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da
publicação de sua ratificação nacional.XII - no caso de ECF que disponha de recursos, definidos em

legislação específica, que possibilitem o armazenamento dos dados
necessários à reprodução integral de todos os documentos emitidos pelo
equipamento, programa aplicativo, executável em ambiente DOS ou
Windows, acompanhado de suas instruções de operação, que permita:

CONVÊNIO ICMS 25/00
Altera o item 74 do Anexo Único do Convênio
ICMS 126/98, de 11.12.98, que dispõe sobre
concessão de regime especial, na área do ICMS,
para prestações de serviços públicos de
telecomunicações e dá outras providências.

a) a transferência dos dados gravados nesses recursos, via porta
serial, para arquivo que possa ser tratado por sistema de banco de dados
comercialmente disponível para ambiente Windows; O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,

Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo
em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte

b) a impressão de segundas vias;
c) a recuperação dos dados a partir das informações impressas

na Redução Z para um arquivo que possa ser tratado por sistema de banco
de dados comercialmente disponível para ambiente Windows;

XIII - arquivos-fonte, em meio magnético óptico não regravável, de
programação de Dispositivos Lógicos Programáveis, acompanhados da
indicação da ferramenta de programação e de informações técnicas sobre os
dispositivos programáveis utilizados.”;

CONVÊNIO
Cláusula primeira O item 74 do Anexo Único do Convênio ICMS

126/98, de 11 de dezembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
c) o § 5º:
74 VÉSPER S.A Rio de Janeiro - RJ RJ, MG, ES, SE, AL, BA, PE, CE, PB, RN, PI, MA, PA, AM, AP,

RR
 Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data de

sua publicação no Diário Oficial da União.
CONVÊNIO

Cláusula primeira Passa a vigorar com a seguinte redação a
cláusula primeira do Convênio ICMS 91/99, de 10 de dezembro de
1999:

CONVÊNIO ICMS 26/00
Altera a cláusula primeira do Convênio ICMS
91/99, de 10.12.99, que autoriza o Estado do
Rio de Janeiro a conceder isenção do ICMS nas
operações internas com equipamentos
destinados ao aparelhamento do Laboratório de
Engenharia e Exploração de Petróleo da
Universidade Estadual do Norte Fluminense.

“Cláusula primeira Fica o Estado do Rio de Janeiro autorizado
a conceder isenção do ICMS nas operações internas com as mercado-
rias destinadas à construção e ao aparelhamento das instalações do
Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo da Universidade
Estadual do Norte Fluminense.

Parágrafo único O disposto nesta cláusula somente se aplica
às aquisições previstas no convênio celebrado em 29 de julho de 1999
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro com a Fundação Estadual do
Norte Fluminense/ Universidade Estadual do Norte Fluminense, o
Município de Macaé e a Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS”.

O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo
em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975,
resolvem celebrar o seguinte

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da
publicação de sua ratificação nacional.
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CONVÊNIO ICMS 27/00 o seguinte
CONVÊNIOAltera o Convênio ICMS 69/97, de 25.07.97

que autoriza o Estado de Minas Gerais a
conceder isenção do ICMS relativo ao diferencial
de alíquotas e a reduzir a base de cálculo, nos
casos que especifica.

Cláusula primeira O inciso I da cláusula primeira do Convênio
ICMS 69/97, de 25 de julho de 1997, fica acrescido da alínea “d”, com a
seguinte redação:

“d) de Porto Estrela, pertencente ao Consórcio Porto Estrela,
situada nos Municípios de Açucena-MG, Braúnas-MG e Joanésia-MG, relativa-
mente às mercadorias constantes do Anexo IV.”

O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária,
realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolvem celebrar

Cláusula segunda O Convênio ICMS 69/97, de 25 de julho de 1997,
fica acrescido do Anexo IV, com a seguinte redação:

ANEXO IV
Quant. Descrição NBM/SH

Geradores:
2 Gerador hidrelétrico de potência nominal 62,0 MVA, 14,4 kV, com rotação nominal de 211,76 rpm, com seus

acessórios, sobressalentes e ferramentas para montagem.
8501.64.00

Sistemas de Excitação:
2 Sistemas de excitação estática do tipo THYRIPOL - D, completos. 8501.64.00

Cubículos de Surto, Aterramento e TC’s Associados ao Gerador:
6 Cubículos (03 por gerador - sendo 01 por fase) para medição de tensão e proteção contra surto. 8537.10.19
2 Cubículos (01 por gerador) para o aterramento do gerador. 8537.10.19
6 Transformadores de Corrente, moldados em epóxi, para utilização no fechamento do neutro. 8504.31.11
6 Transformadores de Corrente, moldados em epóxi, para utilização nas fases do gerador 8504.31.11

Barramentos Blindados de Fases Isoladas:
2 Conjuntos de barramentos blindados de fases isoladas - tipo POWERDUCT (Groupe Schneider) 8544.60.00
1 Sistema Digital de Supervisão e Controle - SDSC, composto de: 8537.10.20
2 Estações de Operação COROS OS-B45, completas, com mobiliário. 8537.10.20
1 Estações COROS OS-B57 para suporte à manutenção, completa, com mobiliário. 8537.10.20
1 Receptor de satélite GPS com antena, cabo de antena e saídas seriais, completo 8537.10.30
1 Conjunto de módulo de comunicação com COS - COM, completo com estações portáteis, redes de

comunicação, unidades de aquisição e controle, programas, painéis, no-break, back-up, sincronismo, etc.
8537.10.20

1 Sistema de Proteção Completo, incluindo a Subestação, com painéis de proteção e acessórios 8537.10.90
Serviços Auxiliares Elétricos:
Quadros de Manobra 15 kV, completos com três cubículos, PA e PG, disjuntores, seccionadoras etc. 8537.20.00
Transformadores Auxiliares:

2 Transformador trifásico, imerso em óleo 8504.21.00
2 Transformador de força, trifásico, imerso em óleo isolante 8504.22.00
1 Conjunto de cinco quadros, sendo dois de distribuição 380 VCA, três de controle de motores, a serem

instalados na Casa de Força da Usina.
8537.20.00

1 Quadro de Alarmes e Sinalização (CSA). 8537.20.00
1 Quadro Principal a ser instalado na Tomada D’ água/Vertedouro 380/20 Vca. 8537.20.00
1 Quadro Principal a ser instalado na Sub-estação 380/20 Vca. 8537.20.00
1 Conjunto de quadros, sendo dois principais de 125 Vcc, um quadro CC, e três quadros de distribuição nas

unidades e área de montagem, a ser instalados na Casa de Força
8537.20.00

1 Conjunto de dois quadros de distribuição 125 Vcc, a serem instalados na Sub-estação 8537.20.00
1 Conjunto de baterias e carregadores completos, com fonte de corrente contínua, para serem 8507.10.10

instalados na Casa de Força e Sub-estação. 8507.20.90
1 Conjunto de retificadores completos, para a Casa de Força e Sub-estação. 8504.40.10
1 Conjunto de acessórios para manutenção: densímetro, termômetros, funis plástico, voltímetro, bombonas

plásticas, etc.
8590.99.00

1 Grupo Gerador Diesel 8502.13.19
1 Oficina Elétrica 8537.10.20
1 Sistema de medição de nível d’ água 9031.80.90
1 Sistema completo de drenagem e esgotamento do reservatório de água 7306.90.90
1 Sistema pneumático de acionamento das válvulas 8414.80.10

Cablagem e Bandejamento:
1 Conjunto de cabos elétricos de interligação de força, iluminação, telefonia, comando, controle e 3917.39.00

proteção em baixa tensão, leitos, eletrodutos e acessórios necessários para a montagem e fixação 8544.59.00
do sistema (conectores, ferragens de fixação, terminações diversas etc.), 8544.60.00
Interligação com cabos isolados entre o campo do gerador e o painel do sistema de excitação, 7326.19.00
sistemas de aterramento, duas linhas de média tensão, postes de concreto etc. 7312.10.00

1 Conj. de conectores 8536.89.90
1 Conj. de cabos de cobre 7413.00.00
1 Conj. de tubos de alumínio 7808.10.00
1 Conj. de cabos óticos 8544.70.00
1 Conjunto de sistemas de iluminação, tomadas etc. e instalações prediais e de comunicação para 8544.59.00

a Casa de Força, Tomada D´água, Vertedouro e Subestação 8537.10.19
Luminárias em geral, reatores, lâmpadas: 9405.40.90
Luminárias em geral, reatores, lâmpadas: 8504.10.00

8539.32.00
8539.39.00

1 Sistema de Comunicação 8525.10.10
1 Central telefônica completa, com capacidade para 64 troncos e 150 ramais 8517.30.14
1 Conjunto de cabos óticos para comunicação 85.44.70.00
1 Sistema VHF completo, com 9 rádios-portáteis e com 20 canais, com bateria e carregador 8517.19.99
2 Transformadores Elevadores de tensão 8504.23.00

Sub-estação seccionadora, com chaves seccionadoras, disjuntores, transformadores e pára-raios, composta
de:

1 Conj. de chaves seccionadoras 8535.30.19
1 Conj. de disjuntores 8535.29.00
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1 Conj. de trafos reguladores 8504.34.00
1 Conj. de conversores estáticos 8504.40.10
1 Conj. de transformadores de potencial e de corrente 8504.31.19

8504.31.11
1 Conj. de Pára-raios 8535.40.90
1 Conj. de religadores 8535.30.19

8535.30,29
1 Conj. de malha de terra da SE 7413.00.00
1 Conj. de isoladores e colunas de isoladores: 8546.20.00

8546.10.00
1 Conj. de artefatos de concreto da SE (pilares, vigas etc.) 7308.40.00

7308.90.90
1 Conj. de aparelhos de ar condicionado para a sala de telecomunicações 8415.81.10
1 Conj. de ventiladores para a sala de controle da Sub-estação 8414.51.90
1 Sistema de Vigilância Eletrônica, completo, para toda a Usina 8531.80.99

Sistema de Medição de Faturamento, composto de:
6 Transformadores TC 242 kV, 150 x 300 - 5 - 5 A 8504.31.11
6 Transformadores de potência TP 242 kV, 230.000/ ?3 - 115/ 115/ ?3 - 115/ 115/ ?3 8504.31.19
1 Painel de medição, tipo 8MU, completo, contendo 2 medidores tipo Quantum Q220 8537.10.9999

Linhas de Transmissão de 230 KV:
1 Linha de Transmissão, com aprox. 600m. de extensão. 8544.60.00

7308.20.00
1 Linha de Transmissão, com aprox. 7.000m. de extensão, para interligação ao Sistema 8544.60.00

7308.20.00
8546.90.00

1 Sistema de Teleproteção e Telecomunicação 8537.10.19
1 Conjunto de peças sobressalentes para os equipamentos 8426.11.00

8425.11.00
8410.11.00

TURBINAS E REGULADORES
2 02 turbinas Kaplan 8410.13.00
2 02 reguladores de velocidade 8410.90.00

SISTEMAS MECÂNICOS AUX.
1 sistema água industrial e serviço, com 7305.90.90

1 conj. de filtros auto limpantes 8421.21.00
1 conj. Válvulas 8481.10.00
e 1 conj. De tubulações 7307.19.20

1 sistema de proteção c/incêndio, com
1 conj. Nebulizadores (água nebulizada) 7305.90.90
1 conj. de hidrantes 8424.89.00
1 conj. de extintores 8424.10.00

1 sistema de esgotamento, composto de: 8413.81.00
1 conj. de bombas com motor elétrico 8413.82.00
1 conj. Quadro elétrico de aliment. e controle 8537.10.19
1 conj. Válvulas 8481.10.00
e 1 conj. De tubulações 7307.19.20

1 sistema de drenagem. composto de: 8413.81.00
1 conj. Bomba com motor elétrico 8413.82.00
1 conj. Quadro elétrico de aliment. e controle 8537.10.19
1 conj. Válvulas 8481.10.00
e 1 conj. de tubulações 7307.19.20

1 sistema de ar comprimido e serviço 8414.59.90
1 conj. Compressores tipo parafuso 8414.80.12
1 conj. tanques de ar comprimido 7309.00.90
1 conj. quadro elétrico 8537.10.19
1 conj. Válvulas 8481.10.00
1 conj. Tubulações 7307.19.20

1 sistema de medição de nível
1 conj. medidores de nível 9026.10.20

1 sistema de tratamento óleo +sep. água/óleo e
reservatório, com: 7309.00.90
1 conj. filtro prensa 8421.29.30

1 1 conj. sistema vent.exaustão e ar condicionado
1 conj. Ventiladores 8414.59.90
1 conj. Condicionadores de ar self-contained 8415.81.10
1 conj. de dutos 8415.81.10
sistema de ar p/acionamento válvulas
1 conj. Válvulas 8481.10.00
1 conj. de tubulações 7307.19.20

1 sistema ar comprimido rebaix. água no TS.
1 conj. Compressores tipo parafuso 8414.80.19
1 conj. de tanques 7309.00.90
1 conj. de quadros elétricos 8537.10.19
1 conj. Válvulas 8481.10.00
1 conj. Tubulações 7307.19.20

1 sistema água potável / esgoto sanitário
1 conj. de bombas centrifugas 8413.70.90
1 conj. Tubulações 7307.19.20

1 uma oficina eletromecânica, composta de:
2 tornos universais 8458.11.90
1 plaina limadora 8461.10.00
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2 talhas em monovia 8425.19.90
1 furadeira de coluna 8459.21.99
1 fresadeira de coluna 8459.21.99
2 serras mecânicas 8461.50.90
1 prensa hidráulica 8462.91.19
2 esmerilhadeiras 8460.90.90
2 máquinas de solda elétrica 8515.19.00
1 sistema de solda oxi-acetileno 8515.80.90
1 mesa de desempeno 4421.90.00
2 bancadas 4421.90.00
1 conj. armários para ferramentas 9403.90.90
1 estufa para secagem de eletrodos e bobinas 9406.00.10

EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS
3 comportas do desvio 7308.90.90
2 comportas vagão tomada d’água 7308.90.90
2 comportas ensecadeira tomada dágua 7308.90.90
3 comportas segmento vertedouro 7308.90.90
3 comportas ensecadeira do vertedouro 7308.90.90
2 comportas ensecadeira do TS. 7308.90.90
1 conj. de grades para tomada d’agua 7308.90.90

CONDUTO FORÇADO 7305.31.00
EQUIP. DE LEVANTAMENTO

2 pórtico rolante casa de força (CF) 8426.19.00
2 pórtico rolante - TA / VT 8426.19.00

8426.11.00
Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data da

publicação de sua ratificação nacional.
c) que o veículo se destina a uso de adquirente, paraplégico

ou deficiente físico, impossibilitado de fazer uso de modelo comum;
CONVÊNIO ICMS 28/00 II - laudo de perícia médica, fornecido pelo Departamento de

Trânsito do Estado - DETRAN ou por outro órgão, a critério de cada unidade
federada, onde residir em caráter permanente o interessado, que:

Autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder
isenção do ICMS no desembaraço de
equipamentos importados do exterior pela
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais.

a) ateste sua completa incapacidade para dirigir automóveis
comuns e sua habilitação para fazê-lo em veículos especialmente adaptados;

b) especifique o tipo de defeito físico;O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo
em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975,
resolvem celebrar o seguinte

c) especifique as adaptações necessárias;
III - comprovação de sua capacidade econômico-financeira.
§ 2º Não será acolhido, para os efeitos deste convênio, o laudo

previsto no inciso II do parágrafo anterior que não contiver detalhadamente
todos os requisitos exigidos pelo mencionado dispositivo.”.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da
publicação de sua ratificação nacional.

CONVÊNIO
Cláusula primeira Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a conceder

isenção do ICMS no desembaraço dos equipamentos a seguir relacionados, sem
similar produzido no país, importados do exterior pela Fundação Centro
Tecnológico de Minas Gerais:

CONVÊNIO ICMS 30/00
Autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder
isenção do ICMS nas operações relativas a
doações de lâmpadas fluorescentes às unidades
consumidoras pela Companhia Energética de
Minas Gerais (CEMIG).

I - um analisador de combustíveis para análises simultâneas, Código
NBM/SH 9027.80.90;

II - um equipamento automático para destilação em pressão
atmosférica, Código NBM/SH 8419.40.20; O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de

Fazenda, Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados
e do Distrito Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de
Política Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de
2000, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de
janeiro de 1975, resolvem celebrar o seguinte

III - um densímetro automático digital, NBM 9025.80.00;
IV - um sistema de medição de gases de escapamento ciclo Otto e

Diesel, Código NBM/SH 9027.10.00;
V - um comparador de cor para produtos de petróleo - correlação ASTM

D 1500, Código NBM/SH 9027.80.90.
Parágrafo único A comprovação da ausência de similaridade deverá

ser feita por laudo emitido por entidade representativa do setor produtivo de
máquinas, aparelhos e equipamentos com abrangência nacional ou por órgão
federal especializado.

CONVÊNIO
Cláusula primeira Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a

conceder isenção do ICMS nas operações internas com 40.000
(quarenta mil) lâmpadas fluorescentes compactas de 15 Watts,
promovidas pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), a
título de doação, para as unidades consumidoras residenciais de baixa
renda.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da publicação
de sua ratificação nacional, produzindo efeitos até 30 de abril de 2001.

CONVÊNIO ICMS 29/00
Altera o Convênio ICMS 35/99, de 23.07.99,
que concede isenção às saídas de veículos
destinados a pessoas portadoras de
deficiência física.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da
publicação de sua ratificação nacional.

Ministro da Fazenda - Amaury Guilherme Bier p/ Pedro Sampaio
Malan; Ministério da Agricultura e do Abastecimento - Marcus Vinicius Pratini
de Moraes; Presidente do Banco do Brasil S.A. - Paolo Zaghen; Acre - Mâncio
Lima Cordeiro; Alagoas - Manoel Omena Farias Júnior p/ Sérgio Roberto
Uchôa Dória; Amapá - Luiz Otávio Penafort de Souza p/ Cláudio Pinho
Santana; Amazonas - Afonso Lobo Moraes p/ Alfredo Paes dos Santos; Bahia
- Albérico Machado Mascarenhas; Ceará - Ednilton Gomes de Soárez; Distrito
Federal - Valdivino José de Oliveira; Espírito Santo - Antônio Corrêia p/ José
Carlos da Fonseca Júnior; Goiás - Lourdes Augusta de Almeida Nobre e Silva
p/ Jalles Fontoura de Siqueira; Maranhão - Maria do Socorro Guará Assunção
Cabral p/ Oswaldo dos Santos Jacintho; Mato Grosso - José Lombardi p/
Valter Albano da Silva; Mato Grosso do Sul - Antonio de Barros Filho p/ Paulo
Bernardo Silva; Minas Gerais - José Augusto Trópia Reis; Pará - Paulo
Fernando Machado p/Teresa Lusia M. C. Cativo Rosa; Paraíba - José Soares
Nuto; Paraná - Giovani Gionedis; Pernambuco - Sebastião Jorge Jatobá
Bezerra dos Santos; Piauí - Paulo de Tarso de Moraes Sousa; Rio de Janeiro -
Leonardo de Andrade Costa p/ Fernando Lopes de Almeida; Rio Grande do
Norte - Ludenilson Araújo Lopes p/ José Jacaúna Assunção; Rio Grande do
Sul - Deoni Pellizzari p/ Arno Hugo Augustin Filho; Rondônia - Luciano Lavor
Júnior; Roraima - Roberto Leonel Vieira; Santa Catarina - João Carlos Kunzler
p/ Antônio Carlos Vieira; São Paulo - Yoshiaki Nakano; Sergipe -
Fernando Soares da Mota; Tocantins - Iris Pedro de Oliveira.

O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda,
Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito
Federal, na 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária, realizada em Salvador, BA, no dia 24 de março de 2000, tendo
em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975,
resolvem celebrar o seguinte

CONVÊNIO
Cláusula primeira Passa a vigorar com a seguinte redação a

cláusula primeira do Convênio ICMS 35/99, de 23 de julho de 1999:
“Cláusula primeira Ficam isentas do ICMS as saídas internas e

interestaduais de veículo automotor novo com até 1600 cc. que se destinar
a uso exclusivo do adquirente, paraplégico ou portador de deficiência física,
impossibilitado de utilizar o modelo comum, nos termos estabelecidos na
legislação estadual.

§ 1º A isenção de que trata esta cláusula será previamente
reconhecida pelo Fisco, mediante requerimento do interessado, instruído com:

I - declaração expedida pelo estabelecimento vendedor, da qual
conste:

a) o número de inscrição do interessado no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda - CPF;

b) que o benefício será repassado ao adquirente;
*** X X X ***
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