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LEI N .• 0400 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997 

Disp .e sobr~ a consolidação e alterações, dando 

nova redaçjo ao Código Tribu!ário do Estado do 

Amapá, Lei n.• 0194. de 29 de dezembro de 

1994. 

O GOVERNADOR DOfSTADO DO AMAPÁ, 

f aço sober que a Assembléia Legislativa do Estado do Amapá decrtta e eu sanciono 

a srguinte Lei: 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

TÍTULO I 

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 

Art. 1'. Esta Lei dispõe quanto aos Tributos Es1aduais, em especial o Imposto sobre 

Operoções Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

lnlerestadual e lntennunicipal e de Comunicaçjo- ICMS, inslituido pela Lei n.' 0194. de 29 de 

dezembro de 1994, e atualmente disciplinado com base na Lei Complementar n.• 87 de 13 de 

setembro de 1996, tudo de confonnidade com as disposições contidas nos anigos 146 e 155 da 

Constituição federal, de OS de outubro de 1988. 

LIVRO PRIMEIRO 

PARTE ESPECIAL 

TÍTULO I 

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 

An. r. Integram o Sistema Tributório do Esudo do Amapá: 

I - Impostos sobre: 
I I 

a) - operações relativas à ctrculaçào de mercadorias e sobre prestações de servtços de 

transporte interestadual e intennunicipal e de comunicação (ICMS). aonda que as 

operações se iniciem no extenor: 

b)- transmissão causa mortis e doaçjo de quaisquer bens e direitos (ITCD). 

b) propriedade de veículos automotores (IPVAJ 

11 - taxas: 

c) de prestaçOO de serviços; 

d) do exercício regular do poder de polícia; 

e) taxa judiciária. 

UI - contribuição de melhorias. 

Paráyrafo único. Para serviços cuja natureza não ·omporte a cobrança de taxas. serão 

estabelecidos pelo Executivo, pre~ 1'-'"l! .os e semi-públicos, não submetidos à disciphna 

juridica dos tributos. 

Art. 3'. Imposto é o tributo CUJa obrigaçOO tem por fato gerador uma situação 

tndependente de qualquer atividade estatal especifica, relativa ao contribuinte. 

Art. 4'. Taxa é o tributo cobrado em funçjo do exercício regular do ÍxxJer de policia ou 

da utilização. efetiva ou potencial. de serviços específicos e divisíveis prestados aos 

contribuintes ou postos ã sua disposição. 

§ t•. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 

disciplinando direito, interesse ou liberdade. regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 

razão de interesse público concernente à segurança. à higiene. a ordem, aos costumes, à 

disciplina da produção e do mercado. ao exercício de atividades econômicas dependentes de 

concessão ou autorizaçjo do poder público. à lrnllqUilidade pública ou ao respeito às 

propriedades e aos direitos individuais ou coletivos. 

§2". Considera-se regular o exercício do poder de policia quando desempenhado pelo 

órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se 

de ativida<'C$ que a lei tenha como discricionária_ sem abll.!:~ ou desvio de poder. 

Art. 5'. Contribuição de melhonc e o tributo devido pelos proprietários ou possuidores. a 

qualquer titulo. de imóveis que venham a ser beneficiados por obras públicas de que deco1111 

valorização imobiliária. tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o 

acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Ç)_.. 

TÍTULO li 

DOS IMPOSTOS 

CAPÍTULO I 

DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇ0ES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE 

MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇ0ES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). 

SEÇÃO I 

DO FATO GERADOR 

An. 6'. O imposto de que trata este capilulo tem como fato gerador a realização de 

operações relativas ã circulação de mercadorias e as prestações d~ serviços de transporte 

interestadual e intennunicipal e de comunicação. ainda que as operações e as prestações se 

inici~m no exterior. 

Parágrafo único. O imposto incide também sobre: 

I -a entrada, no território do Estado, de petróleo. inclusive lubrificantes e combustíveis 

llquidos e gasosos dele derivados. e de energia elétrica. quando não destinados à 

comercialização ou à industrialização. 

Art. 7'. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposlo no momento em que se verificar 

a hipótese de: 

I - entrada_ no estabelecimento do contribuinte. de mercadoria oriunda de outra Unidade 

da federação, destinada a uso, consumo ou ativo fixo; 

I( • utilização, por contribuint<. de serviços : uja prestação se tenha iniciado em outro 

Estado e não esteja vinculada L ' '!>t"tação ou prestação subseqüente alcançada pela incidêncra 

do imposto: 

111 -saída de mercadorias a qualquer titulo. de estabelecimento de contribuinte. ainda que 

para outro estabelecimento do mesmo tilular; 

IV - saída de mercadoria de estabelecimento extrator, produtor ou gerador par. ~ualquer 

outro estabelecimento. de idêntica titularidade ou não. localizado na mesma área ou em área 

continua ou diversa_ para que seja submetida a qualquer operaçjo de tratamento ou a processo 

de industrialização. aonda que as atividades sejam integradas; tJ_.... 

/ 
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V fornecimento de alimemação, bebidas e oulras mercadorias por qualquer 

cslllbelecimento, incluídos os serviços que lhe sejam in<rentcs; 

VI - fornecimento de mercadoria com prestação de serviços: 

. a) não compreendidos na competência tributária dos municípios; 

b) compreendidos na competência tributária dos municípios e com indicaçã'a expressa. 

em lei complementàr, de incidência do imposto de competência estadual. 

VIl - início da prestação dos serviços de transporte interestadual c intermunicipal, de 

qualquer natureza. por qualquer via, de pessoas, bens, mercãdorias ou valores; 

VIII - prestação onerosa de serviços de comunicação. por qualquer meio. inclusive a 

geração, a emissão. a recepção, a transmissão, a relransmissão. a repetição c a ampliação de 

comunicação de qualquer natureza. por qualquer processo. ainda que iniciada ou preslllda no 

exterior; 

IX ~ saída de ouro na operação em que deixa de ser ativo financeiro ou instrumCnto 

cambial. 

§ )0
• Para os efeitos desta norma, equipara·se il saída: 

I -a transmissão de propriedade de mercadoria ou de titulo que a represente, quando esta 

não uansitar pelo estabelecimento transmitente: _ 

11 - o consumo ou a integração no ativo fixo de meréadoria produzida pelo próprio 

estabelecimento ou adquirida pará industrialização ou cometcia!ização; 

11 i - do autor de encomenda, dentro do !'stado, a me;cadoria que, pelo e stabelecimento 

executor da industrialização, for remetida d iretamente a terceiros adquirentes ou a 

estabelecimen 

to diferente daquele que a tiver mandado industrializar, salvo se para outras fases da 

industrialização na forma prevista no regulamento; 

IV - a primeira aquisição de substância mineral obt)da ,por faiscação, garimpagem ou 

cata, ou exlr~ída por trabalho rudimentar; 

v - a transmissão a terceiro. por estabelecimento localizado no território do Estado do 

Amapá, de mercadoiia depositada em armazém geral ou em de~sito fechado, também si tuado 
' . 

neste Estado. ' 

§2°. Na hipótese do inciso VIII. caso o serviço seja prestado mediante ficha. cartão ou 

assemelhados. considera-se ocorrido o fat~ gerador quando do fornecimento desses instrumentos 

ao usuário. 

§J•. Considera·se saída do estabelecimento a mercadoriá constante do estoque final. na 

data do encerramento da atividade. i1--
§4o. Considcra·se saída a mercadoria entrad3 no estabelecimento.. real ou 

simbolicamente. cuja documentação fiscal não tenha sid.o regularmente escriturada. 

§5°. São irrelevantes p'ara caracterizar as hiPóteses estabelecidas como de exigência do 

imposto: 

1 - a natureza juridica das operações de que resultem as situações previsus neste artigo; 

11 - 0 título jurídico pelo qual a mercadoria saída ou consumida no estabelecimento tenha 

estado na posse do respectivo titular; 

111 - o título jurídico pelo qual o bem por cujo interruédio te nha sido prestado o serviço 

haja estado na posse do respectivo titular: 

IV _ a validade jurídica do ato praticado ou da posse do bem por meio do qual tenha si?o 

prestado o serviço: 

V- os efeitos dos fatos efet ivamente ocorridos. 

§6•. Para efeito de incidência do imposto, considera-se: 

1 mercadoria, qualquer bem móvel. novo ou usado, inclusive produtos naturais. 

semoventes e energia elétrica; 

11 - industrialização, qualquer operação de que resulte al~cração da natureza. 

funcionamento. utilização, acabamento ou apresentação do produto. lllis como: 

a) a que exercida sobre a matéria-prima ou produto intermediário, resulte na obtenção 

de espécie nova (transformação); 

b) a que importe em restaurar, modificar, aperfeiçoar ou de qualquer forma, alterar o 

funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento); 

c) a que consislll na reunião de produtos, peças ou partes de que resulte a obtenção de um 

novo produto ou unidade autônoma (montagem); 

d) a que importe em alterar a apresentação do produto quanto ao seu acondicionamento 

mediante a coloca~o de uma embalagem ou substituição da original , salvo quando a 

embalagem \colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondic:ionainento ou 

reacondicionamento); 

c) a que. exercida sobre panes rcmrutesccntes de produtos deteriorndos oU inutilizados. 

os renove ou lhes restaure a utilização (renovação ou recondicionamento ); 

f) a que impone na produção de energia elétrica e demais tipos de energia. 

ui_ entrada. no território do EstadÓ do Amapá. de lubrificantes e combustíveis liquidas c 

gasosos derivados do petróleo oriundos de outras Unidades Federativas , quando não destinados 

a comercia lização. ·rt-
IV - recebimento. pelo destinatário. de serviço prestado no exte rior ou execução du ato 

final do transporte Lniciado no extenor: 

SEÇÃO 11 

DA NÃO INCIDÊNCIA 

I 
Art. 8•. 0 imposto não incide sobre: 

I - operações ou prestações que destinem ao exterior mercadorias. inclusive produtos 

primários c produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços; 

11 - operações que destiner:-· a o~tro Estado pelróleo. inclusive combusÜveis líquidos e 

gasosos dele derivados, e energia elétrica. quando destinados à industrialização ou à 

comercialização. bem como, o consumo de energia elétrica até I 00 K wh; 

111 -operações com ouro. definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial; 

IV - operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia. inclusive a operação 

promovida pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor; 

V - de ci rculação de livros, jornais e periódicos, inclusive o. papel destinado a sua 

impressão. 

VI - operações de qualquer naiureza de que decorra a transferênc ia de propriedade de 

estabelecimento industrial. comercial ou de outra espécie; 

VIl - operações de qualquer natureza que transfiram para companhias seguradoras bens 

móveis salvados de sinistro; 

Vlll operações de arrendamento mercaittil ; não compreendida a venda do bem 

arrendado ao arrendatário. 

Parágrafo único. Equipara-se ás operações de que traia o inciso I deste artigo a saida de 

mercadoria com o fim específico de exportação para o exterior. destinada a: 

I - empresa comercial expc, tad0ra. inclusive tradings ou outro estabelecimento da 

mesma empreSa: 

11 -armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. 

SEÇÃO III 

DÁ ISENÇÃO 

Art. 9". As isenções. incentivos e beneficios fi scais do imposto serão concedidos ou 

revogados mediante Convênio celebrado nos termos da Lei Complementar n.• 24, de 7 de 

janeiro de 1975, pelo Ministro de Estado da Fazenda e os Secretários de Estado da Fazenda. 

Finanças ou Tributação dos Estados c do Distrito Federal c ratificado pelo Poder Executivo, ;}-

1 I 
Parágrafo ún ico ·- O disposto no caput deste anigo também se aplica ã redução de base 

de cálculo: 

An.l O. Os convênios somente produzir-Jo e feitos após sua implementação e 

regulamentação à legislação tributária do Estado. por ato de Poder Executivo. 

Art. 11 . A isenção não dispensa o contribuinte de obrigações acessórias. 

Parágrafo único - Quando o reconhecimento de isenção do imposto depender de 

condição posterior, não sendo está satisfeita, o imposto será cons iderado d evido no n:tomento em 

que ocorrer a operação. 

SEÇÃO IV 

DA SUSPENSÃO 

ESTADO Dó AMAPÁ 
D:tÁRIO OFICIAL 

AGUINALOO DE LIMA RODRIGUES 
Diretor (Interino) 

ROSÁLIO COUTINHO DA SILVA 
Chefe da Divisão Administrativa 

ORLANDO SILVA DOS SANTOS 
Chefe da Divisao Industrial 

EDSON ROBERTO DÁ SILVA GURJÁO 
Chefe da OivlsJo de Comercialização 

Sede: Rua Cândido Mendes, 458-Centro-CEP: 68.900-100-Macapá-AP 
Fones: PABX (096) 212-3136 e 212-2138 
Ramais: Secretaria 30, Div. Adm. 31 , Dir. 34, Div. Comerc . . 39, Arquivo 38, Vendas 37, 
Tipografia 41, Fotomec. 36, Fotocomp. 35 e Almoxarifado 40. 
Divisão Industrial - 212-2137 e Revisão- 212-2134 
FAX: (096) 212-2135 

PREÇOS DE ASSINATURA 
I ORDEM I · ASSINATURA I 3 MESES I 6 MESES I 

I OI Assinatura 35,33 70,66 
02 A.ssinotura c! remessa postal 115.05 230,10 

PREÇOS DOSGABAIDTOSOULAUDAPADRÃO 

12 MESES 
141,32 

460.22 

• Modelo !... ...................................................................................................................... R$ 0,32 
• Modelo ll ........................................................................................................................ R$ 0,42 

REMESSA DE MATÉRIA 
AS MATt RIAS A SEREM PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL 

SOMENTE SERÃO ACEITAS SE APRESENTADAS NAS LAUDAS PADRÃO DO DIO 
(MODELO I E 11), ENCAMINHADAS ATRAVÉS DE OFÍC IO OU MEMORANDO. 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS 
Exemplar ................ .............................. .. ................................... .................................... ..... RS 0,70 
Exemplar Atrasado . ............................................................................................................ R$ 0,86 

PREÇOS DE PUBLICAÇÕES 
Centímetro composto em lauda padrdo .. .... ............... ................ .................................... RS 2,70 
Centímetro para compor ....................... .......................... .... ........... ............................... . .R$ 3,78 
Página exclusiva ............................................................................................................. RS 323,29 
Proclama de-Casamcoto ... :.: ........................................................................................... RS 29,60 

Ao DIO reserva·se o direito de recusar a publica ão de matérias apresentadas em 
desacordo com suas nonnas. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Das: 07:30 às 12:00 c Das: 14:30 ás 18:00 hor:>.s 
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Art.l2. Ocorre a suspensão nos casos em que a incidência do imposto fique condicionada 

a evento futuro, observadas as condições fixadas no Regulamento. 

Art. I). Caso não sejam observadas as condições, procedi~ntos e prazos previstos em 

lei ou regulamento para as saldas beneficiadas com a suspensão da iru:idência do imposto, 

considerar-se-á ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos na data das referid;.. saldas. 

SEÇÃO V 

00 DIFERIME.NTO 

M. 14. Ocorre o diferimento nos casos em que o lançamento e o pagamento do imposto 

incidente sobre determinada operação forem transferidos para etapa ou etapas posteriores da fase 

de comercializaçOO, ficando o pagamento do tributo a cargo do contribuinte destinatário. 

Parágrafo único • O diferimento previsto nes.a Lei não exclui a responsabil idade 

supletiva do .contribuinte remetente, "-O oaso de descumprimento total ou parcial da obrigação 

pelo contribuinte destinatário. 

Art. I S. O crédito do imposto relativo i entrada de mercadoria cuja salda esteja alcançada 

por diferimento, será transferido ao responsável pelo recolhimento do imposto diferido. 

§ 1•. O crédito a ser transferido é limitado ao valor do imposto relativo à aquisi~dO da 

mesma mercadoria. 

§2•. A transferéncia do crédito do imposto a que se refer< este anigo. será feita através 

da mesma nota fi scal que acobertar a salda da me;cadoria. Q-

SEÇÃO VI 

DA BASE DE CÁLCULO 

Art. 16. A base de cálculo do imposto é: 

I • na saída de mercadoria, o valor da operação: 

11 • no fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias, o valor total da 

operação, compreendendo o fornecimento da mereadorià e a prestação do serviço: 

111 • na saída de que trata c ;,,.,so VI do anigo 7• : 

a) o valor da operação, na hipótese da alínea "a": 

b) o valor da mercadoria fornecida ou empregada. na hipótese da alínea "b". 

IV • na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, o preço do serviço. 

V· nas saídas de mercadorias em retomo ao estabelecimento que as remeteu para 

industrialização, o valor da industrialização acrescido do preço das mercadorias empregadas 

pelo executor da encomenda, se for o caso. 

VI • no recebimento de serviço prestado no exterior, o valor da prestação acrescido de 

todos os encargos relacionados ã sua utilização; 

VIl · na hipótese do an. 135. o valor da operação de que-decorrer a entrada. 

Parágrafo único. O valor fixado pela aut~ridade aduaneira para base de cálculo do 

imp<lsto de importação, nos termos da lei aplicável. substituirà o preço declarado." 

Art. 17. Na hipótese do inciso 11 do an. 7", a base de cálculo do imposto é o valor da 

prestação no Estado de origem e o imposto a recolher será o valor correspondente a diferença 

entre a &:t,uota interna e inter<stadual. 

Art. 18. Integram a base dé "Jkulo do imposto: 

I • o valor correspondente a seguro, juros e demais importâncias recebidas ou debitadas 

pelo vendedor, 

11 - o valor correspondente às bonificações. descontos e outras vantagens a quaJquer 

titulo concedidas, exceto os descontos incondicionais. 

111 • o frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e 

ordem e seja cobrado em separado. 

Art. 19. Não integra a base de cálculo do imposto o montante do: 

I • Imposto sobre Produtos Industrializados. quando a operação, realizada entre 

contribuintes e relativa a produtos destinados a industrialiução ou a comercialização, configurar 

fato gerador dos dois impostos: ,A-

An. 20. Sempre que o valor do operação ou da prestação estiver expresso em moeda 

estrangeira, far-se-á a suo conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato 

gerador, ressalvado o disposto no inciso I do an. 138. 

Art. 21. Na falta do valor, nas operações de saída de mercadoria, ressalvado o disposto 

no anigo 22, a base de cálculo do imposto é: 

I • o preço eorrente da mercadoria ou de seu similar. no mercado atacadista do local da 

operação ou, na sua falta. no mercado atacadista regional, caso o remetente seja produtor, 

ex trator ou gerador, inclusive de energia: 

11 • o preço FOB (Free on Boo,i) .:o estabelecimento industrial à vista. cas.: • remetente 

seja industrial; 

111 ·o preço FOB (Free on Board) do estabelecimento comerctal à vista, nas vendas a 

outros c:omcrciantes o u industriuis, cn.so o remetente seja comerciante 

§I • Para aplicação dos incisos 11 e 111 adotar-se-á : 

• o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais 

recente; 

11 • caso o remetente nilo tenha efetuado venda de mercadoria.. o preço corrente da 

mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local da operação ou, na falta deste, no 

mercado atacadista regional. 

§2°. Na hipótese do inciso 111, caso o estabelecimento do remetente não efetue vendas a 

outros comerciantes ou industriais, a base de cálculo de~e ser equivalente a 75% (setenta e 

cinco por cento) do preço de venda ~o varejo, observado o disposto no parágrafo anterior. 

§ 3• Aplicam-se as disposições deste artigo à operação a que se refere o inciso 111 do 

paníg;afo VI do art. 7". 

Ait 22. Na saída de mercadoria para estabel 'Cimento localizado em outro Estado, 

pertencente ao mesmo titular ou seL r<p,.:sentante. a base de cálculo ê: 

I • o yalor correspondente i entrada mais recente da mercadoria; 

11 · o custo da mercadoria produzida, assim entendido a sorna do custo da matéria-prima, 

material secundário, acondicionamento e mão-de-obra direta. 

111 · tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente no mercado 

atacadista do estabelecimento remetente. 

Art. 23. A base de cálculo não será inferior : 

I • ao preço da mercadoria adquirida de terceiro ou ao valor da operação anterior: 

11 · ao custo da mercadoria. quando produzida ou fabricada pelo próprio estabelecimento. 

Parágrafo unico • O valor apurado no fom1a deste artigo serã acrescido das despesas 

vinculadas ã operação. ~ 
' ' 

Art. 24. Nas operações e prestações de serviços interestaduais, entre estabelecimento de 

contribuintes diferentes. quando houver reajuste do valor depois da r<messa ou da prestação. a 

diferença ficará sujeita ao imposto no estabelecimento do remetente ou do prestador. 

Art. 25. Na saída de mercadoria para o exterior. a base de cálculo do imposto é o valor da 

operação, acrescido de todas as despesas debitadas ao adquirente e realizadas até o embarque. 

Art. 26. N.S prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

conlUnicação. cujo preço nilo se possa determinar, a bd.se de cálculo do imposto é o valor 

corrente do serviço na praça do estabelt•cu.1ento responsável' por sua presta,ão. 

Art. 27. A base de cálculo do imposto poderà ser arbitrada pela autoridade fiscal nas 

hipóteses previstas no Regulamento. cabendo ao contribuinte, em caso de discordância. 

comprovar a exatidão do valor por ele indicado. 

An. 28. O montante do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e 

sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

integra sua própria base de cálculo. constitu indo o respectivo destaque mera indicação para fins 

de controle. 

Art.29. Na entrada da mercadoria oriunda de outra Unidadt da Federação, sem 

destinatário ceno. a base de cálculo é o valor constante do documento fiscal de origem. incluídos 

o Imposto sobre Produtos Industrializados c despesas acessórias, acrescido de percentual 

indicado na legislação. 

Art. 30. No caso de encerramento de atividade do contribuinte, a base de cálculo é o 

valor das mercadorias inventariados. acrescido de perctntual fixado na legislação. 

An. 3 I. Quando o frete cobrado por estabelecimento penencente ao mesmo titular da 

mercadoria a!ienada ou por outro estabelecimento :,ue com este mantenha relação de 

interdependência. na hipótese de o valo : do frete exceder os níveis normais de pr<Ços em vigor, 

no mercado local, para serviço semelhante, constantes de tabelas divulgadas pelos órgãos 

sindicais de . transporte, em suas publicações periódicas, o valor excedente serà havido como 

parte do preço da mercadoria. 

Parágrafo único • considerar-se-io interdependentes duas empresas quando: 

f • uma delas, por si. seus sócios ou acionistas, e r<Spectivos cõnjuges e filhos menores, 

for titular de mais de 50"/o (cinqOenta por cento) do capital da outra. ou uma delas locar ou 

transferir à outra. a qualquer titulo. veiculo destinado ao transporte de mercadorias: 

11 • uma mesma pessoa fizer pane de ambas, na qualidade de d iretor, ou sócio com 

funções de gerência, ainda que exercida sob outra denominação. 

Art. 32. O montante do imposto devido pelo contribuinte, em determinado periodo. 

poderà ser calculado por estimativa. terá como.., base de cálculo o valor est imado das saídas de 

n><rcadorias ou dos se~iços prestados. respeitando. sempre. o principio da nilo comulativodade 

do imposto. 

§ 1•. As operações ou prtstações serão estimadas a panir de um dos seguintes elementos 

I • o valor da$ entradas de mercadorias ou serviços pr<Stados no periodo base. acrescido. 

dos seguintes percentuais màximos: 

a) serviço de transporte e comunicação ......... 50"/o 

b) alimentos e outras mercadorias fornecidos em restaurantes, lanchone tes, bares. cafés, 

sorveterias, pensões, boates, cantinas e estabelecimentos simi lares ....... 40"/o 

e) perfumarias. artigos de armarinho. tecidos. ferragens, louças e vidros ........ 30"/o 

d) cereais e estivas ........... I 5% 

e) outras mercadorias ...... 25% 

11 • o valor das entradas mao, o montante das despesas gerais do estabelecimentos 

acrescidos d• um !"'rcentual de I O"lo (dtz por cento). 

§2•. Na apuração dos valor da salda ou serviços estimados aplicar-se-:i o per<entual 

relltivo a mercadoria ou atividade preponderante do contribuinte. 

§3°. A base de cálculo para os contribuintes que estejam iniciando ~as atividades •erà de 

acordo com a similaridade do estabelecimento a outros já em funcionamento e prevaleccrà para 

o periodo de atividade dos seis meses imciais 
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§4•. Para efeito dos _cálculos da estimativa referida neste artigo, da apuração do valor real 

das operações ou prestações praticadas e do valor do imposto e fetivamente devido no período 

n~o serdo incluídas as entradas: 

I - cujas sai das ou serviços prestados sejam isentos ou não tributados. 

11 · 'já tributadas", salvo aquelas em que a legislação expressamente outorga o credito 

fiscal. 

§5°. Para a fixação da importância liquida a ser paga, deduzem-se os créditos destacados 

nos documentos fiscais. 

Art. 33. Quando a responsabilidade pelo pagamento do imposto for atribuida ao 

transportador. a base de cálculo é o ''J ' ~• da mercadoria ou sua similar na praça em que for 

encontrada a mercadoria. 

Art. 34. Quando o càlc.ulo do imposto tenha por base. ou tome em consideração. o valor 

ou o preço de mercadorias. h~:ns. serviços ou direitos. n autoridade l;.mçadora. mediante processo 

regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as 

declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo 

ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada. em caso de contestação. avaliação 

• contraditória. administrativa ou judicial . .fi)-· 
I I 

Art. 35. Quando o preço dcclarodo pelo contribuinte for inferior ao de mercado ou 

quando for di fiei I a apuração do valor real da operaç(lo, a base de cálculo do imposto poderá ser 

determinada mediante pauta fi scal. observada a média de preços praticados na região. 

§J•. Havendo discordância em relação ao valor fixado. caber:\ ao contribuinte comprovar 

a exatidão do valor por ele indicado. que prevalecerá como base de cálculo. 

§2•. Nas operações interestaduais. a aplicação do disposto neste artigo dcpcntierá de 

acordo entre os Esiados envolvidos na operação. para estabelecer os critérios de fixação dos 

valores. 

SEÇÃO VIl 

DA A LÍQUOTA 

Art. 36. As aliquotas podem ser seletivas, em função da essencial idade da mercadoria e 

dos serviços. mas não inferiores às interestaduais. ressalvados os casos de incentivos ou 

beneficios fiscais concedidos por Convênio celebrado entre as Unidades Federadas e Distrito 

Federal. 

Art. 37. As aliquotas do imposto são: 

I • 12% (doze fY.Jr cento) nas operações interestaduais relativas ã Circulação de 

Mercadorias e sobre· Prestações de Serviços de Transpone Interestadual c. ln.termunicipal e de 

Comunicaç~1o. destinadas a Contribuintes do Imposto: 

11-4% (quatro por cento) nas pre.stações de serviços de transporte aéreo interestadual; 

111 - nas operações internas relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Inte restadual e Inte rmunicipal e de Comunicação: 

J!l 25% (vinte e cinco por cento) para armas c munições; embarcações de esporte 

recreação; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações cosmética 

classificados na posição 3301 a 3305 e 3307 da NBMISH; bebidas alcoólica 

classificados nas posições 2207 a 2208 da Nomenclatura Brasileira de Mcr~adorias. : 

Sistema Harmonizado (NBM/Stij: cerveja de malte, classificados na posição 2203 

da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizaqo·:(NBMJSH); 

Chopp; vinhos, classificados na posição· 2204 a 2206 . da Nomenclatura Brasileira 

d~ Mercadorias - Sistema Hartnonizado (NBM/SH); fumos e ~cus .· derivado·,. 

classilicados na posição 2401 a 2403 da Nomenclatura Brasileira de Mercadoria .. 

Sistema Harmonizado (NBM/SH); fogos de artificio; peleterias; artigos de antiquário 

aviões de procedência e~tra.ngcira de uso não comerci,al; asas-delta e ultr3leves; 

suas peças e acessórios; petróleo e combustíveis líquidos ou gasosos, excetos óleo 

diesel, lubrificantes e gás liqUefeito de pe tról~. ft-· 
b) 12(1/u (do7.c por cento) para farinha de trigo c seus derivados . exceto pães: fubá de 

milho; escova denta l comum; sabão em pó; lápis preto escolar: caderno escolar. e serviço de 

transporte terrestre. aéreo c aquaviãrio. de passageiros c cargas; açUcar cristal c: outros llpos de 

açúcar: energia elétrica nos consumos entre 101 a 200 Kwh; 

c) 17% (dezessete por cento) para as demais mercadorias e serviços. 

§I •. As a liquotas internas serão aplicadas quando: 

I - o remetente ou prestador e o destinatário da mercadoria ou do serviço estiverem 

situados no mesmo Estado; 

11 - da prestação de serviços de transporte, iniciado ou controlado no exterior. c de 

comunicação transmitida ou emitida no estrangeiro e recebida no Pais; 

111 - o destinatário da mercadoria ou do serviço for consumidor finalloca liwdo em outro 

Estado e não for contribuinte do imposto; 

IV - da arrematação de mercadoria ou bem apreen~ido: 

v • da importação de prúdutos d'l exterior sem os beneficios fiscais previstos na Lei 

Federal n.• 8.387/91, bem como. dos produtos constantes da alínea "a" do art. 142. 

§2°. 7% (sete por cento) nas operações internas com os produtos qa cesta básica. 

1 . para efeitos da aplicação da alíquota prevista no caput, integram a cesta básica os 

seguintes produtos: 

a) arroz: 

b) açúcar refinado; 

c) aves frescas e congeladas: 

d) café torrado e moído; 

e )carne bovina, bubalina. caprina, ovina e suína: 

f) farinha de mandioca: 

g) leite in natura e leite em pó; 

h) margarina c creme vegetal~ 

i)óleo comestível de soja c de algodão; 

j) sabão em barra: 

k) sal; 

!)feijão: 

m) ovos de galinha; 

n)creme dental; 

o) sabonete; 

p)papel higiênico: 

q) fós foro; 

r) palha de aço: 

s) pães; 

§3°. Fica o Poder E:<ccut ivo autoriz..1do a incluir ou excluir outros produtos na 

composição da cesta básica. 

§4•. Os produtos da cesta básica quando incentivados pela aliquota de 7% (seto por 

cento). ocorrerá o estorno do crédito excedente. 

SEÇÃOVlll 

DO CONTRIBUINTE 

Art. 38. Contribuinte é qualquer pessoa fisica ou jurídica que realize operações de 

circulação de mercado ri~ ou prestaçào de serviços descrita como fato gerador do imposto. 

Parágrafo único - Incluem-se entre os contribuintes do imposto: 

I · o importador. o arrematante ou adquirente. o comerciante. industrial. o produtor e o 

extrator: 

11 • o prestador de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação: 

111 - a cooperativa: 

IV- a inst itu ição. finan ceira e a seguradora; 

V - a sociedade civil de fim econômico; 

VI ·a sociedade civil de fim não econômico que' explore estabelecimento de extração de 

substància mineral ou fóssil, de produção agropecuãria, industrial ou que comercia lize 

mercadorias que para esse fim adquirir ou produzir; 

VII · os órgãos da Ad~inistração Pública, as entidades da Administração Indireta e as 

fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público: 

Vlll : a concessionária ou permissionária de serviço público de transporte, de 

comunic~ção e de energia elétrica: 

·. IX ·.o prestador·de serviços compreendidos na competencia tributária dos municipios, 

. q~e· envolvam fome.c!men.t? de mercadorias ressalvadas em lei comp!ementar; 

. -i< - o. fornecedor de·alimentação. bebidas e outras mercadorias; . . ' -
.. _·.XI - qual t_Ju~_r..p_c.sso~l indicad<I nos incisos antcriort!s que. na condição de consumídor 

:. 'fi~al. adquirir bens b·~ 'scr~iços em operações interestaduais: . . 

XII · qualquer pes$pa fisica ou jurídica que promova importação de mercadoria ou seja 

destinatária de serviços iniciados Ol! p:estados no . e~terior. ou. que ~~quira em licitação 

mercadoria. /""\ }-,!_... 

An. 39. Considera-se contribuinte autônomo. cada estabelecimento comercial. 

importador. industrial , extrator. gerador. inclusive de energia. produtor ou prestador de serviços 

de transportes e de comunicação ~.o ... ml!'smo contribuinte, ainda que as atividades sejam 

integradas e des\:nvolvidas no mesmo local. 

Parágrafo único • Equipara-se a estabelecimento autõnomo, o veiculo utilizado no 

comércio an1bulante e na captura de pescado. 

SEÇÃO IX 

DO RESPONSÁVEL 

Art. 40. Silo responsáveis pelo pagamento do imposto c demais acréscimos legais. nas 

hipóteses e condições estabelecidas em lei. dentre outros: 

I - o leiloeiro, em relação ao imposto devido sobre as saidas de mercadorias decorrentes 

da arrematação em leilões, excetuado o referente à mercadoria importada e apreendida: 

11 - o sínd ico, comissário. inventarian te ou liquidante, em relação ao imposto devido 

sobre as saidas de mercadorias decorrentes de sua alienação em falências, concClrdatas, 

inventários ou dissoluções de sociedade, respectivamente; 

lll - o industrial , comerciante oc outra categoria de contribuinte . quanto ao imposto 

devido na operação ou operações arne:-iorc.:> promovidas com a mercadoria ou seus insumos; 

IV - o produtor, industrial ou comerciante atacadista, quanto ao imposto devido pelo 
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comaciaote v.-ejista; 

V· o produtor ou industrial, quanto 10 imposto devido pelo comen:iante at8Cadista e pelo 

comerciante varejista; 

VI - os transpOrtadores deposi!Arios e demais encarregados da giWda ou 

COIDCICializaçlo de mercadoria: 

a) nas saldas de mercadorias depositadas por contribuinte de qualquer estado; 

b) ~ transmissões de propriedade de mercadorias deposiladas por contribuinte de 

qualquer Estado; 

c) no recebimento para depósito ou nas saldas de mercadorias sem documento fiscal ou 

com docwnentaçio fiscal inidônea; 

d) provenientes de qualquer Estado para entrega a destinatário não designado no 

território do Estado do Amapá: 

e) que forem negociadas no território do Estado do Amapá, durante o transporte; 

I) que aceitarem para despacho ou tiansportarem, sem documento fiscal ou com 

documento fiscal inidôneo; .~ 

g) que entregarem a destina14rjo_oulocal diverw do indicaao na documentaçio fiscal : 

VIl • o armazA!m geral ou estabelecimento congênere, o transportador. o estal)clecimento 

extrator, o produtor. o industrial ou comerciante atacadista e o possuidor ou detentor de 

mercadoria; 

Vlll - condomínios e incorporadores ein relação às mercadorias ou bens neles 

encontrados desacompanhados de documenlaç!o fiscal exiglvel ou com documentaç!o fiscal 

inidôneo; 

Art. 41. Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto: 

I - os endossatários de litulos representativos de mer<:adorias; 

11 - os armazA!ns gerais, pela salda de mercadorias que receberem em depósito; 

111 - ouuas pessoas fisicas ou juridicas. que tenham interesse comum na situaçao que 

constitua fato gerador da obrigação tributária principal; 

IV - a pessoa jurídica de direito privado resultante de fusão, transformação ou 

incorporaç!o. pelos tributos devidos pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas. 

transformadas ou incorporadas; 

V - a pessoa fisica ou juridica de direito priv•do que adquirir c!; outra, por qualquer 

titulo, fund<' de comércio ou cstal>o:lec•mento comer<:ial, industrial ou profissional e 

continuar a respectiva exploraçao, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual, 

pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido; 

VI - todos aqueles que, mediante conluio, colaborarem para a sonegaç!o de tributos 

devidos ao Estado do Amapá; 

VIl - os entrepostos aduaneiros e qualquer pessoa que promovam: 

I - a saída de mercadoria para o exterior sem documentaç!o fiscal correspondente; 

2 - a saída de mer<:adoria estrangeira com destino ao mercado interno, sem 

documentação fiscal correspondente, com destino a estabelecimento de titular diverso daquele 

que a tiver importado ou arrematado; e 

3 - a reintrodução, no mercado interno, de mercadoria depositada para fim especifico de 

cxportaç!o: 

VIII - os representantes, mandatários e gestores de negócios, em relação As operações 

realizadas por seu intermédio. 

Patâgrafo único - O disposto no inciso I V deste artigo aplica-se aos casos de extinção de 

pessoas juridicas de direito privado, quan~o a exploraça.. da respectiva atividade seja continuada 

por qualquer sócio remanescente ou ;t:u espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob 

firma individual. 

Art. 42. Nos serviços de transporte e de comunicação. quando a prestação for efetivada 

por mais de urna empresa, a responsabilidade pelo pagamento do imposto pode ser atribuída, por 
convênio celebrado entre os~Estados e· ~ Distri to Feoeral. àquela que promover a cobrança 

integral do respectivo valor diretarnenie -do usuãrio do serv•ço. 

Patâgrafo único - O Convênio a que se refere este artigo estabelecerá a forma de 

participaçAo na respectiva arrecadação. 

Art. 43. A responsabilidade pelo imposto devido nas operações internas entre o associado 

c a cooperativa de produtores de que faça parte, fica transferida para a destinatária. 

§ 1 • • O disposto neste artigo é aplicivel às mercadorias remetidas pelo estabelecimento 

de Cooperativa de Produtores para estabelecimento, localizado oo Estado, da própria 

Cooperativa, de Cooperativa Central ou de Federação de .Cooperativas de que a Cooperativa 

remetente faça parte. 

§2°. O imposto devido pelas saídas mencionadas neste artigo será recolhido pela 

destinatária quando da saida subseqüente. eSieja sujeita ou não ao pagamento do imposto. 

SEÇÃO X 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRIBUINTE 

Art. 44. Fica obrigado o wntribumte, além de pagar imposto no prazo regulamentar e, 

quando for o caso, penalidade pecumána e acréscimo morat6no, a. 

1 - inscrever-se na repartição fiscal: 

11 • escriturar, após prévia autenticação, os livros fiscais exigidos, nesta Lei e no 

Regulamento; 

111 ·emitir o documento fiscal exigido, relativamente à opcraçao que praticar; 

IV - entregar ao destinatário ou exigir do remetente o documento fiscal correspondente a 

opcnçlo realizada; 

V • conservar, pelo prazo ~e 5 (cinco) anos, os documentos c os livros "fiscais. faturas, 

duplicatas, recibos e todos os demais documentos relacionados com as operações tribuladas ou 

nlo que realiur ou das q~ tenha participado; 

VI - exibir ao fisco ou apresentar à repartiç!o fiscal , quando solicitado, os livros e 

docwnentos de sua escrita contábil e fiscal ; 

VIl - preencher e entregar ao fisco, quando solicitado, relaç!o ou formulário que 

contenha.informaçõcs relativas à sua escrita contábil; 

VIII - comunicar à repartiçao fi scal qualquer alte;ação oos dados cadastrais relativos à 

sua inscriçio; 

IX - obtl:r autorização prévia da repartição fiscal para impressão de documento fiscal ou 

para utiliução de cupons emitidos por máquina registradora;.Q-

X- comunicar a repartição fisca~o· extravio. perda .ou inutilização de li\1'0 ou documentG 

fiscal ; 

XI - exibir e exigir a exibição da ficha de inscrição oo Cadastro de Contribuinte do 

imposto. sempre que realizar operação com outro contribuinte: 

XII - cumprir-todas as demais obrigações previstas em Regulan1en1o. 

Patâgrafo único • A inscrição do contribuinte pode ser cancelada ou suspensa a qualquer 

momento, nas hipóteses previstas no Regulamento. 

SEÇÃO XI 

DO LOCAL DA OPERAÇÃO E DA PRESTAÇÃO 

Art. 45. O local da operação ou da prestação. para efeito de cobrança do imposto e 

definição do estabelecimento responsável, é: 

I - Tratando-se de mercadoria ou bem: 

a) o do estabelecimento onde se encontra. no momento da ocorrência do fato gerador; 

b) o do estabelecimento em que se realize ~ada atividade de produção, extração. 

industrialização ou comcrci!Jização, na hipótese de atividades i~tegradas; 

c) onde se encontre, quando em situação fiscal irregular, tal como dispuser a legislação 

tributária; 

d) o do estabelecimento onde ocorrer a entrada fisica da mercadoria ou bem importados 

do exterior ou, na falta deste. o do domicilio do adquirente; 

e) aquele onde for realizada a licitação, no caso de arremataç!o de mercadoria importada 

e apreendida; 

f) o do desembarque, a qualquer titulo, do produtor m hipótese de captura de peixes, 

crustáceos e moluscos. 

g) o do estabelecimento destinatário ou, na falta deste, o do domicilio do adquirente, 

inclusive consumidor final, nas operações interestaduais que destinem ao Estado do Amapá 

energia elétrica e petróleo, lubrificantes e combustíveis dele derivados, quando não destinados à 

industrialização ou à com<rcializaç!o; 

h) onde tenha sido extraído o ouro, quando não considerado como ativo financeiro ou 

instrume~l'l cambial: 

11 - 1 r~:ando-se de prcstaçc'es de serviço de tr:m, ponc: 

a) o do estabelecimento do destindtário ou, na falta deste, o do domicílio do destinatário 

do serviço, na hipótese e para os efeitos do inciso 11 do artigo 7'; 

b) o da localização do veiculo transportador. quando desacompanhado do documento 

correspondente à prestação; fi 
c) o do inicio da prestação. nos demais casos. 

111 -Tratando-se de prestação de serviço de comunicaç!o: 

a) o da prestação do serviço de radiodifusilo sonora e televi.OO. assim entendido o da 

geraç!o. transmissão, retransmissao. repetição e ampliação: 

b) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese e para os efeitos do inciso 11 

do artigo 7•; 

c) onde for cobrado o serviço. oos demais casos. 

IV - tratando-se de serviços prestados ou iniciados no exterior, o do estabelecimento ou 

do domicilio do destinatário. 

§I •. Quando a mer<:adoria for remetida para armazA!m geral ou depósito fechado do 

próprio contribuinte, no mesmo Estado. a posterior saída considera-se ocorrida no 

estabelecimento depositante, salvo se para retomar ao estabelecimento remetente. 

§2". Quando a prestaç4o dos serviços de comunicação for efetuada mediante uso de 

ficha. cartão. selo postal ou assemelhados, o local da operaç.ão é o do estabelecimento da 

concessionária ou permissionária que fornecer o instrumento necessário para utiliução pelo 

usuário do respectivo serviço. 

§3•. Nos casos em que tenha atribuída a terceiro a condiç4o. de responsável pelo 

pagamento do imposto, considera-se local da operaç!o o do estabelecimento do contribuinte 

substitufdo. 

§4°. Considera-se, também, local da operação o do estabelecimento que transferir n 

propriedade, ou o Utulo que a represente, de mercadoria por ele adquirida no Pais e que nilo 

tenha transitado pelo estabelecimento transmitente. 
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§5°. O disposto no parágrafo anterior não se aplica às mercadorias recebidas de 

contribuintes de Estado diverso do depositário, mantidas em regime de depósito. 

§6•. Para efeito do disposto no inciso IX do nn. 7", o ouro, quando definido como ativo 

financeiro ou instrumento cambial, deverá ter sua origem identificada. 

§7°. ,Para os fins destas normas, a plataforma continental, o mar territoriaf e a zona 

econômica exclusiva, integram o território do Estado e do município que lhes é confrontante. 

SEÇÃO XII 

DO ESTABELECIMENTO 

Art. 46. Para os efeitos desta lei, considcrn·se estabelecimento o local, privado ou 

público, edificado ou não, próprio ou de tercei ro. onde pessoas fisicas ou jurídicas exerçam suas 

atividades. em caráter temporário ou permanente. ou onde se encontrem annazcnadas 

mercadorias, bem como: Q-- . . 
I . o local. ainda que pertencente a terceiro. onde-a mercadoria. objeto da atividade do 

contribuinte, encontra-se depositada ou a1mazenada: 

11 • o depósito fechado, assim :onsiderado o lugar que o contribuinte mantenha 

exclusivamente para o armazenamento de sua mcrca:Joria. 

§ t•. Na impossibilidade de determinação do estabelecimento nos termos deste anigo. 

considerar·se·á como tal o local onde houver s ido efetuada a operação ou prestação, encontrada 

a mercadoria ou constatada a prestação. 

§2•. Cada estabelecimento do mesmo titular é considerado autônomo para fins de 

cumprimento das suas respccti vas obrigações tributárias. 

§3•. Considcrar·sc·á como estabelecimento autônomo em relação ao estabelecimento 

bcncficiador, industrial, comercial ou cooperativo. ainda que do mesmo titular, cada local de 

produção agropecuária ou extrativa, vegetal ou mineral, geração, inclusive de energia, de 

captura pesqueira. situado na mesma área ou em ãrca diversa do referido estabelecimento. 

§4°. As obrigações tributárias que a legislação atribuir a cada estabelecimento do mesmo 

titular silo de responsabilidade do . • spectivo titular. 

§5•. Todos os estabelecime..tus do mesmo titular silo considerados em conjunto para 

efeito de garantir o crédito tributário e seus acréscimos de qualquct natureza, além das 

penalidades pecuniárias. 

§6•. O domicilio indicado pe lo sujeito passivo poderá ser recusado pela Secretaria de 

Estado da Fazenda quando dificulte ou impossibilite a fiscalização c a arrecadação do in.posto, 

na forma estabelecida no Regulamento. 

§7". Considera·se comerciante ambulante a pessoa natural, sem estabelecimento fixo, 

que, por sua conta c risco, portando todo o seu estoque de mercadoria, exerça pessoalmente 

atividade comercial, utilizando-se ou não de veiculo transportador. 

Art.47. Quando o imóvel estiver s ituado em território de mais de um mwticípio deste 

Estado considera-se o contribuinte jurisdicionado no município em que se encontra localizada a 

sede da propriedade, ou. na ausência desta, naquele onde se situar a maior área da propriedade. 

SEÇÃO XIII 

DO LANÇAMENTO 

Art. 48. Compete ao contrib~;;.« efetuar o lançamento do imposto em seus livros e. 

documentos fiscais, na forma regulamentar, sujeito a posterior homologação da autoridade 

administrativa. 

§1°. Após 5 (cinco) anos, contados a panir de r• de janeiro do ano seguinte ao da 

efetivação do lançamento pelo contribuinte. considera-se oçorridn a homologação tár itq do 

lançamento. -'4--' 
§2°. O Regulamento poderá submeter. em casos.<>.speciai~. grupos de contribuintes ao 

sistema d o lançamento por declaração. 

Art. 49. A cobrança c recolhimento do imposto. multas e quaisquer acréscimos não 

elidem o direito da Fa7.cnda do Est:.do de proceder ulterior revisão fi scal. 

SEÇÃO XIV 

DO CÁLCULO DO IMPOSTO 

Art. 50. O imposto será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 

operação relativa a circulação de mercadoria ou prestação de serviços com o montante 

cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou Distrito Federal. 

Art. 51. O imposto será calculado aplicando·se a alíquota cabível à base de cálculo 

prevista para a operação ou prestação tributada, obtendo-se o valor que será debitado na escrita 

fiscal do contribuinte. 

Parágrafo único - Verificado. pçs:eriormente, o reajustamento do preço da operação ou 

prestação tributada proceder·se·á ao cálculo do imposto sobre a diferença, conforme dispuser o 

Regulamento. 

Art. 52. O imposto será apurado por período, conforme dispuser o Regulamento. sendo 

,as obrigações liquidadas por compensação ou mediante pagan1ento em dinheiro. 

§ 1•. As obrigações eonsideram·se liquidadas por compensação até o montante dos 

crédi tos escriturados no mesmo período mais o saldo credor de período ou períodos anteriores, 

se for o caso. 

§2". Na hipótese de o montante dos débitos superar o dos créditos, será o saldo devedor 

liquidado dentro do prazo regulamentar. 

§3". O saldo do imposto verificado a favor do contribuinte será transportado ao período 

ou períodos seguinte. 

§4°. O direito de utilizar o crédito extingue·se depois de decorridos cinco anos contados 

da data de emissão do documento. 

§5•. Os débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento do sujeito 

passivo, sendo·lhe facultado considerar, para o mesmo fim, o conjwtto de débitos e créditos de 

todos os cstabelecimt'ntos situados no E..'\~ciu. 

§6•. Saldos credores· acumulados. a partir de 16 de setembro de 1996. por 

estabelecimento que realizem opcráções e prestaÇões de exportação para o exterior, podem ser, 

na proporção que essas saídas representem do tota l da saídas realizadas por estabelecimentos: 

I • imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu neste Esta~o de 

natureza e ramos de atividades idênticos;Q_-

11 - havendo saldo ;cm~nesccnte:· transfcridos pela.sujeito passivo a outros contribuimeS 

do mesmo Estado. mt:t.liautc a cmi!isão pela autOridade compelente de documento que reconheça 

o crédito. 

§7•. O documento de que trata o inciso 11 do parágrafo anterior será expedido em até 

sessenta dias contados da data do protocolo do pedido. sendo facultado ao contribuinte transferir 

os créditos acumulados após esta data. ficando a sujeito a posterior revisilo fiscal. 

§8". Na hipÓtese do inciso I , do art. 136. aplica·se as disposições do parágrafo único. do 

nnigo 140 desta lei. 

Art. 53. Na hipótese do anigo 32. o Regulan1cnto disjJorá como, ao final do período. será 

efetivada a complementação ou a restituição em moeda ou sob forma de utilização como crédito 

fiscal em relaç5o, respectivamente, as quantias pagas com insuficiência ou em excesso. 

Parágrafo único. O contribuinte enquadrado no Regime de Estimativa, quando realizar 

operações cuja incidência do imposto for superior ao valor estipulado para recolhimento. ficara 

obrigado ao pagamento do excedente do i:T.posto devido no ato da operação. 

Art. 54. Constilui débito fiscal. para efeito de cálculo do imposto a recolher: 

I . o valor obtido nos tennos do "caput" do nn. 51; 

11 . o valor dos créditos estornados; 

111 • o valor resultante da complementação da aliquota interna nas aquisições de 

mercadorias e de bens destinados a consumo ou ativo fixo do adquirente. 

Art. 55. Constitui crédito fiscal para fins de cálculo do imposto a recolher: 

1 • o valor do imposto anteriomlcntc cobrado ~m operações de que tenha resultado a 

entrada de mercadoria. real ou simbólica. no estabelecimento; 

11 . o valor do imposto referente às matérias·primas, produtos intermediários. material de 

embalagem. inclusive energia elétrica, entrados no período para emprego no processo de 

comercialização, produção ou industrialização; 

li! . o valor do imposto referente as mercadorias entradas para integrar o ativo 

permanentc.·.ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de 

comunicação: 

IV . o valor do crédito presumido concedido ou ;,utorizado por convênio, e o valor do 

crédito que for mantido por lei complcme:Jtar; 

V • o valor do imposto referente as mercadorias destinadas ao uso, consumo do 

estabelecimento: 

§ 1°. O Poder Executivo poderá. facultar aos produtores agropecuarios a opção pelo 

abatimento de uma percentagem fixa a titulo de montante do imposto cobrado relativamente às 

operações anteriores. R--' 
t I 

§2°. E facultado ao Poder Executivo determinar; que o imposto devido resuhe de 

di ferença. a maior. entre o montante do imposto relativo ;i operaçJo a tributar e o pa go na 

incidência anterior sobre a mesma mercadoria em caso de: 

I . saída de estabelecimentos comerciais atacadistas ou cooperativas de bencfician1ento c 

venda em comum dt: produloS agrícolas em estado natural ou s implesmente beneficiados. em 

operações efehmd:ts por pequenos proci:urore~ aericnla.l\: 

11 -operações de vendedores ambulantes e de estabelecimentos de existência transitória; 

111 . saída de estabelec imentos varejistas de pequena capacidade contributiva assim 

definidos em Regulamento. 

§3• . Operações tributadas. posteriores às saídas de que trata o inciso 11 do anigo 60, dão 

ao estabelecimento que as praticar o direito a crcditar·se do imposto cobrado nas operações 

anteriores .\s isentas ou não tributadas quando a saida isenta ou nlio tributada for relativa a 

produtos ~gropecuários c i mporta~os . 

§4•. Fica autorizado o Poder Executivo do Estado a conceder beneficios fiscais de 

credito presumido c redução de base de cálculo, em programas específicos de desenvolvimento 

industrial, bem como, desenvolvimento sustentável. 

Art. 56. O direito ao crédito, para efeito de compensaçilo com. o débito do imposto 

reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido 

prestados os serviços está condicionado ;i idoneidade da documentação e, se for o caso. ã 

escrituração, nos prazos e condições estabelecidos na legislação. 

§ 1 • . Os créditos resultantes de operações de que decorra a entrada de mercadorias 

destinadas ao ativo permanente, além do lançamento em conjunto com os demais créditos serão. 

para efeito de compensação, objeto de outro lançamento, na forma da legislação regulamentar. 
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que: 

§2°. O crédito será admitido desde que sanadas as irregularidades do documento fiscal 

I - nilo seja o exigido pa111 a respectiva operaçilo; 

11 - qilo contenha as indicações necessárias a perfeita identificação da operaçlo; 

111 - apresentem rasuras ou emendas que lhe preju~:quem a clareza." 

An.57. Nilo implicará créd:to par.: ~ompensação com o montante do imposto devido nas 

operações ou prestações seguintes: 

I - operaçilo ou prestaçilo isenta ou nlo tributada ou que se refira a mercadoria ou serviço 

alheio à atividade do estabelecimento. ressah ados os casos previstos oa legislação; 

11 - salvo determinaçlo contrária, o imposto relativo à mercadoria entrada no 

estabelecimento ou à prestaçio de serviços a ele feita: 

a) para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural. 

quando a saída do produto resultante nilo for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se 

tratar-se de saída para o exterior; 

b) para comercialização ou prestaç:lo de serviço. quando a saida ou a prestação 

subsequcnte n:lo forem tributadas o u estiv<rem isentas do imposto, exceto as destina~.lS ao 

exterior; 

111 - a aquisição de mercadoria ou produtos que, utilizados no processo industrial. n3o 

sejam consumidos ou nilo integrem o produto final. na condição de elemento indispensavel na 

sua composição. salvo determinaçilo em contrário da legislação; 

IV • o valor do imposto referente a serviço que não esteja vinculado a operação ou 

prestação subseqüente alcançada pela incidência do imposto: 

v . 0 valor do crédito referente a mercadoria e serviçõ substituído por crédi to presumido. 

Parágrafo ünico. Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do 

estabelecimento os veiculas de transporte pessoal. 

Art. 58. Salvo determinação em contrário. acarretor:l a anulação do crédito, devendo o 

sujeito passi\'O promover seu estorno: 

1 - a operação ou prestação ~ubseqUente. quando beneficiada por isenção ou não 

incidência: 

11 • a operação ou prestação subseqUente com redução dt base de cálculo, hipótese em 

que o estorno será proporcional à redução: 

111 • a incxistencia. por qualquer motivo. de opcraç~o posterior; 

1 V - o imposto cobrado na operação anterior, quando superior ao devido na posterior. 

hipótese em que a anulação corresponderá à diferença. 

V - a integração ou consumo da mercadoria em processo de industrializaçlo, quando a 

salda do produto resulta.nte não for tributada ou estiver isenta do imposto; 

VI -a utilização da mercadoria em fim alheio a atividade do estabelecimento. 

§1°. Devem também ser estornados os créditos referentes a bens do ativo permanente 

alienados antes de decorridos o prazo de cinco anos contados da data da sua aquisição, hipótese 

em que o estorno será de vinte por cento por ano ou fração que faltar para completar o 

quinquênio. 

§2°. Nilo se estornam créditos referentes a mercarlorias e serviços que venham a ser 

objeto d< cpera;ões ou prestações destinadas ao exterior. 

§3°. Nas hipóteses do inciso il co anigo 57 e do caput deste artigo, o não creditamento 

ou o estorno não impedem a utilização dos mesmos créditos em operações posteriores. sujeitas 

ao imposto. com a mesma mercadona. 

§4°, Em qualquer período de apuração do imposto. se bens do ativo permanente forem 

utilizados parn produção de mercadorias cuja saida resulte de operações isentas ou não 

tributadas ou para a prestação de s.:rviços isentos ou não tributados. haverá estorno dos créditos 

escriturados conforme o§ I 0 do art. 56. ~-

§50. Em cada período. o montante do estorno prevwo no j,ar.igrafo anterior será o que se 

obtiver multiplicando-se o respectivo c rédito pelo fator igual a um sessenta avos da relaçlo ontrc 

a soma das saldas e prestações isentas e não tributadas e o total das saidas e prestações no 

mesmo período, para este efeit.o equiparando-se às tributadas as saldas e prestações com destino 

ao exterior. 

§6•. O quociente de wn sessenta avos será proporcionalmente awnentado ou diminuído. 

pro rata die, caso o perfodo de apuraçao for superior ou inferior a um mês. 

§7". O montante que resultar da aplicação dos §§ 4° c 5° deste artigo será lançado no 

livro próprio como estorno de crédito. 

§8". Ao fim do quinto ano contado da data do lançamento a que se refere o § I' do art . 

56, o saldo •emanescente do crédito será cancelado de modo a n:lo mais ocasionar estornos. 

Parágrafo único - O Re~ulamr.Mo poderá instituir outras hipóteses de vedaçio, 

aproveitamento ou de estorno de crédito fiscal relacionado com documentos fiscais irregulares. 

SEÇÃO XV 

DA FORMA E DOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO 

Art. 59. O imposto será recolhido na forma e nos prazos estabelecidos em regulamento. 

observados. quanto aos prazos. os limites fixados em Convênio celebrado nos termos de Lei 

Complementar. 

Art. 60. O Poder Executivo do Estado, por raz.'lo de ordem econômica e no interesse de 

simplificar o processo de arrecadaçlo, poderá, nos casos c na forma previstos em Decreto. e 

relativamente a determinadas mercadorias ou categorias de contribuintt3, exigir o pagamento 

antecipado do imposto. 

Art. 61. Quando o pagamento do imposto estiver subordinado a regime de substituiçilo 

tributária ou diferimento, o Regulamento poderá dispor que o recolhimento do imposto seja feito 

independentemente do prazo de pag...;,ento relativo as operações hormais do responsàvel. 

Art. 62. Os débitos decorrentes de nlo recolhimento de tributos no prazo legal terão seu 

valor corrigido em funçlo da variaçio do pod<r aquisitivo da moeda, segundo coeficiente fixado 

pelo órglo federal competente, na forma que dispuser o regulamento. 

SEÇÃO XVI 

DAS MERCADORIAS, BENS E DOCUMENTOS APREENDIDOS 

Art. 63. Ficam sujeitos a apreensão pela autoridade fiscal competente, obedecidas as 

formalidades legais, as mercadorias, os bens móveis. livros, documentos e paptis que 

constituam prova de infração às disposições da legislação do imposto. '?1-
§10. A apreensão poderá ser fei ta: ainda, nos seguintes casos: 

1 - quando transportada ou encontrada mercadoria em estabelecimento. sem a cobérturo 

dos documentos fiscais que devam acompanhà-la. ou. ainda. quando encontrada em lugar 

diverso no indicado na documentaçilo fiscal: 

11 - quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos que 

acompanharem a mercadoria no seu transpone. 

Art. 64. Havendo prova ou fundada suspeita de que a mercadoria, objeto c livros fiscais 

se encontram em residência panicular. tomada a necessária cautela para evitar a sua rernoçio 

clandestina. será promovida judicialmente a busca c aprêensão se o morador ou detentor. 

pessoalmente intimado, recusar-se a fazer a sua entrega. 

Art. 65. No caso de suspeita de estar em situação irregular mercadoria que se encontre. 

para despacho. em estaçilo de trans]X'ne .<odoviário. aéreo. nuvial ou marítimo, serão tomadas as 

medidas necessárias à sua retenção até que se proceda a verificação. 

§1°. No caso de ausé'ncia de fiscalização, a empresa transportadora se encarregará de 

comunicar o fato ao órgão fiscalizador mais próximo. aguardando as providências legais 

§2". Se a suspeita ocorrer por ocasião do descarregamento da mercadoria, a empresa 

transportadora tomará a providência prevista no parágrafo anterior. 

Art.66. A mercadoria ou objeto apreendido, que estiver depositado em poder de 

comerciante que vier a falir, não será arrecadado da massa. mas removido para outro local. a 

pedido do chefe da repartiç:lo arrecadadora. 

Art. 67. O Regulamento disporá sobre os procedimentos a serem adotados pela 

fiscalização nos casos de apreensão previstos nesta seção. bem como quanto à nomeaçio de 

depositário e liberaçilo do que t<nha sido apreendido. 

§1° . Vencidos os prazos previstos no Regulamento, sem que o interessado tenha 

providenciado a respectiva liberaç:lo, considerar-se-i!o abandonados as mercadorias ou os bens 

móveis apreendidos, que poderão ser incorporados ao patrimônio do Estado, doados a entidade 

pública ou pp·. •da. permutado ou alienado a terceiro conrorrne dispuser o Regulamento. 

§2°. Considerar-se-ão igualmen:e 'bandonadas as mercadorias de fllcil deterioração. cuja 

liberação não tenha sido providenciada no prazo de 72 (setenta e duas) horas da lavratura do 

termo de apreensão, se outro prazo menor nilo for fixado pelo apreensor, à vista de sua natureza 

ou estado. 

SEÇÃO XVII 

DA FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO 

Art. 68. Para os efeitos destas normas. não tem aplicação quaisquer disposições legais 

excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias. livros. arouivos. documentos. 
paptis, efeitos comerciais ou fiscais dos- comerciamcs, industriais, produtores e pr<stadores de 

serviços. ou da obrigaçio destes de exibi-los. 

Parágrafo ünico. No caso de recusa. a fiscalizaçlo poderá lacrar os móveis ou depósitos 

onde possivelmente estejam os documentos ou mercadorias exigidos. la\Tando o termtl deste 

procedimento. do qwl deixará cúpia com o contribuinlc. solicitando de: imediato. à aulondadc 

administrativa a que estiver subordinada, providencias para que se faça a e•ibição judicial. 

Art. 69. Pará apuraçlo das operações e prestações realizadas pelo sujeito passivo, o fisco 

pode utilizar-se de qualquer procedimenln tecnicamente idôneo, tais como: 

I - auditoria da escrita comercial e fiscal e de documentos subsidiários: 

11 - levantamento quantitativo de mercadorias; 

111 - conclusão fiscal ; 

IV- aplicaçio de índices técnicos·IÍe produtividade no processo de industrialização; 

V -exame dos elementos de declaração ou contrato firmado pelo sujeito passivo. em que 

conste a existência de mercadoria suscetível de constttuir-se em objeto de operação tributável. 

§I 0. No caso do procedimento previsto no inciso 11 deste artigo. é facultado a<' sujeito 

passivo acompanhar. pessoalmente ou por preposto. a contagem fisica da mercadoria. f•7endo 

por escrito as observações que julgar conveniente. 

§2°. Não exercida a faculdade prevista no parásrafo anterior, prcsumc·se que o sujeito 

passivo tenha reconhecido como exata a contagem fisica efetuada. 

§3°. Os agentes fisca1s, no exercic1o de suas atividades. podemo :ngressar nos 

estabelecimentos comerciais, industriais ou produtores, a qualquer hora do dia ou da noite. desde 
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que os mesmos estejam em funcionamento. 

§4°. A atividade de fiscalização podem desenvolver-se, excepcionalmente, através. de 

regime especial de fiscalização na fonna prevista no Regulamento. 

Art. 70. O contribuinte fornecem os elementos necessários à verificação de que são 

exatos os totais das operações sobre as quais pagou o tributo e exibim todos os elementos da 

escrita fiscal. e 1a contabilidade gero I quando solicitados pelo Fisco. 

Art. 7 1. Quando se apurar Sl>ne?ação à vista de livros e documentos fiscais, serão estes 

apreendidos, se necessário à instrução do processo fi scal e serão devolvidos, contra-recibo, se o 

requerer o interessado e desde que não prejudique a instrução do processo. 

Parágrafo tinico. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 

comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição 

dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. 

CAPÍTULO 11 

DO IMPOSTO ~OBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" 

E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS (ITCD) 

SEÇÃO I 5;)_. 
DO Ff...TO GERADOR 

Art. 72. O imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação de quaisquer bens ou 

direitos tem como fato gerador a transmissão "causa mortis" e a doação. a qualquer titulo. de: 

I -propriedade ou domínio titil de bem móvel; 

11 -direitos reais sobre imóveis; 

111 - bens imóveis, direitos, títulos e c réditos. 

§ t•. Para os efeitos deste artigo, considera-se doação qualquer ato ou fato, não oneroso •. 

que importe ou se resolva transmizsão de quaisquer bens ou direitos. 

§2°. Nas transmissões "causu:.rilôrtis" c doações ocorrem tantos fatos geradores distint~~· 

quantos forem os herdeiros, legatários. ou donatários. 

§3°. Para os efeitos desta lei, considera-se bem móvel ou imóvel os assim definid~s. na lei . 

civil. 

Art. 73. Para efeito do artigo anterior considera-se ocorrido o fato gerador: 

I ~ na· sucessão legitima ou testamentária, mesmo nos c~s de; suces~ão ··~proVisória,_ 

inclusi~e nainstituição de fideicomisso c do usufruto, na data da abe~a .da suce_ssão;-

11 • na data da fonnalizaçilo do ato ou negócio juridico: 

a) na doação; 

b) na partilh~ de bens por antecipação de legít imo; 

c) na transmissão de domínio útil; 

d) na instituição de usufruto convencional; ..... 
e) nas demais transmissões, a títuio oneroso, de bens ~óveis ou de direitos reais sobre os 

mesmos, não previstos nas alineas anteriores, incluída a cessão de direitos à aquisição. 

Art. 74. O imposto compete ao Estado: 

1 • !filiando-se de imóvei! ~ de dir<oi~os a eles relativos, da situação do bem; 

11 • tratando-se de bens imóveis, direitos, títulos e créditos, onde tiver. domicil io:· 

a) o doador ou onde se processar. o inventário ou arrolamento; 

b) o donatário, na hipótese em que o doador tenha domicilio ou residência no exterior; . 

c) o herdeiro ou legatário. quando o inventário ou arrolamento tiver sido processado no 

exterior: 
d) o herdeiro ou legatário se o "de cujus" possuía 'bens,. era residente Ol.J dónlicjlrado no . 

exterior, ainda que o inventário ou arrolamento tenha sido proc~ssado no Pais.~ ·:_.:. . . . • 

SEÇÃO li 
' : 

DA NÃO INCIDÊNCIA 

Art. 75. A não incidência do imposto atinge: 

1 - a União, os Estados. o Dist.ríto Federal e os Municípios. inclusive suas Autarquias e 

Fundações; 

11 - os templos de qualquer culto; 

111 - os Partidos Políticos, inclusive suas fundações e as Entidades Sindicais dos 

Trabalh~dores; 

IV -as instituições de Educa.;a·o·e Assistência Social sem fins lucrativos. 

SEÇÃOIII 

DAS ISENÇÕES 

Art. 76. Ficam isentaS do imposto: 

1 • as transmissões, por sucessão, de prédio de residência a cônjugç e filhos do servidor 

publico estadual falecido, quando es ta seja a única propriedade do espólio. desde que 

comprovem não possuírem. individualmente. em sua totalidade outro imóvel; 

11 • as transmissões hereditãr.ias de prédio de residência que constitua o único bem de 

espólio, até o limite de 56:087,84 UFIR, desde que à sucessão concorram apenas o cônjuge ou 

filhos do "de cujus" e que fique comprovado não possuírem outro imóvel; 

111 - as transmissões, por sucessão, de propriedade ou domínio útil de bem imóvel e de 

direitos reais sobre imóveis . como ori.ginário d os quilombos, assim definidos por resolução 

do Conselho de Cultura Estadual, d.esde que à sucessão concorram apenas ri cônju~c ou fi lhos do 

"de cuju,•. 

SEÇÃO IV 

DA BASE DE CÁLCULO 

. . 
Art. 77. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos, objetos da 

transmissão ou doação no momento da avaliação fiscal procedida pela Fazenda Pública 

Estadual. 

§ I •. Quanto aos títulos ou créditos, transmitidos ou doados. a base de cálculo do imposto 

será o valor dos mesmos. 

§ 2•. Discordando .o contribuin te da aval iação fiscal, proceder-se·ã aval iação 

contraditória, nos tcnnos dos art igos 84 desta lei. R--
SEÇÃO V 

DA ALÍQUOTA 

Art. 78. As alíquotas do lTCD são as seguintes: 

1- nas tr:IIlsmissõcs "causa mortis". 4% (quatro por cento) sobre o valor tributável; 

11 • nas doações de quaisquer bens e direitos. 2% (dois por cento) sobre o valor 

tributavel. 

Parágrafo tinico - Na hipótese de virein a ser; fixadas pelo Senado Federal alíquotas 

máxiinas. so inferiores às previstaS, essas terão aplicação imed iata. 

SEÇÃO VI 

DO CONTRIBÜINTE 

Art. 79. O contribuinte da imposto é: 

I - n3s transmiss~~s· '.'caU~~ ~~rtis", os herd~iros ou)Csài~os .. con-fo~e o· das~; 
11 - nas doaçõc_s, os donatários. , .. , 

. -: ... . ·:.:SES:Ã_ov.u: ... ~_;; :·' /·: 
DOS RESPONSA'iErs .. ; :, . ~~- .· 

=· 
- ~.';.,· •'-:v 

. ' .. --~---~ ~-..... . .. .. : 
~ - '• 

. ~--

. ·Art. 80. Sao ,ésSoalmente respon$liveis: 
. ~ ·-· . -:· 

• ~ • ~-:; -~ _. • • : -· -1-;. • . · .. . . 
I - ·pelo pagamento do·imposto:· · . ., : .•. . ....... ; . 

·. a) o sucessor de qu~lqiJ~r titulo~. o cõ~juge ·meei~;.!lui.,.j~ ·;~ ~~~id~:f;eto'."de·t~j~s/~_(é 
a data da pai1ilhn ou .adjudicaçiÍo, ti mit~da ess~· ~es,x;ris~~iÜd~d~ .. ~~ ·m;~;;;;;ie .d6.qú.Íilhãc;; do: 

' ' .. · , . · . · ... .. ·. . '!.•·. 
legado ou d" meação; · '· · .. . ' ... · .. ._. -.. . :- )-.· ... 

b) o espólio, quanto ao devido pelo "de cujus"; até a data da abertura da sucessão.•. : 

Art. ~ I. São solidariamente obri~ado~ pelo pagament~ ~os crédi~~~ .c~rre~ponde~·;es·· • . 

obrigações tributárias: 

.~·- as pessoas que tenham interes.sç. comW., .na sÚ.uação que c~_~(; nu;· fato gerador da 
. ~_brigação prin.Cip~_l_; . . ,. · ·· - · t -~ 1 • .' - -:t·~~- ·. .. . 

• 11 - ·o do~dor. quanto ao devido pelq donatário:iric.ll.Jsive."no iocanie·à doação ou doaçõ~s 
. ~n-icri~-rc;:s~ . . . .- . ·.'t . :·. · ·- . :-----~ -·:.; .• .._ -

III. >qualquer pessoa iisi~ ~u juridi~~ que detenha a po~se do_ ~;n·. ~,;;-i tido n~ fQ,ri;a :. · 

· d~sta-L~i. . (<:::· ,:·-~:>:··. : . . . ' 
. ·,·.;"Art. 82: Nos casos" de · impossibil idade de. ~xigência do cum·p:rj~en.to da .obrigação.·. 

·. . ' . . . '. .· . . . ~- . ·- . . . . . . . ' ~- ·.· 
prin~ipal. pelo ~ontri bui_nte~ respoodc.m solidariamente co~ este, nos at?sem_ que intervierel)l ou, 

~~ lils omissões de que: for~m responsãveis aque{j ~~mea~o~ pelo'Côdigo ~ribuiâri~ t:Jacional. · 

. . ·• . . . SEÇÃO VIII ; . ~-~. '· · .· 

DÀ AVALIAÇÃO FI~C,Al 

Art. 83. O volor ven• l do imóvel será estimado com base nas suas características e 

condições peculiares. levando-se em conta, entre outros fatores, sua forma, dimensões. utilidade, 

localização, estado de construção. valores das áreas vizinhas ou situadas em· zonas 

economicamente equivalentes, custo unitário da construção tributável e os valores auferidos no 

mercado imobiliário. 

SEÇÃO IX 

DA AVALIAÇÃO CONTRADITpRtA 

Art. 84. Discordando da estimativa fiscal, o contribuinte poderá, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da ciência da mesma. requerer que seja procedida a avaliação contraditória. 

Art. 85. O requerimento a que se refere o artigo anterior, devem ser apresentado. 

devidamente fonnalizado, à repartição fazendária onde foi processada a estimativa. sendo 

facultada a juntada, ao mesmo. de laudo assinado por técnico habilitado. 

§J•. Não estando o requerimento acompanhado de laudo, deverá o contribuinte indicar . 

assistente para acompanhar os trabalhos de avaliação a cargo da comissão responsável pela 

estimativa impugnada. 

§2°. No prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento do requerimento, a autoridade 

referida no parágrafo anterior emitirá parecer fundamentado sobre os critérios adotados para a 
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estimativa. No mesmo prazo comum, o assistente, se indicado, emitirá seu parecer. 

Art. 86. O requerimento instruido com o parecer de autoridade fiscal e com o laudo ou 

parecer Ó<~ a<Sistente, será encam:nhado a comissão de avaliação, a quem competirá decidir, 

conclusivamente, sobre o valor da estimativa a ser fixado no contraditório. 

Art. ·,87. Correrão à conta do contribuinte e senlo por este satisfeitas as despesas 

ocasionadas pela avaliação contraditória relacionadas com pagamento de assistente indicado, ou 

do laudo apresentado juntamente com a impugnação. 

Art. 88. Às transmissões decorrentes de sucessão legitima ou testamentária e àquelas 

formalizarlas mediante procedimento judicial. aplicam-se. no que respeita à avaliação 

contraditória, as disposições do Código de Processo Civi l~ 

· SEÇÃO X 

DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 89. A fiscalização do cumprimento do estatufdo na presente Lei, compete a 

Secretaria de Estado da Fazenda que. para tal finalidade, expedirá as normas e instruções 

necessârias. 

Parágrafo úriico. Estão sujeitos à fiscalização os contribuintes, as pessoas fisicas ou 

jurídicas ~ue interferiram em atos ou negócios jurídicos alcançados pelo imposto, bem como 

aqueles ~uc, em razão de seu oficio, judicial ou extrajudicial, pratiquem ou perante as quais 

devam ser praticados atos que tenham r d ação com o imposto. 

An. 90. NAo poderão ser lavrados, transcritos. registrados ou averbados por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, tabeliães, escrivães e oficiais de registro de imóveis. bens 

móveis. direitos, títulos e créditos, os atos e termos de sua competencia, sem prova do 

pagamento do imposto devido, ou de sua dispensa. 

Art. 91. Os servidores da justiça encarregados do registro de pessoas e óbitCis e os 

distribuido"'s judiciais deverão remeter à Sec,.,taria da Fazenda. na forma e prazo que o 

"'gulamento estabelecer. relação dos óbi tos ocorridos e dos inventários. e arrol3rllentos que 

tenham s ido distribufdos. 

Art. 92. Mediante intimação escrita, são obrigadas a prestar à autoridade administrativa 

todas as informações de que disponham com relação aos bens, di,.,itos, negócios ou atividades 

de terceiros: 

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de o ficios: 

li . os bancos, casas bancárias. caixas econômicas e demais instiluições financeiras; 

lff ·as empresas de administração de bens móveis. direitos, títulos e créditos: 

I\ • llS corretores. leiloeiros e despa::hantes oficiats; 

V - os inventariantes; 

VI -os sfndicos, comissários e liquidatários: 

VIl ·qualquer pessoa de direito público ou privado que se ocupe no Registro ou controle 

de bens móveis, direitos, tltulos e créditos. 

Parágrafo único. As int imações para os fins dos itens I, V c VI serão encaminhadas por 

intermédio da autoridade judicial de subordinação direta do intimado. 

SEÇÃO XI 

DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO 

An. 93. O imposto que tenha sido pago somente podcrã ser restituído: 

r-.. I I 

1 • quando não se formalizar a ato ou negócio. Jurídico que tenha dado causa ao 

pagamento: 

11 . quando for declarada. por decisão judicial pa~sada em julgado. a nulidade do ato ou 

do negócio jurídico que tenha dado causa ao pagamento: 

111 • quando for considerado indevido por decisão administrativa final ou por decisão 

judicial transitada em j ulgado. 

SEÇÃO XII 

DAS DI~POSIÇÕES GERAIS 

Art. 94. Na impugnação do lançamento do tributo, na pane que versar a estimativa do 

valor dos bens transmitidos. a autoridade instrutora determinará que se realize avaliação 

contraditória, devendo o sujeito passivo indicar assistente ou juntar laudo. 

An. 95. As canas precatórias de outros Estados para avaliação de bens situados neste 

Estado, não serão devolvidas sem a prova do pagamento do imposto de transmissão devido. 

CAPÍTULO 11 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) 

SEÇÃO I 

DA INCIDÊNCIA 

Art . 96. O 1mposto ~xiglvel uma vez por ano. inc1dc sobre a propriedade de: vcicuJos 

automoto,.,. e!l' geral, novos ou usados. 

SEÇÃO 11 

DO FATO GERADOR 

Art. 97. O Imposto sobre a Propriedade de Velculos Automoto,.,. {IPVA) tem como fato 

gerador a propriedade de veiculo automotor. 

§ t•. Considera-se ocorrido o fato gerador: 

I - no momento da aquisição de veículo novo: 

11 : no momento do ingresso no território do Estado do Amapá de ' 'eicufo adquirido do 

ex1crior; 

111 -no momento da arrematação em leilão; 

IV- no primeiro dia do ano. 

V • em relação aos ~efculos cuja propriedade deixe de estar ao abrigo da isenção ou não 

incidência, na data em que ocorrer a alteração que der ensejo à cxigencia do imposto. 
n 

§2°. O imposto ~ vinculado ao .. iculo. No caso-de sua alienação, o comprovante de 

pagamento será transferido ao novo proprietário, para efeito de registro ou averbação no orgão 

de tnin.sito. 

§ J•. No caso de transferencia de veículos regularizados em outra Unidade da Federação. 

não serã exigido novo pagamento do imposto. respeitando-se o prazo de validade do 

~lhimento anterior. 

§ 4''. Na hípótese do parágrafo anterior, não sendo comprovado o recolhimento do 

imposto na Unidade Federada de origem, este será devido ao Estado do Amapá, observado o 

disposto no parãgrnfo J• do artigo I 05 

§ 5•. Em "'lação aos veículos novos, enquanto a propriedade for de concessionárias 

objetivando a "'venda, não ocorre o fato gerador do IPV A. 

SEÇÃOIII 

DA NÃO INCIDÊNCIA 

Art. 98. O IPVA não incide sobre: 

I • a propriedade dos veículos, integrantes do patrimônio: 

a) da União, dos Estados. do Distrito Federal e dos Municfpios, inclusive de suas 

Autarquias e fundações, unicamente quando vinculadas às suas finalidades essenciais; 

b) dos panidos polhicos e de suas fundações; 

c) das instituições de educação e de assistência socia~ das entidades de assisténcia social 

sem fins lucrativos, unicamente quando vinculadas às suas abvidades essenciais e, desde que: 

I - não distribuam qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro 

ou participação no seu resultado. 

2 - apliquem integralmente no país os seus recursos, na manutenção dos seus objetivos 

institucionais; 

3 • pllUltenham escri turação de suas receitas e despesas em livro "'vestido de 

formalidades legais capazes de assegurar sua exatidão. 

d) das entidades sindicais dos trabalhadores: 

11 - A propriedade dos reboques e semi-,.,boques. 

Parágrafo único. Não se exigirá o imposto sobre veiculo: 

I - Que tenha sido produzido h:i mais de I O ( dez) a nos: 

11 - Que tenha sido transferido de outra unidade federada para o Estado do Amapá, cujo 

imposto tiver sido integralmente recolhido nessa unidade federada. no exerclcio da transferência. 

111 • que tenha sido objeto de perda total, comprovado por ocorrência policial ou laudo 

pericial oficial. A-

SEÇÃO IV 

DA ISENÇÃO 

Art.99. É isenta do imposto a propriedade: 

I - de veículos de turistas estrangeiros, ponado,.,. de Cenificados lntemacionars de 

Circulação pelo piaz.o estabelecido nesses certificados. mas nunca superior a um ano, 

"'!ativamente aos veículos de sua rropriedcde ou posse, não "'gistrados no Estado: 

11 - de veiculos das rep,.,.en~ consulares, dos agentes consulares e funcionários de 

carreira do serviço consular, deste que o pais de origem adote medida "'cíproca para com os 

veículos do Brasil; 

111 -de màquinas agrlcolas e de terraplanagern e outras similares. desde que não circulem 

em vias públicas: 

IV - de veículos de transpone de passageiros, tipo táxi; 

V- de veículos com potência até 50 cilindradas; 

VI - de velculos especiais para deficientes lisicos: 

VIl ·de veículos de instituições "'ligiosas de qualquer culto; 

VIII - de vefculos de pessoas jurídicas de direito privado, instituídas e mantidas pelo 

poder público estadual ou municipal: 

IX ·de ve ículos de transpone coletivo urbano ou meuopolitano: 

X- de veículos utilizados como ambulincia e no combate a incêndio, desde que não haja 

cobrn.nça pelo serviço 

Art. :00. Nos casos da alínea "c" do inciso I do anigo 98 e dos incisos I, fi, VIl e VIII 

do artigo 99, o reconhecimento d>. nilo incidencia ou da isençao será efetuado mediante 

requerimento dirigido pelo interessado ao Departamento de Administração Tributária • 

DAT/SEFAZ. 
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Art. ~O I. Havendo indeferimento do pedido de que trata o artigo anterior o interessado 

poderá fazer novo pedido à Secretaria da Fazenda. 

SEÇÃO IV 

DOS CONTRIBUINTES E DOS RESPONSÁVEIS 

Art. l 02. O contribuinte do I PV A e o proprietário do vcir.ulo. 

Art. I 03. São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto, sem beneficio de 

ordem: 

I -titular de domínio útil: 

li - o possuidor do veiculo . 
.JJ 

SEÇÃO V 

DAS ALÍQUOTAS E DA BASE DE CÁLCULO 

Art. I 04. As alíquotas do imposto são: 

I · 3% (três por cento) para automóveis c utilitários nacionais; 

11 - 1.5% (um e meio ror cento) para embarcações. aeronaves, ônibus: caminhões. 

tratores. 111otos e mo'tonctas. motocicletas e triciclos estrangeiros e nacionais: 

111 - 4% (quatro por cento) para automóveis e util itários estrangeiros. 

Art. I 05. A base de cálculo do imposto é o valor venal do veiculo. 

§1•. No caso de veiculo novo, o preço constante do documen:o fiscal de aquisição. 

incluído o valor dos opcionais e acessórios, nunca inferior ao valor autorizado pelo órgão federa l 

competente para disciplinar a matéria. 

§2°. Quando se tratar de veiculo importado não licenciado no pais, o valor constante do 

docwnento de importação acrescido dos tributos c despesas incidentes por ocasião do despacho 

aduaneiro ou do valor da arrematação em leilão oficial acrescido dos tributos incidentes e das 

despesas debitadas ao arrematante. 

§3°. Nas hipóteses dos parágrafos anteriores, a base de calculo corr~sponderá a 1112 (um 

doze avos) por mês. a partir da data da ocorrência do fato gerador. 

§4°. O valor a que se refere o caput deste artigo. nas hipótese dos incisos IV c V do § 1• 

do artigo 97. scr:i o constante de tabeb editada periodicamente pela Secretaria de Estado da 

Fazenda, de acordo com critérios estabelecidos C[ll Rcgulan1cnto. 

SEÇÃO•VI 

DO PAGAMENTO.DO.IMPOSTO 

Art. l 06. O local, os prazos e forma de pagamento serão fixados por ato da Secretaria de 

Estado da Fa~cnda. 

Parágrafo único. Para os casos previstos nos parágrafos 1° c 2• do artigo 105, o imposto· 

ter:i seu vencimento 30 (trinta) dias após a data da aqui~ição, do desembaraço aduaneiro ou da 

arrematação em leilão de veículos apreendidos .. 

Art. I 07. O valor do IPV A será recolhido diretamente ao banco pelo proprietário do 

veículo ou.rcspons{•vcl. mediante Documento d~ Arrecadação. 

Art. I 08. O pagamento do iinposlo poderá ser vinculado renovação anual do: 

licenciamento de veículos automotores terres:resM- . 

Art. 109. Na hipótese de veiculo ·cuja pro~riedade-<leixe .de .~star abrigado pelo in~ti tuto .. 
da isenção ou não incidência, o pagamento do .i~posto. se devido; ocorrerá no prazo de alé 40 . . 

(quarenta) dias da data em que ocorreu a alteração-que deu ensejo"à exigência do imposto. 

SEÇÃOVII 

DA DESTINAÇÃO DO PRODUTO ARRECADADO 

Art. 110. Do produto da arrecadação do imposto. 50% {cinqüenu por cento) constituirá 

receitas do Estado, e 50% (cinqüenta por cento) do Município onde estiver licenciado o veiculo, 

incJuído naqueles perccnluais os valores correspondentes à correçao moncaária ~o imposto pago 

fora do prazo. bem como os respectivos acréscimos. 

TÍTULO 111 

DAS TAXAS 

CAPÍTULO! 

DA INCIDÊNCIA 

Art. 1 1 1. A Taxa Judiciária. tem como fato ger"tlor o ato, atividade ou serviço relativo ~ 

processo. ação ou procedimento, contencioso. ordinário, cautelar, especial e/ou acessório, 

ajuizado neste Estado. 

Art. 11 ~ . As disposições legais ex ostentes à data ~esta Lei, relativas à Taxa Judiciária. 

serão observadas até a edição de legh ,o·;c· • ..spccifica sobre a matéria. 

Art. 11 3. A Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - TFS, tem como fato gerador o 

ato. atividade ou serviço decorrente: 

1 • do exercício regular do poder de policia administrativa do Estado, mediante a 

realização de .di ligência, exame. inspeção, vistoria ou outro ato semelhante~ 

11 -da util ização efetiva ou potencial. de serviço público especifico e divisível, prestado 

ao contribuinte ou posto à sua disposição, que não seja objeto da cobrança de preço público .. 

Parágrafo único - Os atos c serviços sujei tos ã taxa serão aqueles constantes nas tabelas a 

serem editados pela Secretaria da Fazenda. 

CAPÍTULO li 

DA ISENÇÃO 

Art. 114. São isentos da ta•a: 

I - os atestados de vida. de pobreza. de declaraçãn!le estado. de residência. de vacina c 

para sepultamento de cadáven:s: 

li - a carteira nacional de habilitação c os exames necessários à sua obtenção para os 

servidores estaduais que exerçam funções policiais ou fiscais, e os servidores da União. do 

Estado c dos Municípios e os praças das Forças Armadas que c•erçam a função de motorista: 

:n - a< cert idões para fi m mili tares c eJeit01ais e para instruir pedidos de ponsão 

alimentícia; 

IV -os certi ficados de vacinação animal: 

V - os documentos destinados a instruir processo ãdministrativo pertinente a servidor 

público es tadual: 

VI - os docunicntos necessários ao desempenho de atos que decorram da atribuição 

expressa na legislação estadual: 

VIl - os exames para expedição de carteira sanitária, bem como os atestados médicos 

necessários à habil itação a emprego.: 

VIII - as guias de lil're trânsito· de prod~tos. sujeitos à fiscalizaÇão sanitária e as de 

rc:quisição .de entorpecentes: 

IX· . o porte de · arma de defesa pessoal para os Procuradores po . Estado c para os 

servidores do Estado que exerÇam funções judiciárias, fiscais, policiais e "para aqueles que 

tenham, :ob:sua guarda, valores do Estado: 

· X.'~·. ··oso documentos relati.vos a veículos automotores da União, dos Estados. dos 

· M.un_i-~ipi~~ ~ d-~ r~pa~içõc~ cstran~ciras acredit:tdas junto ao Governo~Brasilci ro; 
· ~~ - c oS· ~X~mes de proje\0, de serviÇOS . e de obras sujeitos à fiscalização sanitária. 

refcre; tcs .à cons;ruç~o·. çk "prcdios hospi talares periencenies ao patrimônio de entidades de 

assistência.social .dc21aradai d~ ut.ilidade "pública: 

XII- a priii{ei ra.vi;·das c~pulas de identidade civil; 
. ·. :·. 

XIII • as cntidad.es re ligiosas. beneficentes ou educacionais .e as que tenham como 

finalidade precípua a difusão da ane, da cultura ou das tradições em geral: · .. 

XIV - as cert id9cs, as buscas c as consultas de documentos, se d"SÚnadas à defesa de 

direitos de pessoas carentes: 

XV.- as licenças para realização de evento em vi~ pública. com flnalldade beneficentes. 

Parágrafo único · É prova bastantt:. para o gozO da isenção previ~ta: 

a)_r~os itens 11 c IX. a comunicaçào da Rc:pa~tição rcspccth·a de. qu~ o serviQor cst;i no 

·efetivo exercício das rcft!ridas funções: 

b) no. item XIV, a entrega de atestado de p~brc*" ~xp~dido . por .autoridade policial 

con'l.P.cte_ntt. 

·CAPÍTU.LO 111 

DAALÍOÚOTA 
::- _. 

· . Art, i·1s. A \ax"a.si:rá cobrada de-acordo com as· a;iq~otas previst~·~as. tabelaS a serem 
.. · .-- . . . . . ... -. . 

editadas por ato da S~~ctaria de Estado da r'azcnda. 

CAPÍTULO IV . 

DA BA.SE DE CÁLCULO 

Art. I I 6. As taxas serão c:Íiculndns segundo coeficientes aplicados à Unidade Fiscal de 

Referência - UFIR c convertidos em moeda corrente vigente. 

CAPÍTULO V 

DO CONTRIBUINTE 

Art. I 17. Contribuinte da taxa é a p,essoa fisica ou jurídica que pro-::oque ou se beneficie, 

confonne o caso. do nto, a tividade ou serviço constantes das tabelas a serem editadas pela 

Secretaria da Fazenda. 

CAPÍTULO VI 

DO LOCAL, I>RA:':O é FORMA DE PAGAMENTO 

Art. I 18. A ta.' a será paga em estabelecimento bancário autorizado ou em repartição 

arrecadadora, atraves do Documento de Arrecadação-DAR, modelo I. 

Art. l l9. A taxa serâ recolhida: 

I - q~do da "apresentação :\ repartição pública estadual, de documento que provoque a 

prática de ato ou desempenho de atividade ou, ainda, a prestação de serviço que dê origem à 

obrigação de pagã-la, nos termos desta norma; 
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li · quando for lançada por periodo certo de tempo: 

a) sendo este mensal, até o décimo dia do mês a que se ~fira; 

b) sendo .ste anual. ato o último dia útil do m<s seguint• àquel• em que o fato g•rador 

tenha se iniciado. 

TITULO IV 

DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

CAPÍTULO I 

DO FATO GERADOR 

Art. l20. A contribuição de m•lhoria t•m como fato gerador a reali:zação de obras 

públicas de que decona boneficios a bons imóv•is. 

CAPiTULOU 

DA BASE DE CÁLCULO 

Art.l21. Para fixação da contribuição devida adotar-se-á como critrrio o beneficio 

resultante da obra. calculado atravês do rat•io proporcional do seu custo total ou parcial. em 

rdaçlo às respectivas áreas de inOuência. 

CAPÍTULO 111 

DO EDITAL E IMPUGNAÇÃO 

Art. l22. Para cada obra pública de que docorra bon•ficios a bons imóveis. o Estado 

publicará p~viament• edital com os seguintes elementos: 

I • ddimitação da ~a bondiciada • a relação dos imóveis nola comp=ndidos; 

h - memorial descritivo do projeto· 

111 - orçamento total ou parcial do custo da obra 

IV • determinação da parcela do custo da obra a ser ressarcida pela contribuição. com o 

correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados. 

Art. l 23. Os proprietarios dos imóveis boneficiados terão o prazo de 30 (trinta) dias para 

impugnação de qualquer dos elementos constantes do edital referido no artigo anterior. 

CAPÍTULO IV 

DA ISENÇÃO 

Art.l24. E isento da Contribuição de Melhoria o IOJÓ\el que constitua património 

I • da Umão. do> Estados. do Distrito Federal. dos Mumc1p1os e suas respectivas 

autarquias; 

11 - de partido polit1co: 

111 • de templo de qualquer culto: 

IV - de instituição de assistência social. cdu~acional ou cultural. de,idamente 

reconhec1da como de atividade pública. pel• União. pelo Estado ou por Municipio deste estado 
(1 

CAPÍTULO V 

DO CONTRIBUINTE E RESPONSÁVEL 

Art.l25. o contribuinte. c r'tlf""'""o do imóvel ao tempo do lançamento do tributo. 

Art. l26. É responsavel pelo pagamento da Contnbuição de Melhoria, o sucessor a 

qualquer título, sempre que decona a transmissão da propriedade, 11o domínio útil ou da posse 

do imóvel. 

Parágrafo único - As infrações serão punidas como dispuser o Regulamento. 

LIVRO SEGUNDO 

TiTULO I 

DOS REGIMES FISCAIS ESPECIAIS 

CAPITULO I 

DA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS 

Art. 127. Equipara-se a industrial, para exigência do IC1V1.>, o estabolec1mento 

importador de mercadorias estrangeiras adquiridas sem os favores fiscais previstos na Lei n.• 

8.387 de 30 de dezembro de 1991 e legislação compl•ment.u-. 

Art. 128. O ICMS incidente sobre us recebimentos de mercadorias estrangeiras e fetuadas 

nos termos do artigo anterior. fica diferido para o momento de sna saída do estabel•cimento 

importador. 

Parágrafo único. Equipara-se à operação de saída a entrada para eonswno ou integração 

oo ativo fixo do estabolecimento importador. 

Art. 129. As men:adorias importadas nos termos do artigo 127 não estarão sujeitas ao 

pagamento IU)tccipado do imposto devido na primeira operação c!e saída. na forma prevista na 

legislaçlo tributária e farlo jus, para efeito de cálculo do imposto devido, a credito fiscal 

presumido de até 8% (oito por cento). 

Par.igrafo único. O cr<dito fiscal de que trata este anigo scni calculado sobre o valor da 

operação utilizando por ocasião da saída das mercadorias. 

Art. 130 A base d• cálculo das operaçõ.s de que trata o Parágrafo Único do artigo IÍ8 

será obtida mediante a conversão da moeda de origem. constante da Declaração de. Importação. 

à taxa de càmbio do dia do efetivo desembaraço na Secretaria de Estado da Fazenda. acrescida 

das despesas relativas a frete. seguro e impostos federais. g_ 
o • 

Art. 131. Nas operações mtemas.·realizadas com mercadorias imponadas de acordo com 

as d isposições do artigo 127 aplicar-se-á na e<igência do ICMS. a a líquota de 12"/o (dou: por 

cento). 

Art. 132. Para fru1çào dos boneficios deste Capitulo os contribuintes deverão submeter

se a regime especial de reg1stro. apuraçãc.. recolhimento. emissão c escrituração de docwncntos 

fiscais. a ser regulamentado por ato do Poder Executivo. 

CAPITULOU 

DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE MACAPA E SANTANA (ALCMS) 

SEÇÃO I 

DA INCIDÍ:NCIA 

Art. 133. O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal c de Comunicação • ICMS, 

incide na operação de importação de produto~ estrangeiros destinados a comercialização. 

beneficaamcnlo. industrialização ou consumo, inclusive por pessoa fisica . 

Parágrafo único • O ICMS devido na posterior saída do produto ifTiportado, sem exigido 

na fom1a de antecipação 

SEÇÃO 11 

DA "lÁO INCIDÊNCIA 

Art. 134. Não está sujeito ao pagamento de ICMS por antecipação. a importação de 

máquinas e equipamentos desunados ao ati\O permanente das industnas, bem como o produto 

importado do exterior por pessoa fisica para seu uso e consumo. 

SEÇÃO 111 

DO FATO GERADOR 

Art. 135. A entrada de mercadorias importadas do exterior, ainda quando se tratar de 

bom destinado a consumo ou ati•o fi,o d< estabolccimento. assim como sobre o serviço prestado 

ou cuja prcstaç;'io se tenha imc1ado no e"lcnor 

Art 136. Considera-se ocomdo o fato gerador do imposto no momento em qu< se 

verificar a hipót<se de: 

1 • desembaraço aduancuo de mercadona importada do exterior por pessoa fisica ou 

juridica. a1nda quando se tratar de bom deMinada a uso. <'>nswno ou ativo fixo. ,.f;f..-
t t 

11 . aquiSIÇão em hcltação promov1da pelo ~r púbhco. de rnorcadoria ou bom 

importados do e•tenor. apreendidos ou abandonados 

SEÇÃO IV 

DO CRÉDITO PRESUMIDO 

An 137. Fica concedido crédito Fiscal presum1do, igual ao montante qu< tena sido 

pago na origem em outras unidades da Federação, às m<rcadonas, na forma de produtos 

industrialiwdos. entradas na Zona de Livre Comércio de Macapa e Santana. desde que se 

dtstinem à com•rcialização. conforme precdtua o inciso I, do Artigo 40. do dcc~to-lei n.• 288 

de 28 de fev<r<iro de 1967. 

§ I". O d1sposto neste artigo aploca-sc tombem aos produtos industrializados entrados na 

Área de Livre Comercio de Macapá e Santana · ALCMS. oriundos de outraS localidades do 

Estado do A mapa. 

§2" - Para eleito de dctrrminação do crédito fiscal presum1do. relativo aos produtos 

industrializados de que trata este artigo. excluem-se os valores do frete auf<ridos por terreiros e 

do seguro. 

§3" - Não gera direito ao credito fiscal presumido a operação que náo for registrada nos 

livros fisca1s no pr.uo regulamentado ou não tenha sido desembaraçado na repartição fiscal 

competente 

§ 4" . O previsto no caput deste artigo não se aplica :is operações que envolvam energia 

elétrica, petróleo. inclusive lubrificantes líquidos e gasosos e dele derivados 

SEÇÃO V 

DA BASE DE CÁLCULO 

Art. 138. A base de cálculo do imposto <: 

1 . na entrada de mercadoria e de bem importado do exterior, com bonoficios da Lei n• 

8.387 de 30 de dezembro de 1991 e leg1slação complementar, ainda que destinado a uso, 

consumo ou ativo fixo do importador, o valor constante do documento de importação. 
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convenido em moeda corrente pela mesma taxa cambial uti lizada para o cálculo do imposto de 

imponação. sem qualquer acréscimo ou dc,·oluçào posterior. em caso de \'arioção da taxa até o 

efetivo pagamento, acrescido das scguir.tes parcelas: 

a) imposto de imponação; 

b) imposto sobre produtos industriali7.ados: 

c) imposto sobre operações de càn·,cio: 

d) quaisquer despesas adu~iras. 

111 - na hipótese do inciso 11 do an. I 35. o valor da operação acrescido dos impostos de 

imponaçllo e sobre produtos industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao 

adqui rente: 

An. 139. Em relação ao imposto a ser pago por antecipação o valor da base de cálculo 

encontrado nos termos do anigo anterior, será acrescidos do frete e dos seguintes percentuais: 

a) de 50% (cinqüenta por cento) para armas e munições; embarcações de espane c 

recreação embarcaÇões de espane e recreaç ão; produtos de perfwnaria ou de toucador 

preparados e preparações cosméticas, classificados nas posições 330 I a 3305 c 3307 da 

Nomenclatura Bras ileira de Mercadorias - Sistema Harmoniiado (NBM/SH); bebidas alcoólicas, 

classificados nas posições 2207 a 2208 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema 

Harmonizado (NI3MJSH); cerveja de malte , classifi cados na posição 2203 da Nomenclatura 

Bras ileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBMJSH): vinhos classificados na posição 

2204 a 2206 da Nome nclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NI3MJSJI); 

fumos e seus derivados, classificados na posição 2401 a 2403 da Nomenclatura Brasileira de 

Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBMJSH) e Chopp; fogos de anificio; peleterias; anigos 

de antiquários: aviões de procedência estrangeira de uso não comercial; asas-delta e ultraleves, 

suas peças e acessórios; petróleo e combustíveis líquidos ou gasosos, ,exceto óleo diesel e 

lubrificantes. 

I b) de 30% (trinta por cento) para O< demais produt~s. 

/ § I'. O valor do imposto calcu!od·J na. forma ~o inciso I do a.nigo anterior, constitui 

crédito fiscal dedutível no cálculo do valor do dcb1to a TITULO de antecipação. 

§ 2'. Os percentuais a que se refere as alínea "a" e "b" deste anigo, correspondem a 

margem de valor agregado, inclusive lucro, relativo a operação de venda fi nal ao consumidor. 

SEÇÃO VI 

DA FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 

An. 1 40. O imposto será recolhido nos prazos fixados no regulamento, podendo o Poder 

Executivo estabelecer prazos especiais em função de categorias, grupos de mercad~rias ou 

setores de atividades econômicas. 

Parágrafo único . Nas operações de imponação de bens e mercadorias do exterior, o 

pagamento do imposto será no momento do desembaraço aduaneiro. 

Art. 1 41. Os pagamentos ·efetuados após os prazos fixados em regulamento ficarJo 

suj eitos, alem da correção monetária, a multa e aos juros de mora. Q 

SEÇÃO VIl 

0!1 ALIQUOTA 

An.l42. N.S impo:taçõcs de bens e mercadorias do exterior as alíquotas são as 

seguintes: 

a ) 25% ( vinte e cinco por cento) para armas e muniçiks; embarcações de espan e e 

recreação; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparaç(!es cosméticas, 

classificados nas posições 330 I a 3305 e 3307 da Nomenclatura Comwn do Mercosul 

(NC M): Bebidas alcoólicas, classificados nas posições 2207 a 2208 da Nomenclatu_ra 

Comum do Mercosul (NCM); cervejas de malte. classificada na posição 2203 da 

Nomenclatura Comwn do Mercosul (NCM); vinhos, classificados nas posiçõ~s 2204 a 

2206 da Nomenclatura Comum do Mereosul (NCM); fumos c seus derivados; fogos de 

artificio; peleterias; artigos de antiquário. aviões de uso não comercial, asas-delta c 

ultraleves, suas peças e acessórios; 

b) I 2% (doze por cento) para as demais mercadorias c serviços. 

CAPITULO 111 

DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

Seção I 

DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTd 

I 

An .J43. Fica atribuído ao contribuinte ou depositário, a qualque," titulo, na condição de 

substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto incidente sobre uma ou mais 

operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentcs, inclusive e m 

re lação ao valor decorrente da diferença entre alíquotas nas operações e prestações 

interestaduais que destinem bens ou serviços· a conswnidor final que seja contribuinte do 

imposto .. 

§I•. O recolhimento do imposto pelo regime de substituição tributária encerrará a fase de 

tributação e não dará ensejo a utilização de credito fiscal pelo a dquirente, salvo exceções 

expressas. 

§2'. A adoção do regime de s· ü>::::u;~ão tribu tária em operações interestaduais dependerá 

de acordo específico celebrado entre o Estado do Amapá, e as demais Unidades da Federação 

interessadas. ~ 

§3'. A substituição tributária niio exclui a responsabilidade acessória do contribuinte. 

salvo nos casc5 previstos em le i. 

§4°. Para efeito de exigência.qo, imposto por substituição tributária, inclui-se, também, 

como fato gerador do imposto. a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do 

adquirente ou em outro por ele indicado. 

§S•. Ficam convalidados os Proto'colos. convênios e ajustes celebrados entre o Estado do 

Amapá e as demais Unidades da Federação. 

An. 144. O Poder Executivo poderá a qualquer momento, suspender a aplicação do 

Regime de Substituição Tributária em razão do descredenciamento do sujeito passivo por 

substituição, verificado por motivo da inadimplência deste em relação ao imposto retido c não 

reco lhido nos prazos regulamentares. 

§1•. A responsabilidade pelo pngamcnto do imposto, a partir das operações ou 

prestações subsequcntcs ao descredenciamento, ficará transferida para o adquirente da 

mercadoria ou prestador de serviço conforme se dispuser em regulamento. 

§2'. Os contribuintes que receberem mercadorias sujeitas a substituição tributária sem a 

devida retenção, deverão comparecer a repaniç~o fiscal de seu domicilio, no prazo de 5 (dias), 

contados da data de entrada da mercadoria no Estado, para regularizaçãp e recolhimento do 

imposto. 

§3•. O não cumprimento do porti:ir~:'o anterior acarret~rá a adoção das medidas previstas 

no anigo 63 desta Lei. 

Art. 145. As mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, são aquelas 

dispostas no anexo único desta Lei, podendo o Poder Executivo assinar protocolos com outras 

Unidades da federação, com mercadorias não previs tas no anexo. 

Seção 11 

DA BASE DE CÁLCULO 

An. 146. A base de cálculo, para fi ns de substituição tributária será: 

I - em relação às operações c prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da 

operação ou p restação praticado pelo contribuinte substituído; 

11 - em relação :is operações ou prestações subsequentes, obtida pelo somatório das 

seguintes parcelas: 

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo 

substituírlo in1t:íltlediário: 

b) o montante dos valores de seguro. de frete c de outros encargos cobrados ou 

transferíveis aos adquirentes tomadores de serviço~ ,Q_ 
I I 

c} a margem de valor agregado. inclusive lucro.. relativa âs operações ou prestações 

subsequentcs. 
. ' 

§1'. Na hipótese de responsabitídadc tributária em relação as operações ou prestaç,õcs 

antecedentes. o imposto devido pelas referidas operações ou prestações será pago pelo 

responsável quando:· 

I - da e ntrada ou recebimento da mercadoria ou do serviço; 

11 - da saida subsequente por ele promovida. ainda que isenta ou não tributada; 

111 - ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato detct'minante 

do pagamento do imposto. 

§2'. Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, único ou 

máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de calculo do imposto, para Iins de 

substituição tributária, é o referido preço por ele estabelecido. 

§3°. Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante. poderá ser este 

estabelecido como base de calculo do imposto. 

§4°. A margem a que se refere a alínea "c"' do inciso 11 do caput será estabelecida com 

base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento. ainda 

que por amostragem, ou através de informações e ~utros elementos fom,ecidos por entidades 

representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, 

sendo permitido eventualmente, acrescentar-se outros cri térios que venham a subsidiar a sua 

fixação. 

§5°. O imposto a ser pago por substitu ição tributária, na hipótese do inciso 11 do caput , 

correspondcrã ã diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota prevista para as 

operações ou prestações internas sobre a respectiva base de calculo e o valor do imposto devido 

pela operação própria do substituto. 

§6°. A base de cálculo do imposto a ser recolhido pela empresa concessionária de energia 

elétrica. na condição de substituto tributário. relativamente às operações anteriores, é o valor da 

operação fina,l do produto entregue ao consumidor. 

§7'. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto 

pago por força da substituição tributària quando o fato gerador preswnido não se realizar ou na 

hipótese de pagam"nto a maior, sendo-lhe facultado creditar-se, em sua escrita fi scal, do valor 

l 



Maca 29.12.97 DIÁRIO OFICIAL Pâg. 13 

atualizado sq;undo os mesmos critérios aplicáveis ao tnbuto. 

§8". Na hipótese do parágrafo antwor. tcndo o contnbuintc crcduado-se do ,alor antes 

de deliberado o seu pedido de rcstitutçilo c sobrevindo decisão contrária irrccorrivel. o 

contribuinte substituído. no prazo .:c 15 (~"inzct dias da respectiva notificação procederá ao 

estorno dos créditos lançad!>S. tamoem devidamcntc atualizados. com o pagamento dos 

acréscimos ltgais cabíveis. (}_., 

§'1". O direito à rcslltuiçilo de que trata o § 7" se ôljlhca tamb<m na hipotese de tmposto 

pago por antecipação. 

LIVRO TERCEIRO 

PARTE GERAL 

TÍTULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

CAPÍTULO I 

DA FISCALIZAÇÃO 

An 147 A fiscalização dos tnbutos compete ã Secretana de Estado da ~:lL<nJ.. 

dos órgiios próprios e seus funcionários pa.ra este fim concursa<l<-s e designado~. ass1m "'''111• 

autondadcs jud1c1:inas. policiais c admmistratt\'as, expressamente nomcad3!) c:m k·1 ~ ps:lo~ .. 

FiscaiS de I ributos e Auxiliares de FISCal do ex~ rerriton•J Federal do ..-\mJ.p~ J d&'J''' ., .I.. • ... 

Estado. 

Panigrafo umco • A fiscalização dos tributos far-~-á na forma du-. ":'1 ~~ ••''" 

Regulaf!l~nlos. ot>Wecidas as nonnas estabelecidas neste Código e outros dtSJ'llJSJII\ n' lc.·~"''' 

afins. 

An. l48. Considera-se miciado o procedtmcnto fiscal para apuração da;, mlra,ik> J 

Legislação Tributãria: 

I· com a lavratura do Termo de lnicto de Ftscalizaçào: 

11 ·com a lavratura do Termo de Apreensão de Mercadorias e Documentos I "":a" ou .k 

intimação para sua apresentação: 

111 • com qualquer outro ato escrito de servidor faze ndário, própno de sua atl\ldad< 

funcional específica. a partir de quando o õscahz.ado for ctentificado. 

An. l49. Mediante solicitação cscnta são obngados a extbtr documentos. prestar 

ínfonnaç6<:3 e f3colll3r a ação dos agentes do fisco. alem dos descritos no art 92. os segumtes· 

I • os contribumtes e todos os qJe dtreta ou indiretamente tomarem pane n..s operações 

sujeitas ao imposto. 

11 - os serventuanos de JUStiça: 

111 -as tmpresas de transpo.1'= <' ~'" 1 .msportadorcs sangul~s: 

IV · todas as dcmats pessoas fistea' ou JUridtcas. CUJas atl\tdades cn,oham ncgucios 

ligados aos tributos ~ 

Paragnfo unico · A fi scah:tação do ragamcnto dosJnbutos. sera feua. ststemaucamcnte. 

nos estabelecimentos comercims. mdu- ·· !':us e prodUiores. fenas hvres. praças. ruas. estr.uJas e 

onde quer que se exerçam atindades tributá' ets 

An 150 Em caso de embaraço ou desacato no e.ercicio de suas funções. ou quando 

necessário à efeuvação de medtdas pre,istas na legislação tributária. as autoridades dl 

administração tnbutaría poderão rcquisttar o auXtho polictal. amda que não se configure falo 

definido em lei como cnmc ou contravenção. 

CAPÍTULO li 

DAS FORMAS ESPECIAIS DE PAGAMENTO 

An. 151. O Poder Executivo através de Decreto que tndtcará a autoridade competente 

poderá autorizar a reali:tação de compensação. transação. moratória c ampha~ de prazo de 

recolhimento de tributos. observadas, relativamente ao ICMS. as condições gerais definidas em 

Conventos celebrados e racificados pelos Estados c Distrito Federal, na forma prevista na Lei 

Complementar 

: <PÍTULO 111 

DA RESTITUIÇÃO 00 TRIBUTO 

An. 152. O sujeito passi\o tem direito. independentemente ue orêvio protesto, à 

restitu ição total ou parcial do tributo. seja qual for a modalidade do seu pagamento. nos 

seguintes casos: 

I • cobrança. ou pagamento espontâneo. de tributo mdevido ou maoor que o devido em 

face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador 

efetivamente ocorrido: 

11 - ~rro na adcntificaç.io do sujc11o passt,•o. na dclcrminaçio da aliquota aplicávd. no 

cálculo do montante do debito ou na elaboração ou conferência em qu•lquer documento relativo 

ao pagamento: 

111 · reforma. anulação. revogação ou resctsiio de decisão eon~natória. 

§ 1• A restituição só se dará em espécie quando o tributo nilo puder ser compensado. 

§2• A resututç~o total ou paretal do tnbuto. Já lugar à re>tltutçilo na mesma proporção 

dos juros de mora c das penalidade• pecuniánas. sal'o a: refrrentcs a infrações de caráter formal 

não prejudicadas pda causa da restil !.i·Ç-... .1. 

§3" O Poder Executivo definirá a fonna c as condições em que se dará a restituição. 

CAPÍTULO IV 

DA CERTIDÃO NEGATIVA 

An. 153. A prova de quitação de tnbuto sera fctta por cenídilo negattva. expedtda pelo 

orgào admmistrauvo competrnte. mcdtantr requrnmento do mtercssado. o qual contcr.i as 

mfom>açõc:s rxigtdas pelo fisco. na forma do Regulamrnto. 

An 154. A Cenidão Negati,·a será fornecida no prazo estipulado no Regulamento. 

An 155. A venda ou cessão do rstabelecimento comercial . industrial ou de prestação de 

sen tços de qualquer natureza. poderá cfeuvar-sc iodrpcndentementc da cenidão negativa dos 

tributos a que esthcrcm SUJeitos esses estabelrctmentos. subststindo, todavia. a responsabtlidade 

-.olidária do adqutrente 

An 156 A c\pcdt~.lo de centdlo negatl\a não tmpede a cobrança do débi to an terior. 

postenomll.'nte apurado 

An I '7 Sem P"'' a. por ccntdlo da repantç.'io fiscal. de isenção ou de quita~ lo dos 

1nbuws ou Jt: quatsqucr outro~ ônus re l3tl\l)S ao mlÓ\d ate o ano da operaçJo. inclu~t\e, os 

cs<.:rt\àt!S. tabchàe~ e (,li~tats de Tt"fic.,tn~ nJo poderão lavrar. mscrcvew:, ou transcrc,cr aros 

rd.Jt i\OS a mW\1.!1'- tm:ht\1\\.' t:"'Crilur:lS dt• C'Ofilt"U~. anticrc~. htpotecas. arrendamento ou 

hx:açà<> 

.trttgu 

ParJgrJ.fu lmh.-..,, - ,\ n.·nidàtl scrj obng;:Jtoria.,lcnte rcfcnda nos ~tos de que trata este 

CAPÍTULO V 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

SEÇÃO I 

DO ICMS 

\rt I 'M { Oll,tltut mlr,o1·:iu rclatl\a J•> ICMS a mob~nância de qualquer disposição 

contida na lcgtsl;.u;Jo dcsh: tnbuw 

Para~rafl> UlliCII . -\ rc,puns.thtltJJJt ror infração relati\'a ao IC~IS índcpende da 

rntt'n\.lo Jtl ;t!..'c..'nt"· ou h..·rh .. ·lkr.Uitl. l't ... ·m ~ PI1W d.r Jll' idJL.C. naturcl!l e C\1em.5o dos cfeuos do 

ato 

An 15'l Serão Jphc.td." ·" tnlro~ilc> dJ k~tslação do ICMS as seguintes penaltdades. 

r solada ou cumulai!\ amcmc 

I - multa. 

li · SUJCrçào a rcgum.- '-'~JX'Cral dt" JhcahLJçJo: 

Jll ·cancelamento d<! heul·.kiOc; r.~.:;:us: 

I V ·cassação de regtm<S espeetais conccdtdos; 

V · suspensão ou cancelamento de rnscnção cadastral 

§ I" ;\ ~ muhac; serão cumulatt\ aS quando resultarem concomlla.nemente do 

descwnpnmento de obngaçJo tributana acessóno e pnnetpal. obscn ado o dtsposto no paragrafo 

segumtc 

§2• O pagamento da multa não dtspensa a cxtgência do imposto. quando devido. nem a 

imposição de outras penalidades. além da correção do ato infringente. 

An. 160. Os créditos tributários constituidos mediante notificação ou auto de mfraçilo 

deverão ser atualizados monetariamente c transfonnados em quantidades de UFIR na data da 

lavratura. 

An. 161. As infrações c suas rrspectivas penalidades. decorrentes do não cumprimento 

das obrigações principais ou acessórias do ICMS. são as seguintes: 

§ 1". Deixar de recolher o imposto: 

I ·No todo ou em pane. de\ tdamcnte escriturado: 

Muha ·50% (cinqüenta por cento) do valor do imJ><)StO atualizado: 

11 · Que não tenha sido debttado o(> hvro próprio desde que em11id_o o docwncnto fiscal 

respccu~o: 

Multa· 80% (oitenta por cento) do \'alor do imposto atualil.!ldo; 

111 • Em decorrência de desencontro entre o valor do imposto informado pelo 

contribuinte e o escriturado no livro fiscal de apuração do imposto: 

Multa · 80% (oitenta por cento) do valor do imposto atualil.!ldo; 

IV • Em raziio de registro de operaç3o ou prestação tributada como não tributada. 

Multa· 80% (oitenta por cento) do valor do imposto atualizado; 

V · Em caso de aplicação de alíquota a menor, nas operações de salda: 

Multa· 80% (oitenta por cento) do valor do imposto atualizado; 

VI • Em raziio de incorreção na detem1inação da base de cálculo ou na apuração dos 

valores do tmposto. desde que os documentos tenham stdo emiudos e escntwados regularmente. 

Multa· 80% (oitenta por cento) do 'alor do imposto atualizado; 

VIl • Em raziio de omissão ou de incorreção de informações, necessárias à fixação do 

valor estimado do tmposto. por contribuinte submetido ao regime de recolhimento por 
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estimativa: 

Multa . I 00 % (cem por ce.nto) de ·J<.lor do imposto atualizado; 

VIII • Pelo não cumprimento de obrigações acessórias c principal, sendo o valor do 

imposto devido fixado atrnves de arbitramento, inclusive em estabelecimento não inscrito: 

Multa - 200% (duzentos por cento) do vo:Jor do imposto fixado; 

IX. Na hipótese de sinistr r. ,,ó·cstobelecimento. quando não tiver sido comun1cada 

a Rcpanição Fiscal: 

Multo- 80 % (oitenta por cento) do valor do imposto atualizado: 

X - Retido na fonte pelo contrihuintc substituto: 

Multa. 300% (trezentos por cento) do valor do imposto atualizado: 

§2'. Utilizar crédito fiscal: . 

I • relativo· a imposto destacado em nota fiscal normal de compra cujo 

aproveitamento não esteja autorizado pela legislação fiscal: 

Multa- I 00% (cem por cento) do valor do crédito. 

11 - antecipadamente: 

Multa - 100% (cem por cento) do valor do crédito ::uuecipado. 

111. nos casos em que a operação ou prestação não tiver sido realizada ou quando o 

serviço não tiver sido prestado ao seu titular: 

Multa • 300 % (trezentos por cento) do valor do crédito utilizado, atualizado a partir da 

data em que a diferença do imposto deveria ter sido paga: 

paga: 

§3'. Deixar de estornar crédito fiscal nos casos p1ovistos na legislação: 

Multa. I 00% (cem por cento) do valor do crédito não estornado; . 

§4'. As multas previstas nos parografos 2' c 3'. acima. serão aplicadas: 

1 • sobre o valor do crédito atualizado. partir da data em que a diferença deveria ter sido 

11 - cumulativamente c~m a e:-\igência do valor do imposto correspondente ao crédito 

indevido ou irregularmente aproveitado. 

§5'. Transferir irregularmente crédito fiscal. sendo que a multa prevista, neste parografo, 

será exigida junt~cnte com o valor do crédilo transferido indevidamente, pcrmanccc:ndo 

inalterado o credito aproveitado pelo destinatário: 

Multa- 100% (cem por cento) do valor do crédito transferido. 

§6'. peixar de recolher os acréscimos provenientes de imposto pago fora do prazo 

regulamentar: 

Multa . 100% {cem por cento) do valor do imposto atualizado. 

§7°. Deixar de emitir documento fiscal ~u emitir documento fiscal inidôneo: 

Mul-a . 200% (duzentos por cento) do valor do imposto devido. 

{:·r. Entregar. remeter. !rn.nspPrt.lr. recchc1. estocar ou dc:positar mercadoria 

dcsacompanhndn de documentação Jiscal ou com documento fiscal inidôneo: 

Multa . 200% (duzentos por cento) do valor do imposto aplicável ao contribuinte que 

lenha promo,•ido a entrega, remessa. recebimento. estocagcm ou depósito da mercadoria; 15 % 

(quinze por cento) do valor da oper.>ção aplic:ivcl ao transportador, quando o transporte for 

rcali:z.1do por terceiro. Q__.... 
§9°. Realizar prcstl.lçào de Sl.!ni ços sem o respectivo dOcumento fiscal ou com 

documentação fiscal inidônea: 

Multa . 200% {duzentos por cento) do valor do imposto. 

§ 10. Reuti lizar documento fiscal em outra oper.>ç:lo ou prestação: 

Multa . 200·% (duzentos por cento) do valor do imposto devido na operação ou 

prestação ou. à falta deste. do valor do imposto indicado no documento exibido. 

§ 11. Utilizar documento fiscal com numeração ou seriação em duplicidadc: 

Multa . 200% (duzentos por cento) do valor do imposto devido. 

§ 12. Emitir ou receber documento fiscal que consigne quantia diversa do valor real da 

operação ou prestação: 

Multa • 200 % {duzentos por cento) do valor do imposto incidente sobre a diferença 

entre o valor real da operação ou prestação e o indicado no documento fiscal. 

§13. Emitir ou receber documento fiscal que contenha valores. diferentes nas 

respectivas v ias: 

Multa . 300 °/o (trezentos por cento) do valor do imposto devido_ 

§14. Adulterar. rasurar ou indicor informações falsas em documento fiscal com o 

propósito de obter, para si ou para outrem, redução ou não do impos19, sendo que a multa 

também serõ aplicada aos casos de utilização de documento fiscal adulterado, rasurado ou 

contendo informações falsas: 

Multa . 200% (duzentos por cento) do valor do imposto devido. 

§ 15. O imposto pago. em virtude. de ação fiscal. com fundamento nas infrações previstas 

nos parágrafos 7' a 14 deste artigo. poderá ser aproveitado na compensação do imposto 

debitado, em vinudc da saída da mercadoria que deu causa a infração. 

§ 16. Destacar em documento fiscal imposto em operação ou prestação não tributadas que 

possibiiite ao adquirente a utilização de crédito fiscal. salvo se o imposto destacado tiver sido 

recolhido pelo emitente: 

Multa. 50% {cinqüenta por cento) do valor do imposto como se devido fosse. 

§ 17. Remeter. entregar ou receber mercadoria acompanhada de nota fi scal com indicação 

de dcstinatârio diversa do recebedor. quando a operação for tributada: 

Multa • 100 % {cem por cento) do valor do imposto incidente sobre a operação 

apl icávd ac contribuinte que tenha promovido a ·emessa. entrega ou recebimento da 

mercadoria; 10% {dez por cento) cio va:or da operação aplicável ao transportador. quando o 

transporte for efetuado por terceiro. 

§ 18. Remeter, entregar ou r'êcebcr mercadoria acompanhada de nota fiscal' com indicação 

de endereço diversa do local da entrega: 

·Multa - 50 % {cinqüenta por cento) do valor do imposto incidente sobre a ororação 

aplicável ao contribuinte que tcnlla promo\·id0 a remessa. entrega ou recebimento da 
mercadoria: 5 % (cinco por cento) do ,·alor da operação aplicável ao transportador. quando o 

tr.>nsporte for efetuado por terceiro. 

§ 19. Prestar serviços à pessoa di,·crsa ou indicada no documento fiscal, quando houver 

incidência do imposto: 

Multa- 30% {trinta por cento) do valor do imposto incidente sobre a prestação. 

§20. Extraviar ou inutili= docwnento fiscal desde que não comunicado o fato 

Repartição Fiscal: 

Multa- 50( cinqüenta) UFIR, por documento extraviado ou inutilizado. 

§21 . Fazer permanecer documento fi scal em local ttão autorizado: 

Multa - 100 {cem) UFIR. 

§22. Confeccionar ou mandar confeccionar. sem a devida autorização fiscal. 

impressos de documentos fiscais: 

Multa- 1.000 (um mil) UFIR. por documento. 

§23. Ucixar de emitir documento fiscal estando a operação isenta ou não tributada: 

tvluíla - )0 (cinqUcnta) UFIR. 

§24. Deixar de registrar documento fi scal relativo à entrada de mercadoria não tributável. 

quando o registro for obrigatório: 

Multa- 5 % (cinco por cento) sobre o valor da mercadoria não tributável. 

§25. Deixar de escriturar. no livro Registro de Inventário, mercadorias entradas no 

estabelecimento durante o exercício: 

Multa. 10% {dez por cento) do valor das mercadorias não escrituradas. 

§26. Deixar de escriturar livro fiscal obrigatório. ou utilizar livro. fiscal sem prévia 

autenticação da autoridade competente: 

Multa- IOO .{cem) UFIR, por livro. 

§27. Atrasar a escrita· fiscal: 

Multa . 100 (cem) UFIR por período de apuração até o limite de 1.000 {mil) UFIR. 

§28. Reconstituir a escrita sem a devida autorização fiscal: 

Multa - 100 {cem) UFIR . . 

§29. Extraviar ou inutil izar Ji,·ro fiscal. sem a devida comunicação ao fisco do ocorrido: 

Multa. 100 {cem) UFIR, por livro c>traviado ou inuti iizado. 

~JO. -Ucixar permanL'ntc liwo li~c:l) •:n. locJI n;1o autorizado: 

~1ulta- IOU (cem) UFIR. pur liwp. 

§,31. Cometer outras irregularidades na escrituração de documentos fi scais, não prc\·islas 

expressamente nesta Lei: 

Multa. 100 (cem) UFIR 
I I 

§32. Iniciar atividade sem prêvia·inscriçntl cadastral. sendo que na hipótese do inciso li 

abaixo. a multa poderá ser reduzida em 50% (cinqüenta por cento) se o contribuinte apresentar 

elementos que pemlitrun seu enquadramento no regime de recolhimento por estimativa.: 

I - se verificado que a atividade principal do contribuinte é a venda por atacado: 

Multa - 1.000 (um mil) UFIR. 

11- se vrriticado que a atividade principal do contribuinte é a venda a varejo: 

Multa- 500 (quinhentas )UFIR. 

§33. Deixar de renovar a inscrição cadastral na repaniçào fiscal: 

Multa- 100 {cem) UFIR. 

§34. Deixar de comunicar a mudança do endereço do estabelecimento: 

Multa - 400 (quatrocentas) UFIR se o contribuinte estiver enquadrado no regime de 

recolhimento por apuração: 100 {cem) UFIR se o contribuinte estiver enquadrado no regime de 

recolhimento por estimativa. 

§35. Deixar de apresentar a Gui:. cic lnfo nnaçào e t~purnç?io do ICMS-GIM: 

Multa - 28 (vinte c oito) t;; IR- r>r.r documento. 

§36. Deixar de apresentar infonnaçõcs econômico-fiscais. exigidas pela legislação fi scal: 

Multa- 50 (cinqilenta) UFIR. 

§37. Omitir ou emitir dados incorretos em informações 

apresentadas em fomlUI:irio próprio exigido pela legislação: 

Multa. 50 {cinqüenta) Unidades Fiscais de Referência - UFIR. 

econômico-fiscais 

§38. Causar embaraço a fiscalização. entendendo-se por embaraço à fi sc_:>lização 

quil lqucr ato ou omissflo dolosa·. por parte do contribuinte ou responsável. tendente a impedir ou 

dificultar a ação fl sc~l. caso em que será lavrado o respectivo Termo de Embaraço à 

Fiscalização, com descrição circunstanciada dos atos c fatos ocorridos: 

Multa. 20? (duzentas) Unidades Fiscais de Referência· UFIR. 

§39. Deixar de apresentar livros, documentos fiscais ou comprovantes das operações ou 

prestações eontabilizadas ou não prestar infom1nções e esclarecimentos, quando regularmente 

intimado: 

Multa- 200 {duzentas) Unidades Fiscais de Referência - UFIR. 

§40_ Deixar de obter o visto da fi$Calização em documento fiscal, quando exigido pela 

legislação: 



Macapá, 29.12.97 DIÁRIO O FIC IAL Pág. 15 

Multa- 100 (cem) Unodadrs Fiscaos de Referõncoa- UfiR 

§41. Quando ocorrer qualquer hipõtese de infraç;lo diversa das previstas neste 

regulamento, que importe descumprimento de obrigação tributária principal. a multa a ser 

aplicada será: 

I - 60% (sessenta por cento) sobre o valor do imposto, não tendo havido dolo; 

11 • 200 % (duzentos por cento~ sobre o 'alor .. do imposto. quando se constatar 

qualquer ação ou omissão dolosa. 

§42. No caso de descumpnmento de obngação acessaria sem penalidade 

expressamente prevista nesta Leo · 

Multa- 100 (cem) Unidades Fiscaos de Referõncia- UFIR 

§43. Possuir ou utilizar equipamentos: máquina registradora, tennonal ponto de -.nda 

(PDV) ou emissor de cupom fiscal (ECF): 

I - com fi nalidade fiscal, sem autorizaç;lo. 

Multa - 1.000 (um mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIR , por cquopamento. 

11 - com finalidadc diversa da prevista no inciso anterior. sem autorização. 

quando exigida: 

Multa- 1.000 (um mil) Unidades Fiscais de Referência· UFIR. por equopamento. 

111 -sem dispositivo de segUI11/Iça ou com este' iolado: 

Multa- 1.000 (um mil) UFIR, por equipamento. 

1 V • sem emissão de cupon ·~e teilura ou com a emissão destes contendo indicações 

ilegíveis ou com ausência de indicaçõ~s que tenham repercussão na obrigação lrihutária 

principal. 

Multa- 1.000 (um moi) UFIR. por cquopamento. 

V - sem o uso de fita detalhe ou com o uso desta contendo ondocações ilegi' eis o c com 

ausência de indicações quc tenham repercussão na obrigação tributána pnncopal 

Multa - I .000 (um mil) UFIR. por equipamento. 

VI -em estabelecimento diverso daquele para o qual tenha sido autorizado: 

Multa- 1.000 (um mil) UFIR. por equipamento. 

§44. Adulterar os valores dos registros contidos na memória dos equipantentos: 

máquina registradora. terminal ponto de venda (PDV) ou emissor de cupom fiscal (ECF): 

Multa- 10.000 (dez mil) UFIR. por equipamento 

§45. Retirar do estabelecimento equipamentos: máquina registradora. terminal ponto de 

venda (PDV) ou emissor de cupom fiscal 1ECF) sem autorização da repartição fiscal: 

Muha- 1.000 (um mil) UFIR. 

§ 16 Obter autorização poro uso de mãqui .. d registradora mediante informações 

inverídicas ou com omissão dt: infonr,..s.;·C.r;:;; 

Muha - 1.000 (um mil) LI!' IR. por m:iquona ou J>DV 

§47. As multas expressas em Unodade Fiscal de Referéncoa • UFIR serão convenodas em 

moeda corrente mediante aplicação da UHR vigente: 

I - na data de seu pagamento. 

11 -no momento da sua inscrição em Di,ida Ati\a 

§48. Para efeitos desta Lei consid~-se: 

I - valor comercial da mercadona· 

a) o constante do documento fiscal; 

b) o seu valor de venda no local em que for apurada a infraç;lo; 

11 - inidôneo o documento fiscal que: 

a) omita indicações essenciais previstas na legoslação 

b) não seja o legalmente exigido para a respectiva operação ou prestação: 

c) não guarde os requisitos ou exigências regulamentares; 

d) contenha dec laração inexata, esteja preenchido de forma ileglvel ou contenha rasura 

ou emenda que prejudique a clareza; 

e) não se refi ra a uma efetiva operação ou prestaç;lo de serviços. salvo nos casos 

previstos na legislaçao. 

§49. Relalivamcnte ao inciso I, do §48 deste "'}igo, havendo suspeita de irregularidade 

no documento fiscal e impossibilidade na determinação do valor de venda da "':""'doria, poderá 

ser o valor arbitrado pela fiscalização. conforme dispuser a legislação. 

§50. Nos casos das alíneas "a'. •c•. e "d" do inciso 11, do §48 deste artigo. somente se 

considerará inidôneo o documento fiscal cujas irregularidades forem de tal ordem que o tome 

imprestável para os fins a f!Ue se destine. 

§51 . Em caso de reincidência especifica. a multa será aumentada em 50"1. 

(cinqüenta por cento) do seu valor. considerando-se reincidência especifica a repetiçao da 

infraçlio capitulada no mesmo dispositivo legal pela mesma pessoa. dentro de 2 (dois) anos 

contados da data em que a imposição da multa anterior tomou-se defin itiva, no âmbito 

administrativo, dcsde quc não tenha havido impugnação do lançamento perante o judiciário. 

§52. Com exceç;lo ao descumprimneto das obrignçõcs acessórir<, o valor das multaS 

será reduzido de : 

1 • 75% (setenta e cinco por cento), se o pagamento do crédito tributário for efetuado 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da ciência do auto de infração ou 

notificação li~. 

11 • 50"/o (cinquenta por cento). se pago do dia seguinte ao l~rmino do prazo previsto no 

inciso antcri>Jr, até o último dia fiXadO para cumprimento dt decisão de I' Instância; 

111 • 25% (vinte e cinco por cento), ;~pago antes do ajuizamento da aç;lo de execução do 

crõdito tributário. 

§53. Os contribuintes que. antes de qualquer procedimcnto fiscal, procurarem 

espontaneamente a repartiçAo fazendária de seu domicílio para sanar irregularidade, não 

sofre rão penalidades, salvo quando se tratar de falta de lançamento ou de reColhime nto do 

imposto, caso em que ficarAo sujeitos às seguintes multas, sobre o valor do imposto atualizado: 

I - 5% (cinco por cento) do valor do imposto, quando o pagamento se verificar nos 30 

(trinta) dias subsequentes ao' té':"ono do prazo regulamentar; ~ 
11. 10"1. (dez por cento) do valor do imposto. qu:uodo o pagamento sc verificar depois de 

30 (trinta) dias e até 60 (sesscnta) doas subsequentes ao término do pnizo; 

111 • 20"1. (vinte por cento) do valor do imposto. quando o pagan1ento se verificar apõs 60 

(sessenta) dias do têrmino do prazo: 

§54. Apõs 30 (trinta) dias. contados do término do prazo previsto para o recolhimento 

temprstivo. além da multa prevista no parágrafo anterior. o débito será acrescido de juros de 

mora de I %(um por ccnto) ao mês ou fração. 

§55. O cancelamento de beneficios fiscais e a cassação de regime especial de 

escrituração serão aplicados aos que não cumprirem exigéncias ou condições impostas pela 

legislação que rege o assunto, sendo que o estabelecimento que for considerado reincidente 

especifico por mais de duas vezes. ou que incindir em prática constante de sonegação, poderá ser 

submetido a regime especial de fiscalização. 

§56. N~o se procederá, relativamente às penalida~es. contra servidor ou contribuinte que 

tenha agido ou pago tributo de acordo cv.r. onterpretação fiscal constante de decisão de qualquer 

instância administratha. mesmo que posteriormente \enha a ser modificada essa interpretoção. 

§57. As multas prevostas nesta Leo serão exigodas mcdiante notificação ou auto de 

onfração juntamente com o omposto. quando devido. e ompostas pela at~toridade fiscal, sem 

prejuízo das sanções administrativas e crimma1s cabíveis. 

§58. O servidor Fiscal que tiver conhecimento de fato que possa caracterizar infração 

penal de natureza tributária, confom1e pre,•isto na legislação federal pertinente, fará 

representação a autoridade administrativa. a ser encaminhada no Ministério Público. para inicio 

do processo judicial cabível (Lei Federal n.• 4. 729. de 14 de julho de 1965, e Lei Federal n.• 

8.137190). 

SEÇÃO 11 

DO ITCD 

Art 162. O dcscumpnmento das obrigações principal e acessónas previstas em lei. 

sujeitará o i~!r.otor às seguintes p<'nalidaJes, sem prcjr1zo do pagamento do imposto c dos 

acréscimos legais cab!veis. 

I - I% (um por cento) sobre o 'alor do imposto devido se o inventário ou arrolamento 

nJn for requendo no prazo de tnnta (301 dias a contar da data de abertura da sucessão. 

independentemente do recolhimento do imposto oo prazo regulamentar; 

11 - 100% (cem por cento) do ' 'alor do imposto devido no caso de ação ou omissi!• que 

induza à falta de pagamento ou ao lançamento do valor infcrior ao real; 

111- 138 (cento e trinta e o ito) UFIRs, quando ocorrer infração diversa das tipificadas nos 

incisos anleriores. A-
An. l63. O pagamento da multa não dispensa o do imposto com os acróscimos lega is. 

quando devido. nem exime o infrntor da correção do ato. 

Parágrafo Único - As muhas por infração às obrigações acessórias poderão ser reduzidas 

ou dispensadas, desde que fique comprovado que as i~frações não tenham sido praticadas com 

dolo. fraude ou simulação e não tenham os infratores conconrido para a falta de recolhimento do 

imposto. obedecidas as normas do Processo Administr.uivo FiseaJ. 

SEÇÃO UI 

DOIPVA 

Art. 164. Sobre o valor do imposto eonrigido, tocai ou parcialmente não recolhido no 

prazo regulamentar, será aplicada multa na forma seguinte: 

I • de 5% (cinco por ccnto), qumdo o pagarrento se verificar nos 30 (trinta) dias 

subseqüentrs ao termino do prazo; 

11 -de I 0% (dez por cento). quando o pagamento se verificar apõs 30 (trinta) dia.< e até 

60 (sessenta) dias subseqüentes ao término do prazo; 

111 - de 20"1. (vinte por cento) quando o pagamento se verificar a~s 60 (sessenta) dias 

subseqUentrs ao término do prazo; 

Parágrafo Único É vedada a retenção ou aprecnsi!o do veiculo pelo não recolhimento do 

imposto devido no prazo regulamentar. quando este fo r licenciado no Estado, mais o 

inadimplemcnto impede a renovação da licença sob qualquer hipótese. 

SEÇÃO IV 

DAS TAXAS 

Art.l65. Após o último doa fixado para pagamento, as Taxas serão acrescidas das 

seguintes multas: 

I - 5% (cinco por cento) quando o pagamento se verificar nos 30 (trinta) dias 
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subscqüo~t~~ ao término do prazo; 

ll - 10% (dez por cento) quando o pagamento se verificar após 30 (trinta) dias e até 60 

(sessenta) dias subseqüentes ao termino do prazo; 

111 - 20% (vinte por cento) quando o pagamento se verificar apõs 60 (sessenta~ dias do 

prazo. (1.._ . 
1 • 

· SEÇÃO V 

DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

Art. I 66. A contribuição de melhorio não paga no prazo regulamentar terá penalidade 

mãxima de 10% (dez·por cento). 

TÍTULO li 

DA DÍVIDA ATIVA 

Art. 167. Constituem a divida ativa tributária do Estado do Amapá a proveniente de 

crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repart ição administrativa competente, depois de 

esgotado o prazo fixado para pagamento, pela lei ou pot decisão final proferida em processo 

regular. 

Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a 

liquidez do crédito. 

Art. I 68. A inscrição em dívida ativa, far-se-á: 

I - após o exercício, quando se tratar de tributo lançado; 

11 - a pôs o vencimento do prazo para pagamento previsto nesta Lei e nos regulamentos. 

§ 1 •. A divido otivo regularmente inscri ta goza de presunção de certezo e liquidez e tem 

efeito de prova pré-constituída, independente da atualizoção monetária que couber. 

· §2°. A inscrição de debito em dívida ativa não poderá ser feita enquanto não forem 

decididos definitivamente a reclamação, recurso ou pedido de reconsideração. 

Art. 169. A inscrição em divida ativa será feita em registros especiais com 

individualização e clareza devendo conter obrigatoriamente: 

1 . o nome do devedor e dos co-responsáveis, se for o caso, bem como o seu domicilio ou 

residência; 

11 - a quantia devida; 

111 • a origem e natureza do crédito, mencionada eópecificamente a disposição da lei em 

que seja fundado; 

IV- a data em que foi inscrita; 

V : o número do processo administrativo. do notificação ou do auto de infração quando 

deles se originar a divida; 

VI -o exercício ou período· a que se referir o crédito. 

Parágrafo único. As certidões da divida ativa, para cobrança judicial deverão conter, 

a lém dos requisi tos deste artigo, a indicação do livro c da folha de inscrição. f;-
' 1 

Art. 170. S3!vo nos casos autorizados em lei. é absolutamente vedada a concessão de 

desconto, abatimento ou perdão de qualquer parcela da divida ativa. 

Parágrafo único. Incorrerá em responsabilidade func ional e na obrigação .de resp~nder . 

pela integral ização do pagamento, aquele que autorizar ou fizer a concessão proibida neste 

artigo, sem prejuízo do procedimento criminal cabível. 

Art. I 7 J. Serão cancelados os débitos: 

I - legalmenie prescritos; 

11 - de contribuinte que haja falecido sem deixar bens que exprimam valor. 

Parágrafo Unico. O cancelamento será.determinado de oficio ou a requerimento de p~ssoa 

interessada, desde que fiquem provada a morte do devedor e a inexistência de bens. ouvidos os 

órgãos fazendários e juridicos do Estado do Amapá. 

Art. 172. A dívida ativa ser~ ;obrada, por procedimento amigável ou judicial. através da 

Procuradoria Fiscal do Govemo do Estado do Amapá. 

TÍTULO Jll 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 173. O processo de determinação e exigência dos créditos tributários do Estado do 

. Amapá c 0 de consulta sobre a aplicação de Legislação Tributária. será disciplinado por esta Lei, 

devendo 0 primeiro, sob pena de nul idade, ser contraditõrio, assegurando a ampla defesa ao 

imputado, bem como os recursos a e la inerentes. 

Parágrafo único - Constituem órgãos para apreciação e julgamento do processo 

administrativo fi scal a Junta de Julgamento do Processo Administrativo Fiscal (JUPAF) e o 

Conselho Estatlual de Recursos Fiscais (CERF). 

CAPÍTULO 11 

DOS ATOS E TERMOS PROCESSUAIS 

conterão somente o indispensável a sua finalidade, sem espaço em bmncó, e sem entrelinhas, 

rasuras ou emendas não ressalvadas. ~ 

Art. 175. A autoridade local fará realizar. no prazo.dc 30 (trinta) dias. os aros processuaos 

que devam ser praticados em s~a jurisdição, por solicitação de outra autoridade preparadora ou 

julgadora. 

Art. 1 76. O servidor e.xccutará os atos processuais no prazo de dez dias. podendo ser 

prorrogados por igual periodo, uma única vez. 

CAPÍTULO 111 

DOS PRAZOS 

Art. I 77. Os prazos serão continues. excluindo-se na sua contagem o dia do inicio c 

incluindo-se o do vencimento. 

Parágrafo único- Os prazos só >•~ · >nicianí ou vencem em dia de expediente regular no 

órgão em que tramite o processo ou deva ser pra ticado o ato. 

Art. 178. A autoridade preparadora, atendendo a circunstâncias especiais; poderá, em 

despacho fundamentado: 

1 . acrescer de metade o prazÓ para a impugnação da exigência; 

11. prorrogar, pelo tempo necessário. o prazo para a realização de diligência. 

CAPÍTULO IV 

DO PROCEDIMENTO 

Art. 179. O procedimento fiscal tem início com: 

1 . 0 primeiro alo de oficio, escrito, praticado ou expedido por servidor competente, 

cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária, ou seu preposto; 

I! . a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; 

§I•. O inicio do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos 

atos anterio~es e, independentemente d·'! intimação, dos demais envolvid_os nas infraç~s 

verificadas. 

§2°. Para efeitos do disposto no § J•, os atos referidos nos incisos I e I1 valcrJo pelo prazo 

de 30 (trinta) dias prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer . outro ato 

escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. 

·A~~- 180. Dos exames da escri la e das diligências a Procederem. os funcionários fiscais 

lavrarão termo circunstanciado, com menção obrigatõria do período fiscalizado e dos li\'ros e . 

documentos que sejam de interesse da liscalização. 

§ 1 '. Os termos serão lavrados. sempre que possível, no Livro Registro de Utilização de, 

Oocume~tos Fiscais e Tennos de Ocorrências. re ferenle ao cstabCiccimcnto.Q._ . 
1 I 

§2'. O Termo de Encerramento de Fiscalização não gera efeitos de homologação ou 

quitação do tributo fiscalizado. 

Art. I 8 I. A exigência do crédito tributãrio se rã formalizada em auto de infração ou 

notificação de lançamento, distinto para cada tributo. 

§·J· . Quando mais de uma infração à legislação de um tributo do mesmo fato e a 

comprovação dos ilicit<is depender dos mesmos elementos de convicção, a exigência será 

· form.aliiada em um sõ. instrumento, ·no local da veri ficação da falta, e alcançará todas · as 

infrações e infraiores. 

· §·2~. A formalizaÇão da exigência , nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição 
. . ' 

c promove a competência da autoridade que dela prime in conhecer. _ .. 

'Art. 182. o ·auto. d.e infração'_ se~á ·lavrado. se possível, no local ' da verific.ação d .. f~lta. 
por servidor fiscal habilitado em concurso 'público. e conterá obrigatoriamente:: 

I - a qualificaçãó do' autundo; 

11 - o local, a data e a hora da lavratura; 

111 - a descrição do fato; 

IV- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; 

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 

trinta dias; 

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o núl"cro de 

matrícula. 

Art. I 83. A notificação de lançamento será expedida pelo õrgilo que administra o tributo 

e conterá obrigatoriamente: 

I- a qualificação do notificado; 

11 - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento; 

111 - a disposição legal infringida, se for o caso; 

I" - .a assinatura do chefe do ót gão expedido: ou de outro servidor autorizado e a 

indicação de seu cargo ou função e o n:írr.ero de matricula. 

§ 1 • - Prescinde de assinatura a retificação de lançamento emitida por processo 

eletrônico. 

§2• - O não pagamento da notificação. dentro do prazo de lei. ocasionará a imediata 

inscrição em divida ativa c cobrança judicial. 

Art. I 84. O servidor que verificar a ocorrência de infração à Legislação Tributária 

Estadual e não for competente para formalizar a exigéhcia, comunicará o fato, em representação 

Art. I 74. Os atos e termos processuais. quando a Lei não prescrever forma determinada. • circunstanciada, à seu chefe imediato, que adotará as providências que couberem. s:J_ 
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Art. 185. A autoridade preparodora detenninarã qL!t' seja informado, no processo. se o 

infrator é reincidente. se essa c~rcunstància não tiver sido declarada na fonnal izaçãu da 

exigência. 

An. 186. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. 

Art. 187. A impugnação. fonnalizada por escrito e instruída com os documentos em que 

se fundamenrar, será apr<sentada ao órgão pr<parador no prazo de lrinr.a dias, conr.ados da dar.a 

em que for feiLa a intimação da exigência. 

Parágrafo único- Ao sujei to passivo silo assegurados os direitos de visr.a do processo no 

órgão preparodor, denlro do prazo fi xado neste anigo, e ob1<nção de cópias integrais do 

proctsso. co.Tendo por sua conta as despesas decorrentes. 

Art. 188. A impugnação mencionara 

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida: 

11 -a qualificação do impugnante: 

111 -os molivos de fato e de di reito em que se fundamenta: 

IV- as diligências que o impugnante pretende sejam efetuadas. expostos os moti,os que 

as justifiquem. 

Parágrafo único - É defeso ao impugnanlc. ou a seu represent'\llte legal, empregar 

expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de oficio ou a 

requerimento do ofendido. mandar riscá-las 

Art. 189. A autoridade preparodora detenninará. de oficio ou a r<querimento do sujeito 

passivo, a realização de diligencias. inclus.-e perícias. quando entendê-las ntcessárias. 

indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. 
·---

Parágrafo único - O sujeito passivo apresentará os pontos de discordància e as razões e 

provas que tiver e indicará no caso de perícia. o nome e endereço do seu perito. ' 

An. 190. Se deferido o pedido de perícia, a autoridade designará servidor paro. como 

perito do Estado proceder, juntamente com o perito do sujci.o passivo, ao exame requerido. 

§1°. Se as conclusões dos peollos fo;c.n divergentes e insuficientes para a.cognição plena. 

a autoridade designará outro perito para desempatar. 

§2°. A autoridade preparadora fixará prazo má., imo de 30 (trinta) dias. para a reali?.açilo 

da perícia. atendendo o grau de complexidade da mesma e o valor do crédito lributário em 

li tígio 

Art. 191. O agente que r111ciar o prncec..hmcnto. ou C.'Utro que làr designado. falarü ~obre 

os itens contidos no pedido de d1ligcncia. inclusive penc1a e. conclumdo o preparo do processo. 

sobre a impugnação. 

Art. 192. O sujeito pass1vo poderá se manifestar sobre o resultado da diligência quando 

for declarado reincidente. na hipótese prc\ ista no anigo 185. ::J.-
1 I 

Parágrafo único - Dar-se·a \IStas dos autos a.- sujeito passi'o sempre que !orem 

anexados documenlos novos ao processo 

An. 193. Não sendo cwnprida nem Impugnada a cxigênc1a. será declarada á revcha c 

pennanecerá o processo no órgão preparador. pelo pra7.o de trinta dias, para cobrança :u111g3\ el 

do crédi to lributário. 

§ 1•. A autoridade preparadora poderá discordar da exigência não impugnada. em 

despacho fundamenr.ado. o q ual será submetido à autoridade julgadora. 

§2•. O Órgão Julgador de I' Instância resolverá. no prazo de lO (dez) dias. a objeção 

referida no parágrafo anterior e detenninará, se for o caso. a reti ficação da exigência. 

§J•. Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito tributário. 

o órgão preparador encaminhará o prn<:csso para inscrição em dívida ativa c conseqüente 

cobrança executiva. 

§4°. O disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á aos casos em que o sujeito passl\ o não 

cumprir as condições estabelecidas paro concessão de moratória. 

§5•. A autoridade pr<paradora, após a declaração de revelia e findo o prazo pre\ isto no 

caput. procederá. em relação ás mercadorias ou outros bens perdidos em razão de exigencia não 

impugnada. confonne dispuser o Regulamento. 

Art. 194. O processo será org:utizado em ordem cronológica e terá suas folhas numeradas 

e rubricadas. 

Art. 195. F ar-se-á a intimação: 

CAPITULO V 

DA INTIMAÇÃO 

I - pelo servidor que der início ao processo fi scal, ou por agente do órgão preparador. 

provada com assinatura do sujeito passiv.J. seu mandat.-ir.o o u preposto, ou no caso de recusa. 

por declaraç~o escriLa de quem o int imlr· 

11 - por via postal ou telegráfica com prova de recebimento: 

111 - por edital. quando resultarem 1mproficuos os meios referidos nos incisos anteriores. 

§ 1•. O edital será publicado. uma úmca vez. em órgão de imprensa oficial local. ou 

afixado em dependência franqueada ao público. do órgão encarregado da intimação. 

§2•. Considerar-se-á fc1ta a mllntaçào: 

I - na dar.a da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação pessoal. 

11 - na data do r<ccbimcnto. por via postal ou telegráfica: se a data for omitida. quinze 

dias após a entrega da inumação à agência postal-telegráfica: 

111 - trinta dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado. 

CAPITULO VI 

DA COMPETÊNCIA 

An.l96 O preparo do processo compete à autondade local do órgão encarregado da 

adrnimstração do tnbuto. 

An 197 O julgamento do processo compete: 

- em primeira instáncia, à Junta de Julgamento de Processo Administrativo F1scal -

JUPAF: 

11 ·em segunda instáncia. ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais- CERF. 

CAPÍTULO VIl 

DO JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÃNCIA 

An. 198. A Junta de Julgamento do Processo Administrativo Fiscal - JUPAF. será 

composta de três membros efeti,os e três suplentes. escolhidos entre Fiscais de Tributos e 

Auxiliares de Fiscal com notório conhecimento da matéria tributária 

§ 1•. A escolha e nomeação dos membros da junta caberá ao Sec.rctáno de Estado da 

Fazenda em hsta apresentaria pela direção do DA f/SE FAZ. 

§2° Os Fisca1s de Tributos e Auxiliares de Fiscal designados para compor a JUPAF 

desempenharilo o encargo sem prCJUizo de outras ati,·idades 03 Secrctana de Estado da Fazenda 

e farão jus a gratificação de produtividade fiscal. com sua pontuação máxima 

§3° Os membros da Junta farilo jus à gratificação. a título de jetom, homologado por ato 

do Secretário de Estado da Fazenda, enquanto não for regulamentado por ato do Poder 

Execuuvo. 

§4°. 0 mandato dos membros da junta será de 2 (doi") anos. podendo ser reconduzido. 

A.' · 199. o processo se -:i julgedo nos pr:uos pre\•istos em resimento interno. 

respeitadas as disposições legais. 

Parágrafo único. A Junta de Julgamento do Processo Administrativo Fiscal - JUPAF, 

elaborará seu Regimento Interno que deverá ser homologado por ato da fli rctoria de 

Administração 1 ributária. 

An .200 S.tho quando pre;udicial. ;1 qu~stJo prchrmnar scrJ JUlgada conjuntamente com 

O 111Crll0. 

1\n 201 Na apreciação da prO\ a. a autondado JUlgadora fonnar:í livremente s ua 

convicção. podendo dctemnnar as diligências que entender necessanns 

An 202. Os laudos ou pare<:cres expedidos por órgãos técmcos estaduaiS ou federais 

serilo adotados nos aspectos de sua competência. sal\ o se comprovada a Improcedência desses 

laudos ou pareceres G'lct-
Paragrafo unico- A c"i~tênc1a c:-m procc:ssos de laudos ou pareceres tccmcos. n3o tmpcdc 

a autoridade Julgadora de ~ohc1tar outros a qual4uer dos orgJos reli!ndos neste an1go 

An.203. A decisão contcra rebtório resum1do do processo. fundamentos legais. 

conclus~o e ordem de inumaçjo_ 

Pamgrafo un1co - O órgão preparador darJ c1cncm da dec1são ao SUJeitO passi,o. 

mtimando-o. quando for o caso. a cumpri-la. no pra1o de 30 (tnnta) dias. ressalvando o d1sposto 

no artigo 20 1. 

An.204. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto c a erros de escrita ou de 

cálculos ex1~tcntes na decisão. poderão ser corrigidas do.: ôficio ou a requerimento do suje1to 

passivo. 

An.205. Da decisão caberá recurso ,oJuntãrio ao CERf. total ou parcial, com <fcuo 

suspensivo. dentro de 30 (tnnta) dias segu1dos à ciencm da dec1sáo. 

An.206. Das decisões de primeira instància. contrárias. no todo ou em pane. à Fa1enda 

Estadual. mclusi\c por desclassificação da infração. será interposto recurso de oficio. com efeuo 

suspensivo. sempre que o 'alar do crédito tribut:ino em htíg1o exceder o 'alor de 2 OO<l (duas 

mil) Unidade Fiscal de Referência UFIR. 'i gente na data do lançamento do crcduo tributaria. 

§ 1• . O re<:urso será interposto mediante declaração na própria deci~o 

§2°. Se o órgão julgador de I' mstància del\ar de recorrer de ofic10. quando couber. 

cumpre a qualquer scn i dor fiSt:al que ti'-er ciência do fato. interpor o recúrso em petição 

encaminhada à autoridade competente para conhecer do recurso, devendo a"ocar o processo. se 

for o caso. 

An 207 Ser~o encaminhados. apenas. os recursos tempestivos. para o órgão de segunda 

instfincia. 

Parágrafo lJnico- A impugnação e/ou o Recurso Voluntário protocolados fora do prazo 

legal. depen~e,ão de dccisilo da Junta ou do Conselho. 

CAPÍTULO VIII 

DO JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÃNCIA 

An 208 Compete ao Cons<lho Estadual de Recursos Fiscats o Julgamento dos 

processos adnum~trati\OS tic;;caas 1..'11\ segunda mstância. confonnc d1spuser seu Reg1mento 

Interno 

An 109 O CE RF será composto de ate 7 (sete) membro~ efctl\ os. denommados 

conselhetros. sendo um prcs1dente. com 4 (quatro) representantes da Fa1enda Estadual c 3 (três) 

representantes dos contribuintes. todos nomeados pelo Go,emador do Estado, JUntamente com 

seus respect.-os suplentes. para mandato de 2 (dois) anos. podendo ser reconduzidos~ 
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§1°. A indicação dos conselheiros representantes..dos contribuintes será efetuada pela 

respectiva Federação do setor industrial , comercial c agrícola, confonne dispuser o Regimento 

do CERF. 

§2° . A nomeação dos conselheiros efetivos c respectivos suplentes recairá em 

pessoas de reconhecida idoneidade, competência e amplo conhecimento em matéria tributária. 

§3'. Os riscais de Tributos c Auxiliares de Fiscal designados para compor o CERF 

dcscmpenharJo o e~cargo sem prejuízo de suas atividades na Secreta;ia·da Fazenda e farão jus a 

gratificação de produtividade fiscal, com sua pontuação máxima. 

'\.rt. 2 i O. Os conselheiros do CERf c o Represcntánte da Fazenda Estadual farão jus a 

gratificação, a TÍTULO de jellon definidos em Regimento Interno e homologado por ato do 

Secre tário de Estado da Fazenda, enquanto não for regulamentado por ato do Poder Executivo. 

§I' - O CERF será auxiliado por uma secretaria composta de 3 (três) funcionários 

nomeados pelo Secretário da Fazenda, que farão jus a metade da gratificação paga aos 

conselheiros, por reunião que efetivamente participarem. 

§2'- A Secretaria do CERF funcionar:i no horário normal de expediente das repart ições 

públicas estaduais. 

Art. 21 1. i\ representação da Fazenda Estadual junio ao CEI{F, será c~erc ida por 

Procurador do Estado. designado pelo Procurador Geral do Estado. 

Parágrafo único -O Representante da Fazenda deve efetuar perante o CERF a defesa dos 

interesses da Fazenda. alegando ou solicitando. circunstanciaimente, o que for conveniente aos 

direi tos da mesma. 

Art. 212. O CERF elaborará seu Regimento Interno que deverá ser homologado por ato 

do Secretário de Estado da Fazenda. 

Art 213. Recebido na secretaria do CERF, o processo será devidamente registrado e, 

após a ci:~ibuiçilo, será encaminhedo imediatamente ao Representante da Fazenda. 

Art.214. Cumprido o dispaS!<' r.o artigo anterior c obedecidos os prazos previstos no 

Regimento Interno do CERF. o processo será encarrünhado ao Conselheiro Relator, designado 

por sorteio cnLre os membros presentes n:. reunião. 

Parágrafo único - A pauta de j ulsamento de processo de recurso voluntário o u de oficio 

será publicada no Diário Oficial do Estado com antecedência mínima de 2 (dois) dias .:.~is da 

data da realização da respectiva sessão. indicando para cada feito: 

I · número do processo c do rccu~o: 

11 - nome do recorrente e do recorrido: 

111 - nome do procurador do contribuinte, se houver: 

IV · nome do Conselheiro Relator: 

V - local, data e hora da sc~sào. 

Art. 2 1 S. N5o estando o processo d.:vidamcntc-~nstruido. o relator Cctcnninarã as 

providências necessárias à sua complementação. 

§ I'. Os esclarecimentos solicitados pelo CERF serão prestados pelos órgãos estaduais no 

prazo de I O (dez) dias. findo o qual, não havendo manifestação. lavrar-se-á certidão indicando a 

o missão do órgão solicitado, seguindo o processo seu curso normal. desde que não haja prejuízo 

para o sujeito passivo. 

§2'. Havcnd~ prejuízo ao erário público pela omissão das infonnações solicitadas. a 

Presidência do CERF, encaminhará ao Ministcrio Público cópia do auto, para abertura de 

inquérito e apuração de respons:.bilidadt e penalidade funcional, dando ampla defesa aos 

envolvidos. 

§3'. Ao sujeito passivo será dado prazo de I O (dez) dias para cumprimento de desp:icho. 

interlocutório, findo o qual, verificado o não atendimento, julgar-se-á o recurso 'de acordo com. 

os elementos de prova constantes da's autos. 

§4'. É facultado a cada Conszlheiro ou a Representante da Fazenda que ·nãó se 

considerar esclarecido sobre a matéria, pedir , ·ista do processo pelo prazo de lO (dez) dias • 

suspendendo-se o julgamento . 

Art. 216. Nos casos omissos, scrJo observadas as disposições do n:gimento do Conselho 

Estadual de Recursos Fiscais , com rdação ã ordem , ao julgamento e a intervenção das partes 

no processo de recurso . 

Art.217. É direito do contribuinte preferir d~fcsa oral perante o Conselho. 

Art.2 18. Da decisão será lavrado Acórdão pelo Relator, a té três dias após o j ulgamento, 

vencido o Relator, a lavratura do Acórdão caberá ao a utor do voto vencedor. 

Art.219. A Secretaria CERF tem 3 (três) dias para preparar o acórdão que, depois de 

assinado pelo Presidente e pelo Relator, ou pelo Cor.selheiro designado, providenciará a 

publicação no Diário Oficial do Esl3do. 

CAPÍTULO IX 

DA EFICÁCIA E EXECUÇÃO DAS DECISÕES 

Art. 220. São definitivas as decisões: 

1 : de primeira instância. e sgotado o prazo para recurso voluntário sem q ue este tenha 

sido interposto: 

11 - de segunda instância de q~e não caiba recurso ou se cabível , decorrido o prazo em 

sua interposição. 

Parãgrafo único - São tambcm definitivas as decisões de primeira instância na parte que 

não for objeto de recurso voluntário ou não estiver suje ita a recurso de oficio.~ 

Art. 221. A decisão definitiva contrária ao sujeito. passivo será cumprida no prazo para . 

cobrança amigável fixado no artigo 193, aplicando-se, no caso de descumprimento, o diSJ>C?Sto 

no §3' do citado artigo. 

§I'. O valor depositado para evitar a correção monetária do crédito tribotário ou para 

liberar mercadoria será convertido em receita se o sujeito passivo não comprovar, no prazo legal 

. a propositura de impugnação ou ação judicial. 

§2'. Se o valor depositado não for suficiente para cobrir o crédito tributário. aplicar-se-á 

ã cobrança do restante o disposto no caput deste artigc.; se exceder o exigido, a autoridade 

promoverá a restituição da quantia excedente, na fonna da.lêgislação. 

Art. 222. A decisão que declarar a perda da mercadoria ou outros bens será executada 

pelo órgão preparador, findo o prazo previsto no artigo 187, segundo dispuser a legislação 

apl icável. 

Art. 223. No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à 

autoridade preparadora exonerá-lo. de oficio, dos gravames decorrentes do litígio. 

CAPiTULO X 

DO PROCESSO DE CONSULTA 

Art. 224. O sujeito passivo poderá formular consulta sobre dispositivos da leg islação 

tributária aplicáveis a fato determinado. 

Parágrafo único- Os órgãos da administração pública e as entidades· representativas de 

categorias econômicas ou profissionais também poderão formular consulta. 

Art. 225. A consulta deverá ser apresentada por escrito, no domicilio do consultanle, no 

órgão local da entidade incumbida de adrrinistrar o tribute sobre que versa. 

Art. 226. Nenhum proces~o ;;"·'' erá instaurado contra o sujeito passivo relativamente 

à espécie consultada, a partir da sua apresentação até o trigésimo dia subsequenle à data da 

ciência da r~posta: 

I - da decisão da primeira instância da qual não haja sido interposto recurso: 

li -de decisão de segunda instância. 

Art. 227. A consulta suspende o prazo para ;ecolhimento do tributo vinculad_o a~ objeto 

da consulta. desde que seja efetuada ·até a data em que o respecti~o tributo deveria ter sido 
' •'. t . . . . . 

recolhido. 

Art. 228. A decisão de segunda instânc ia não obriga ·; o recol.himento que deixou· de- ser 

r~t ido o~ autolançado após ~--d~cisã~ re:fÓmíada e .de ac~rdo _c~m·a·brienta;ã~~des~--n\) . .j..;6d,; ·. 
·compreendido entre as datas da c iê~ci_;_çi_as duas dec._isõe~· . · . : · . 

, '• 

Art. ·229. No càso de consult3· formulada por 'eiitidade ·_re_prescnta'tivâ 'de catégoria , 

econômicà ~u profissi~nal. ;s efeitos r~féridos 'nó· artigo 226.sÓ_.alc:inç:un seus associados·_. ou. 

filiados dePQis de clcntificiÍdo o consulente da decisão. 

Art. 230. Nã~ produzirá efeito a ·consulta formulada: .. _, · 

,._ em desacordo .com os artigos 224' c 225: . 

11 .- pai que,m tiver sido intimado a cumprir obrigação r~lativa ao fat~ objeto da consulta:. 

)11 - por quem esti.ver sob procedimento fiscal iniciado para apur,;.: fatos que se 

relaCionchJ·com a mâtéria.Consultúd3: 

IV - .quando o f~ to jÍi h~~ ver sido ·objeto ·de decisão anterior. ainda· não modil~cada. 

proferida em ~onsulta ou litígio em que tenl1a sido.parte o _éonsulent~ ; . · 
v - quando· .o fato estiver 'disciplinado em ato normativo publil;ado .antes de sua 

:. apresent.ação: 

VI-quando o fato est i~er definido ou declarado em disposiÇão.literal oa l~i; . . • . . . . · ... 
~li- cjuando o fato-fOr definido co~O crimc.~u Cóntravcpção pe~al; .. 

. VIII -qu;ndo n~o dcs~r-:vcr. compl~ta ~u ei~tatncn;e:· · 'hlpó;~:;~ a. q~c se ref~rir ~u ~ão . 
contiver os elementos necessários a sua sOluçao. salvo se a incxatiêtã~ ou omissão for escusável. 

a critério da autoridade julgadora. 

Art. 231. O preparo do processo compete ao órgão F'!'"nd:irio do dor~iciÍio do sujeito 

passivo. 

Art. 232. A soluçào à consulta em primeira instância compete a Diretoria de 

· Administração Tributária da SEFAZ, ouvida o Departamento de Tributação. 

Art. 233. Compete ã autoridade julgadora declarar a ineficácia da consulta. 

ParáJrafo único • Da decisão que declarar a inef:c:lcia da consulta não cabe recurso, 

podendo o contribuinte apresenta< nova .-onsulta no prazo de 30 (trinta) dias da ciência da 

decisão. 

Art. 234. Da resposta à consulta poderá o contribuinte recorrer, com efeito suspensivo, 

no prazo de 30 (trinta} dias, contados da ciência a solução da consulta, para o CERF. 

Art. 235. Nilo cabe pedido de reconsideração da decisão proferida em processo de 

consullôl. inclusive da. q ue declara r :a sua ineficác ia. 

outros: 

CAPiTULO XI 

DAS NULIDADES 

Art. 236. São nulos. desaparecendo os efeitos já produzidos e não gerando qualquer 

I - o processo fiscal que não obedeça os principias do contraditório e da ampla defesa, 

com os recursos in~rentcs~ ~ 

. . 
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11 • os atos, tennos. despachos e decisões la>rados ou proferidos por servidor 

incomP"tente ou em fonna não admitida ou protbida por let. 

§ 1•. A nulidade de qualquer ato só prejudica os postcnores que dele diretamente 

dcP"nder ou sejam conseqüentes 

§2". Na declaraç3o de nulidade. a autoridade dirá os atos alcançados e detcnninará as 

providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo. 

Art. 237. Os erros fonnais e omissões. distintos dos mencio03dos no nrttgo este ti\cr 

dado cat.SG ao erro ou à omissão. 

Art. 238. As nulidades ser3o deci..rndas: 

I - pela autoridade expedidora do ato: 

11 • ~"''"autoridade superior à que ex!l"diu ou praticou o ato. de oficio. ou não: 

111 -pela autoridade comP"tente para julgar o litígio 

Art. 239. O órgão preparador dará ciência ao sujeito passtvo da dectsão dos orgão 

julgadores. intimando-o, quando for o caso, a cumpri-la no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 240. Durante a vigência da medida judicial que detennina a suspensão da cohrança 

do tributo n3o será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido P"la 

decisão, relativamente à matéria sobre que versar a ordem de SU5P"nsãO. 

Parágrafo único - Se a medidu referir-se a matéria objeto de processo fiscal. o cursn deste 

não será susP"nso. exceto quanto aos atos executórios. 

Art. 241. Os documentos que instruem o processo poder3o ser restituídos. em qualquer 

fase. a requerimento do sujeito passivo. desde que a medida não prejudique a instrução e dele 

fique cópia autenticada no processo. 

Art. "42. A Procuradoria Gemi do Estado. por mcir de seu Setor comP"tentc. infonnará 

ao órgão preparador o andamento do Processo Administrativo Fiscal, sob sua responsabilidade. 

CAPITULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 243. Fica autorizado o Poder Executivo a implementar na legislação fiscal estadual 

os Acordos. Ajustes. Convenios e Protocolos celebrados entre o Estado e as outras Unidades da 

Federaçãq através do Conselho Nactonal de Política Fazendária- CONF AZ. 

Art. 244. Os Regimes EsP"ciais de Tributação c os que •ersarem sobre cn11ssão. 

escrituração e dispensa de doeumentos fiscais Serão processados e concedidos na fonna 

estabelecida no Regulamento do respectivo imposto. 

Art. 245, A destinação de mercadorias ou outros bens apreendidos ou dados em garantia 

de pagamento do crédito tributário obedecerá às,Jl.onnas estabelecidas na legislação aplicável. 

Art. 246. Fica autorizado o l'odcr Executivo a aderir a Tributação Simplificada, no 

Estado no Amapá. objeto da Lei Federal n.• 9.317 de 05 de dcznnbrol996. 

Art. 247, Fica criada no Estado do Amapá a ESTAÇÃO ADUANEIRA prevista no 

Decreto Federal n.' 1.910196. de 22.05.96. que será regulamentada oelo Poder Executivo. 

Art. 248. Os valores representados em Unidade Fiscal de Referência- UFIR. convertem

se em nnoeda corrente vigente no pais. 

Art. 249. Na aplicação da Lcgtslação Tributár''\, o Agente e os órgãos comP"tcntcs 

?bservar3o prioritariamente, a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e a 

~liÚção Estadual. 

Art. 250. Salvo quando expressamente autorizado por lei. nenhum órgão ou autarquia 

estadual, celebrará contrato ou accttará proposta em concorrência pública sem que o contraUI/Itc 

ou proponente faça prova da quitação de todos os trtbutos devidos à Fazenda do E<tado, 

relativos a atividad.e em cujo exercicio contrata ou concorre 

Parágrafo único - A proibição a que se refere este artigo não se aplica quando. sobre o 

débito ou multa. hou,er recurso administrativo ainda n3o decidido definitivamente. ou quando 

esteja sendo pago em parcelas. 

Art. 251. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a editar o~ atos regulamentares 

necessários à execução desta Lei. 

Parágrafo único. Enquanto não forem editados os Atos a que se refere este artigo. 

continua em vigor. no que nào colidirem com esta Lei. o atual Regulamento do ICMS, aprovado 

P"IO Decreto n.• 3174 de 20 de novembro de I 995, e os demais atos nonnativos que o 

complementam. 

Art.1 ~:, Esta Lei entra em vigcr no primcirc dia do mcs de janeiro de um mil 

novecentos c noventa c oito. revogando-se as disposições em contrário. especialmente as Leis de 

n's. 18. de 26 de junho de 1992. 0292, de 28 de junho de 1996. 0249, de 22 de dezembro de 

1995. 0308. de 03 de dezembro de 1996, 0316, de 19 de dezembro de 1996, 0368, de 03 de 

outubro de 1997 c o Artigo 4• da Lei n.• 0194, de 29 de dezembro de 1994. 

i\lacapá, 22 dr dezembro de 1997. 

~TO~Rius'CAPIBERIBE 
~~overnador 

ANEXO DA LEI N• 0400 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997 

Art. 145 da Lei n' 0400 

Relação de Mercadorias sujeitos a substituição tributaria 

ITENS MERCADORIAS 

OI 

02 

03 

04 

os 

06 

Aguardente de cana 

Álcool hidratado c anidro. óleo diesel e gasolina àutomotiva 

Derivados de P"trólco c demais combustíveis, aditivo, agentes de lim!l"ZJI. 

anticorrosivos. desengraxantes. desinfetan .. s. nuldos. graxas, removedores 

(exceto, o classificado no código 3814.00.0000. da MBMISH). c óleos de 

tempera, protetivos c para transfonnadores. ainda que n3o derivados de P"lróleo. 

para uso em aparelhos, equipamentos. môquinas, motores e vcículos.(convênio 

ICMS 105192. 112193. 06194) 

cimento de qualquer espécie (protocolo ICM 15/85 c 2187, protocolo ICI•oS 

17/92. 18192) 

cerveja. choP", refrigerante, água mineral ou potável c gelo {protocolo ICMS 

11191. 10192. 34192) 

açúcaT {protocolo ICMS 33/91. 21192. 5 1192) 

07 produtos fannacêuticos (~onvênios ICMS 76194. 99/94) 

08 pneus, camaras de ar c protetores (convênios ICMS 85/93 e I 27/94, e protocolo 

ICMS 32193) 

09 vclculos de duas rodas motorizados (convênios ICMS 52193. 88/93 c 44/94) 

lO velculos automotores (convênios ICMS 107/89, 132/92 c suas alterações) 

11 

12 

rigarro e outros derivados do fumo (convênio ICMS 37/94) 

lintii.S, vernizes e outras mercadorias da in..,ustria química (convênios JCM~ 

74194.99194 e 153/94) 

13 Discos fotográficos. fita virgem ou gravadas. 

14 

IS 

Filmes fotográficos, cinematográficos e slides. 

Farinha de Trigo. 

16 llidratantcs 

17 

18 

19 

20 

Laminas de barbear. aparelhos descartàveis e isqueiros. 

Lâmpadas cl~tricas, pilhas c baterias elétricas. 

Leite em pó. 

Frango e em~tidos. 


