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ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 1�284 DE 14 DE MARÇO DE 2019

Nomeia os membros do Conselho Estadual de Educação – CEE, para 
o biênio 2019-2021�

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso VI, da Constituição Federal, e tendo em vista o 
disposto no art� 23, §§ 3º, 5º e 6º da Lei Complementar nº 162, de 20 
de junho de 2006, 
RESOLVE: 
Art� 1º Nomear IRIS CÉLIA CABANELLAS ZANNINI Presidente e 
ELISETE SILVA MACHADO Vice-Presidente do Conselho Estadual 
de Educação – CEE�
Art� 2º Nomear os Conselheiros Titulares e respectivos Suplentes para 
compor o Colegiado do Conselho Estadual de Educação CEE/AC, 
conforme abaixo discriminado:
I – Representantes do Magistério Público da Educação Básica, indica-
dos pelo CEE: 
a) Presidente: Iris Célia Cabanellas Zannini;
b) Vice-Presidente: Elisete Silva Machado;
c) Suplente: Deise Salim Pinheiro de Lima;
d) Titular: Maria de Fátima Miranda de Lima;
e) Suplente: Elizabeth Miranda de Lima;
f) Titular: Suely Amélia Bayum Cordeiro;
g) Suplente: Afra Maria Silva de Souza;
h) Titular: Oneide Magalhães de Carvalho;
i) Suplente: Antônio Carlos de Lima Barbosa;
j) Titular: Raimunda Coelho de Carvalho;
k) Suplente: Maria Zélia da Silva Mendonça� 
II – Representantes da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e 
Esportes, indicados pela SEE: 
a) Titular: Denise dos Santos;
b) Suplente: Jorgete Corrêa Lima Miguéis�
III – Representantes do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino 
Privado do Estado do Acre, indicados pelo SINEPE/AC: 
a) Titular: Elandia Rodrigues Dantas;
b) Suplente: Maria Ivanira de Oliveira Passarinho�
IV – Representantes do Sistema de Organização das Cooperativas 
Brasileiras, indicados pela OCB/AC: 
a) Titular: Emerson Costa Gomes;
b) Suplente: Solange Lins Ribeiro de Matos�
V – Representantes das Entidades não Governamentais que atuam 
na Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos, indicados 
pelo SENAI; 
a) Titular: Maria Regiana Araújo da Costa;
b) Suplente: Rosana da Silva Rodrigues�
VI – Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
do Acre, indicados pelo SINTEAC: 
a) Titular: Rosana Sousa do Nascimento;
b) Suplente: Marileide Martins de Souza�
VII – Representantes do Sindicato dos Professores da Rede Pública do 
Ensino do Estado do Acre, indicados pelo SINPROACRE: 
a) Titular: Débora Freitas Profeta Bezerra;
b) Suplente: Izaneide Maria Araújo Prado�
VIII – Representantes da União dos Conselhos Municipais de Educação, 
indicados pela UNCME: 
a) Titular: Vômea Maria de Araújo;
b) Suplente: Ana Luce Galvão Moreira� 
IX – Representantes das Instituições Públicas de Ensino Superior, 
indicados pela UFAC: 
a) Titular: Gilberto Francisco Dalmolin; 
b) Suplente: Tânia Mara Rezende Machado�
X – Representantes da União dos Dirigentes Municipais, indicados pela 
UNDIME/AC: 
a) Titular: Maria Aparecida de Araújo;
b) Suplente: Maria Elinaide Pinheiro�
Art� 3º Nomear MAURO SÉRGIO FERREIRA DA CRUZ, Secretário 
de Estado de Educação, Cultura e Esportes, para exercer a função de 
membro nato do CEE, por indicação do colegiado�
Art� 4º Os mandatos de que tratam este Decreto serão de dois anos, 
iniciando-se em 1º de fevereiro de 2019 e encerrando-se em 31 de ja-
neiro de 2021, permitida a recondução� 
Art� 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2019�
Rio Branco-Acre, 14 de março de 2019, 131º da República, 117º do 
Tratado de Petrópolis e 58º do Estado do Acre�

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 1�285 DE 14 DE MARÇO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso VI, da Constituição Estadual, 
CONSIDERANDO a solicitação do Gabinete Militar contida no Ofício 
nº 062/GMG/2019, 
RESOLVE:
Art� 1º Tornar sem efeito a reversão do 2º SGT PM 3511 IVONILSON DA 
COSTA DIAS, conferida através do Decreto nº 282, de 24 de janeiro de 
2019, mantendo-se sua agregação ao Gabinete Militar� 
Art� 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 3 de janeiro de 2019�
Rio Branco-Acre, 14 de março de 2019, 131º da República, 117º do 
Tratado de Petrópolis e 58º do Estado do Acre�

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 1�286 DE 14 DE MARÇO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso VI, da Constituição Estadual, c/c o disposto no 
art� 13, inciso I da Lei nº 657/1978, e
CONSIDERANDO o teor do Processo CJ/CGPMAC/nº 001/2015, 
enviado através do Ofício nº 074/GC/2019, em que resta demonstrada 
a não subsistência dos motivos ensejadores do Conselho de Justificação 
nomeado através do Decreto nº 3�732, de 19 de novembro de 2015, 
RESOLVE:
Art� 1º Determinar o arquivamento do processo CJ/CGPMAC/nº 001/2015, 
que submeteu ao Conselho de Justificação o 2º TEN PM RG 1744 
RAIMUNDO NONATO SILVA DE SOUZA� 
Art� 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação�
Art� 3º Revogar o Decreto nº 3�732, de 19 de novembro de 2015, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 11.685, de 20 de novembro de 2015. 
Rio Branco-Acre, 14 de março de 2019, 131º da República, 117º do 
Tratado de Petrópolis e 58º do Estado do Acre�

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO N° 1�287, DE 14 DE MARÇO DE 2019

Incorpora à legislação tributária do Estado os Convênios ICMS, 
Protocolos ICMS e Ajustes SINIEF celebrados no âmbito do Conselho 
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ�

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso IV, da Constituição Estadual; e
CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Nacional de Política Fa-
zendária - CONFAZ, nas reuniões extraordinárias 295ª, no dia 16 de 
janeiro de 2018; 296ª, no dia 30 de janeiro de 2018; 297ª, no dia 20 
de fevereiro de 2018; 302ª, no dia 16 de maio de 2018, 308ª, no dia 31 
de outubro e 310ª, no dia 6 de novembro de 2018 e 312ª, no dia 28 de 
novembro de 2018, todas realizadas em Brasília-DF,
CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Nacional de Política Fa-
zendária - CONFAZ, nas reuniões ordinárias 168ª, no dia 3 de abril de 
2018; 169ª, no dia 5 de julho de 2018, realizadas em Brasília-DF e 170ª, 
no dia 28 de setembro de 2018, realizada em Campos do Jordão, SP 
e 171ª Reunião Ordinária, realizada no dia 14 de dezembro de 2018, 
em Salvador - BA,
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de incorporar à legislação 
tributária do Estado os Ajustes, Convênios ICMS e Protocolos ICMS 
celebrados no âmbito do Conselho de Política fazendária – CONFAZ,
D E C R E T A:
Art� 1º Ficam incorporados à legislação tributária do Estado os seguintes atos:
I - Ajustes SINIEF 2018:
a) 1 a 5, de 3 de abril de 2018, publicados no Diário Oficial da União - 
DOU em 4 de abril de 2018; 
b) 6, de 21 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial da União - DOU 
em 25 de junho de 2018; 
c) 7 a 11, de 5 de julho de 2018, publicados no Diário Oficial da União - 
DOU em 10 de julho de 2018; 
d) 12 a 14, de 28 de setembro de 2018, publicados no Diário Oficial da 
União - DOU em 2 de outubro de 2018; 
e) 15 a 18, de 31 de outubro de 2018, publicados no Diário Oficial da 
União - DOU em 1º de novembro de 2018;
f) 19 a 23, de 14 de dezembro de 2018, publicados no Diário Oficial da 
União - DOU em 19 de dezembro de 2018;
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II - Convênios ICMS 2018:
a) 1 e 3, de 16 de janeiro de 2018, publicados no Diário Oficial da União - DOU em 17 de janeiro de 2018; 
b) 6, de 30 de janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial da União - DOU em 31 de janeiro de 2018; 
c) 11 e 12, de 20 de fevereiro de 2018, publicados no Diário Oficial da União - DOU em 22 de fevereiro de 2018;
d) 18, 21, 26, 29, 30, 31 e 35, de 3 de abril de 2018, publicados no Diário Oficial da União - DOU em 4 de abril de 2018;
e) 43, de 16 de maio de 2018, publicado no Diário Oficial da União - DOU em 17 de maio de 2018;
f) 50, de 5 de julho de 2018, publicado no Diário Oficial da União - DOU em 10 de julho de 2018;
g) 51, 59, 60, 65, 67, 68, 69, 70 a 72, 78 e 79, de 5 de julho de 2018, publicados no Diário Oficial da União - DOU em 10 de julho de 2018;
h) 89, 96, e 97, 100 a 106, de 28 de setembro de 2018, publicados no Diário Oficial da União - DOU em 2 de outubro de 2018;
i) 109 e 111, de 31 de outubro de 2018, publicados no Diário Oficial da União - DOU em 1º de novembro de 2018;
j) 112 e 120, de 6 de novembro de 2018, publicados no Diário Oficial da União - DOU em 7 de novembro de 2018;
k) 138, de 28 de novembro de 2018, publicados no Diário Oficial da União - DOU em 29 de novembro de 2018;
l) 142 a 148, de 14 de dezembro de 2018, publicados no Diário Oficial da União - DOU em 19 de dezembro de 2018;
III - Protocolos ICMS 2018: 
a) 19 a 23 e 27 de 6 de abril de 2018, publicados no Diário Oficial da União - DOU em 9 de abril de 2018;
b) 36, 37, 40 e 42, de 3 de julho de 2018, publicados no Diário Oficial da União - DOU em 4 de julho de 2018;
c) 58, 59 e 70, de 2 de outubro de 2018, publicados no Diário Oficial da União - DOU em 4 de outubro de 2018;
d) 82 e 88, de 7 de dezembro de 2018, publicados no Diário Oficial da União - DOU em 12 de dezembro de 2018;
Parágrafo único�  O ementário dos atos ora incorporados consta do Anexo Único deste Decreto�
Art. 2º Fica a Secretaria de Estado da Fazenda autorizada a instituir normas necessárias ao fiel cumprimento e execução dos atos de que trata o 
artigo anterior�
Art� 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos nas datas expressamente indicadas nos Ajustes, Convênios e 
Protocolos�
Rio Branco, 14 de março de 2019, 131º da República, 117º do Tratado de Petrópolis e 58º do Estado do Acre�

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ANEXO ÚNICO
AJUSTES SINIEF

Nº EMENTA
01/2018

168ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 
no dia 3 de abril de 2018�

Altera o Ajuste SINIEF 07/05, que institui a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrônica�

02/2018
168ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 3 de abril de 2018�
Dispõe sobre as remessas de mercadorias destinadas a demonstração e mostruário�

03/2018
168ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 

Política Fazendária - CONFAZ, realizada em Brasília, 
DF, no dia 3 de abril de 2018�

Concede tratamento diferenciado às operações de circulação e prestações de serviço de 
transporte de gás natural por meio de gasoduto�

04/2018
168ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 
Política Fazendária, realizada em Brasília, DF, no 

dia 3 de abril de 2018�

Altera o Ajuste SINIEF 21/10, que institui o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais MDF-e�

05/2018
168ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 

Política Fazendária - CONFAZ, realizada em Brasília, 
DF, no dia 3 de abril de 2018�

Altera o Ajuste SINIEF 07/05, que institui a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrônica�

06/2018
305ª reunião extraordinária, realizada em Brasília, 

DF, no dia 21 de junho de 2018�

Altera o Ajuste SINIEF 13/17, que dispõe sobre regime especial aplicável à remessa para 
armazenagem e à movimentação de petróleo, seus derivados, e de derivados líquidos de 
gás natural no sistema dutoviário realizadas pela Petróleo Brasileiro S�A� e pela Petrobras 
Transportes S�A�

07/2018
169ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 

Política Fazendária - CONFAZ, realizada em Brasília, 
DF, no dia 05 de julho de 2018�

Altera o Ajuste SINIEF 19/16, que institui a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica e o Documento 
Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica�

08/2018
169ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 

Política Fazendária - CONFAZ, realizada em Brasília, 
DF, no dia 05 de julho de 2018�

Altera o Ajuste SINIEF 01/17, que institui o Bilhete de Passagem Eletrônico e o Documento 
Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico�

09/2018
169ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 

Política Fazendária - CONFAZ, realizada em Brasília, 
DF, no dia 05 de julho de 2018�

Altera o Convênio SINIEF 06/89, que institui os documentos fiscais que especifica e dá outras 
providências�

10/2018
169ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 

Política Fazendária - CONFAZ, realizada em Brasília, 
DF, no dia 05 de julho de 2018�

Altera o Ajuste SINIEF 02/09, que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital - EFD�

11/2018
169ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 

Política Fazendária - CONFAZ, realizada em Brasília, 
DF, no dia 05 de julho de 2018�

Altera o Convênio s/n°/1970, que instituiu o Sistema Nacional Integrado de Informações Eco-
nômico-Fiscais - SINIEF, relativamente ao Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP�

12/2018
170ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 

Política Fazendária - CONFAZ, realizada em Campos 
do Jordão, SP, no dia 28 de setembro de 2018�

Altera o Ajuste SINIEF 21/10, que institui o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais MDF-e�

13/2018
170ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 

Política Fazendária - CONFAZ, realizada em Cam-
pos do Jordão, SP, no dia 28 de setembro de 2018,

Altera o Ajuste SINIEF 19/16, que institui a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, modelo 65, 
e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica�
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14/2018
170ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 

Política Fazendária - CONFAZ, realizada em Campos 
do Jordão, SP, no dia 28 de setembro de 2018�

Altera o Ajuste SINIEF 07/05, que instituiu a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrônica�

15/2018
308ª Reunião Extraordinária do CONFAZ, realizada 

em Brasília, DF, no dia 31 de outubro de 2018�

Altera o Ajuste SINIEF 19/16, que institui a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, modelo 65, 
e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica�

16/2018
308ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional 

de Política Fazendária - CONFAZ, realizada em 
Brasília, DF, no dia 31 de outubro de 2018�

Altera o Ajuste SINIEF 07/05, que institui a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrônica�

17/2018
308ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional 

de Política Fazendária - CONFAZ, realizada em 
Brasília, DF, no dia 31 de outubro de 2018�

Altera o Ajuste SINIEF 09/07, que institui o Conhecimento de Transporte Eletrônico e o Documento 
Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico�

18/2018
308ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional 

de Política Fazendária - CONFAZ, realizada em 
Brasília, DF, no dia 31 de outubro de 2018�

Altera o Ajuste SINIEF 01/17, que institui o Bilhete de Passagem Eletrônico, modelo 63, e o 
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico�

19/2018
171ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional 

de Política Fazendária - CONFAZ,  realizada em 
Salvador, BA, no dia 14 de dezembro de 2018�

Dispõe sobre a concessão de regime especial relacionado às obrigações acessórias nas operações 
com energia elétrica� Dispõe sobre a concessão de regime especial relacionado às obrigações 
acessórias nas operações com energia elétrica�

20/2018
171ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional 

de Política Fazendária - CONFAZ,  realizada em 
Salvador, BA, no dia 14 de dezembro de 2018�

Dispensa a emissão de nota fiscal na operação interna e na prestação interna de serviço de 
transporte, relativas à coleta, armazenagem e remessa de resíduos de produtos eletrônicos 
e seus componentes coletados no território nacional por intermédio de operadoras logísticas�

21/2018
171ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional 

de Política Fazendária - CONFAZ,  realizada em 
Salvador, BA, no dia 14 de dezembro de 2018�

Altera o Ajuste SINIEF 21/10, que institui o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais MDF-e�

22/2018
171ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional 

de Política Fazendária - CONFAZ,  realizada em 
Salvador, BA, no dia 14 de dezembro de 2018�

Altera o Ajuste SINIEF 01/17, que institui o Bilhete de Passagem Eletrônico e o Documento 
Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico�

23/2018
171ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional 

de Política Fazendária - CONFAZ,  realizada em 
Salvador, BA, no dia 14 de dezembro de 2018�

Altera o AJUSTE SINIEF 07/09, que autoriza as unidades federadas a emitir Nota Fiscal Avulsa 
e de Produtor Rural por meio eletrônico de dados em papel formato A4�

CONVÊNIOS ICMS
Nº EMENTA

01/2018
295ª Reunião Extraordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 16 de janeiro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 18/17, que institui o Portal Nacional da Substituição Tributária e 
estabelece as regras para a sua manutenção e atualização�

3/2018
295ª Reunião Extraordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 16 de janeiro de 2018�

Dispõe sobre a isenção e redução de base de cálculo do ICMS em operação com bens ou 
mercadorias destinadas às atividades de pesquisa, exploração ou produção de petróleo e 
gás natural�

6/2018
296ª Reunião Extraordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 30 de janeiro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 195/17, que dispõe sobre redução da base de cálculo do ICMS nas 
operações com veículos automotores�

11/2018
297ª Reunião Extraordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 20 de fevereiro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 38/12, que concede isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados 
a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista.

12/2018
297ª Reunião Extraordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 20 de fevereiro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 51/00, que disciplina as operações com veículos automotores novos, 
efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor�

18/2018
168ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 3 de abril de 2018�

Altera o Convênio ICMS 16/15, que autoriza a conceder isenção nas operações internas rela-
tivas à circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação 
de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482, de 2012, da Agência Nacional 
de Energia Elétrica - ANEEL�

21/2018
168ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 3 de abril de 2018�

Altera o Convênio ICMS 95/12, que dispõe sobre a concessão de redução de base de cálculo do 
ICMS nas saídas de veículos militares, peças, acessórios e outras mercadorias que especifica.

26/2018
168ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 3 de abril de 2018�

Altera o Convênio ICMS 87/02, que concede isenção do ICMS nas operações com fármacos 
e medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e 
Municipal�

29/2018
168ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 3 de abril de 2018�

Altera o Convênio ICMS 115/03, que dispõe sobre a uniformização e disciplina a emissão, 
escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em 
via única por sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores de 
serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica�

30/2018
168ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 3 de abril de 2018�

Altera o Convênio ICMS 55/05, que dispõe sobre os procedimentos para a prestação pré-paga 
de serviços de telefonia�

31/2018
168ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 3 de abril de 2018�

Altera o Convênio ICMS 201/17, que dispõe sobre a obrigatoriedade da geração e entrega de 
arquivos eletrônicos de controle auxiliar para contribuintes prestadores de serviços de comunicação 
que emitem seus documentos fiscais nos termos do Convênio ICMS 115/03.

35/2018
168ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 3 de abril de 2018�

Altera o Convênio ICMS 190/17, que dispõe, nos termos autorizados na Lei Complementar nº 160, 
de 7 de agosto de 2017, sobre a remissão de créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes 
das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo 
com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art� 155 da Constituição Federal, bem 
como sobre as correspondentes reinstituições�
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43/2018
302ª Reunião Extrardinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 16 de maio de 2018�

Altera o Convênio ICMS 18/17, que institui o Portal Nacional da Substituição Tributária e 
estabelece as regras para a sua manutenção e atualização�

50/2018
169ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 05 de julho de 2018�

Altera o convênio ICMS 38/12, que concede isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados 
a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista.

51/2018
169ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 05 de julho de 2018�

Altera o Convênio ICMS 190/17, que dispõe, nos termos autorizados na Lei Complementar nº 160, 
de 7 de agosto de 2017, sobre a remissão de créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes 
das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo 
com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art� 155 da Constituição Federal, bem 
como sobre as correspondentes reinstituições�

59/2018
169ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 05 de julho de 2018�

Autoriza os Estados do Acre, Alagoas e Paraíba a conceder isenção do ICMS devido nas 
operações internas com gado bovino, quando destinados a abatedouro�

60/2018
169ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 05 de julho de 2018�

Dispõe sobre o tratamento tributário do ICMS e o controle de circulação de mercadorias ou 
bens que sejam objeto de remessas expressas internacionais processadas por intermédio do 
“SISCOMEX REMESSA” realizadas por empresas de transporte internacional expresso porta 
a porta (empresas de courier)�

65/2018
169ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 05 de julho de 2018�

Altera o Convênio ICMS 27/06, que autoriza os Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São 
Paulo e o Distrito Federal a conceder crédito outorgado do ICMS correspondente ao valor do 
ICMS destinado pelos seus respectivos contribuintes a projetos culturais credenciados pelas 
respectivas Secretarias de Estado da Cultura�

67/2018
169ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 05 de julho de 2018�

Altera o Convênio ICMS 64/06, que estabelece disciplina para a operação de venda de veículo 
autopropulsado realizada por pessoa jurídica que explore a atividade de produtor agropecuário, 
locação de veículos e arrendamento mercantil, com menos de 12 (doze) meses da aquisição 
da montadora�

68/2018
169ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 05 de julho de 2018�

Altera o Convênio ICMS 110/07, que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas ope-
rações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo e com outros produtos.

69/2018
169ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 05 de julho de 2018�

Altera o Convênio ICMS 18/17, que institui o Portal Nacional da Substituição Tributária e 
estabelece as regras para a sua manutenção e atualização�

70/2018
169ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 05 de julho de 2018�

Altera o Convênio ICMS 115/03, que dispõe sobre a uniformização e disciplina a emissão, 
escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em 
via única por sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores de 
serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica�

71/2018
169ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 05 de julho de 2018�

Altera o Anexo Único do Convênio ICMS 77/11, que dispõe sobre o regime de substituição 
tributária aplicável ao ICMS incidente sobre as sucessivas operações internas ou interesta-
duais relativas à circulação de energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 
operação que a destine ao consumo de destinatário que a tenha adquirido em ambiente de 
contratação livre�

72/2018
169ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 05 de julho de 2018�

Altera o Convênio ICMS 15/07, que dispõe sobre o cumprimento de obrigações tributárias em 
operações com energia elétrica, inclusive aquelas cuja liquidação financeira ocorra no âmbito 
da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE�

78/2018
169ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 05 de julho de 2018�

Altera o Convênio ICMS 84/09, que dispõe sobre as operações de saída de mercadoria realizada 
com o fim específico de exportação.

79/2018
169ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 05 de julho de 2018� 

Autoriza os Estados do Acre, Bahia, Mato Grosso, Santa Catarina e Sergipe a reduzir juros e 
multas de créditos tributários do ICMS, desde que o pagamento seja efetuado em parcela única�

96/2018
170ª Reunião Ordinária, realizada em Campos do 

Jordão, SP, no dia 28 de setembro de 2018�

Autoriza os Estados que menciona a conceder isenção do ICMS incidente nas operações com 
medicamento destinado a tratamento da Atrofia Muscular Espinal – AME.

97/2018
170ª Reunião Ordinária, realizada em Campos do 

Jordão, SP, no dia 28 de setembro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 169/17, que estabelece condições gerais para concessão de moratória, 
parcelamento, ampliação de prazo de pagamento, remissão, anistia e transação�

100/2018
170ª Reunião Ordinária, realizada em Campos do 

Jordão, SP, no dia 28 de setembro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 110/07, que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas ope-
rações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo e com outros produtos.

101/2018
170ª Reunião Ordinária, realizada em Campos do 

Jordão, SP, no dia 28 de setembro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 45/99, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a estabelecer o 
regime de substituição tributária nas operações interestaduais que destinem mercadorias a 
revendedores que efetuem venda porta-a-porta�

102/2018
170ª Reunião Ordinária, realizada em Campos do 

Jordão, SP, no dia 28 de setembro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 78/18, que altera o Convênio ICMS 84/09, que dispõe sobre as operações 
de saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação.

103/2018
170ª Reunião Ordinária, realizada em Campos do 

Jordão, SP, no dia 28 de setembro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 234/17, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações 
com medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou 
veterinário relacionados no Anexo XIV do Convênio ICMS 52/17, que dispõe sobre as normas 
gerais a serem aplicadas aos regimes de substituição tributária e de antecipação do ICMS com 
encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes, instituídos por convênios 
ou protocolos firmados entres os Estados e o Distrito Federal.

104/2018
170ª Reunião Ordinária, realizada em Campos do 

Jordão, SP, no dia 28 de setembro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 117/04, que dispõe sobre o cumprimento de obrigações tributárias em 
operações de transmissão e conexão de energia elétrica no ambiente da rede básica�

105/2018
170ª Reunião Ordinária, realizada em Campos do 

Jordão, SP, no dia 28 de setembro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 96/09, que dispõe sobre fabricação, distribuição e aquisição de papéis 
com dispositivos de segurança para a impressão de documentos fiscais.

106/2018
170ª Reunião Ordinária, realizada em Campos do 

Jordão, SP, no dia 28 de setembro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 79/18, que autoriza os Estados do Acre, Bahia, Mato Grosso, Santa 
Catarina e Sergipe a reduzir juros e multas de créditos tributários do ICMS, desde que o paga-
mento seja efetuado em parcela única�
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109/2018
308ª Reunião Extraordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 31 de outubro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 190/17, dispõe, nos termos autorizados na Lei Complementar nº 160, 
de 7 de agosto de 2017, sobre a remissão de créditos tributários, constituídos ou não, decor-
rentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos 
em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art� 155 da Constituição 
Federal, bem como sobre as correspondentes reinstituições�

111/2018
308ª Reunião Extraordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 31 de outubro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 104/18, que altera o Convênio ICMS 117/04, que dispõe sobre o cum-
primento de obrigações tributárias em operações de transmissão e conexão de energia elétrica 
no ambiente da rede básica�

112/2018
310ª Reunião Extraordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 6 de novembro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 59/12, que autoriza a concessão de parcelamento de débitos, tributários 
e não tributários, das empresas em processo de recuperação judicial�

120/2018
310ª Reunião Extraordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 6 de novembro de 2018�

Autoriza o Estado do Acre a dispensar ou reduzir juros e multas mediante parcelamento de 
débitos fiscais relacionados com o ICMS.

138/2018
312ª Reunião Extraordinária, realizada em Brasília, DF, 

no dia 28 de novembro de 2018,

Altera o Convênio ICMS 79/18, que autoriza os Estados do Acre, Bahia, Mato Grosso, Santa 
Catarina e Sergipe a reduzir juros e multas de créditos tributários do ICMS, desde que o 
pagamento seja efetuado em parcela única�

142/2018
171ª Reunião Ordinária, realizada em Salvador, BA, 

no dia 14 de dezembro de 2018�

Dispõe sobre os regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do Impos-
to sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de 
Transporte Interestadual e de Comunicação (ICMS) com encerramento de tributação, relativos 
ao imposto devido pelas operações subsequentes�

143/2018
171ª Reunião Ordinária, realizada em Salvador, BA, 

no dia 14 de dezembro de 2018�

Dispõe sobre a convalidação das operações e define os critérios de ressarcimento referente 
às operações com Gasolina C e Óleo Diesel B contendo, respectivamente, percentuais de 
Etanol Anidro e Biodiesel (B100) inferiores aos obrigatórios em virtude do Despacho ANP 
Nº 671/2018�

144/2018
171ª Reunião Ordinária, realizada em Salvador, BA, 

no dia 14 de dezembro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 190/17, que dispõe, nos termos autorizados na Lei Complementar nº 160, 
de 7 de agosto de 2017, sobre a remissão de créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes 
das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo 
com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art� 155 da Constituição Federal, bem 
como sobre as correspondentes reinstituições�

145/2018
171ª Reunião Ordinária, realizada em Salvador, BA, 

no dia 14 de dezembro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 192/17, que estabelece procedimentos para controle e entrega de 
informações fiscais sobre as operações com etanol hidratado ou anidro.

146/2018
171ª Reunião Ordinária, realizada em Salvador, BA, 

no dia 14 de dezembro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 45/99, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a estabelecer o 
regime de substituição tributária nas operações interestaduais que destinem mercadorias a 
revendedores que efetuem venda porta-a-porta�

147/2018
171ª Reunião Ordinária, realizada em Salvador, BA, 

no dia 14 de dezembro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 110/07, que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas ope-
rações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo e com outros produtos.

148/2018
171ª Reunião Ordinária, realizada em Salvador, BA, 

no dia 14 de dezembro de 2018�

Altera o Convênio ICMS 134/16, que dispõe sobre o fornecimento de informações prestadas 
por instituições financeiras e de pagamento, integrantes ou não do Sistema de Pagamentos 
Brasileiro – SPB, relativas às transações com cartões de débito, crédito, de loja (private label) 
e demais instrumentos de pagamento eletrônicos, realizadas por pessoas jurídicas inscritas 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ ou pessoas físicas inscritas no Cadastro de 
Pessoa Física – CPF, ainda que não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS, e revoga 
o Protocolo ECF 04/01�

PROTOCOLOS ICMS
N° EMENTA

19/2018
Reunião do CONFAZ, realizada em 6 de abril de 2018�

Altera o Protocolo ICMS 11/91, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com 
cerveja, refrigerantes, água mineral ou potável e gelo�

20/2018
Reunião do CONFAZ, realizada em 6 de abril de 2018�

Altera o Protocolo ICM 17/85, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com 
lâmpada elétrica, diodos e aparelhos de iluminação�

21/2018
Reunião do CONFAZ, realizada em 6 de abril de 2018�

Altera o Protocolo ICMS 84/11, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com 
materiais elétricos�

22/2018
Reunião do CONFAZ, realizada em 6 de abril de 2018�

Altera o Protocolo ICMS 42/09 que estabelece a obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e) em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, pelo critério de CNAE e 
operações com os destinatários que especifica.

23/2018
Reunião do CONFAZ, realizada em 6 de abril de 2018�

Altera o Protocolo ECF 04/01, que dispõe sobre o fornecimento de informações prestadas 
por administradoras, facilitadores, arranjos e instituições de pagamentos, credenciadoras de 
cartão de crédito e de débito e as demais entidades similares, nos termos do Convênio ECF 
01/10, sobre as operações realizadas com estabelecimentos inscritos no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica – CNPJ, ou inscritos no Cadastro de Pessoa Física – CPF, ainda que não 
inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS�

27/2018
Reunião do CONFAZ, realizada em 6 de abril de 2018�

Altera o Protocolo 08/96 que estabelece procedimentos para operacionalização da isenção 
do ICMS, na saída de óleo diesel a ser consumido por embarcações pesqueiras nacionais, 
constante do Convênio ICMS 58/96, de 31�05�96�

36/2018
Reunião do CONFAZ, realizada em 3 de julho de 2018�

Altera o Protocolo ICMS 11/91, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com 
cerveja, refrigerantes, água mineral ou potável e gelo�

37/2018
Reunião do CONFAZ, realizada em 3 de julho de 2018�

Altera o Protocolo ICM 17/85, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com 
lâmpada elétrica, diodos e aparelhos de iluminação�

40/2018
Reunião do CONFAZ, realizada em 3 de julho de 2018�

Altera o Protocolo ICMS 10/92, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações 
com cerveja, chope, refrigerante e xarope ou extrato concentrado destinado ao preparo de 
refrigerante em máquina pre-mix ou post-mix�

42/2018
Reunião do CONFAZ, realizada em 3 de julho de 2018�

Altera o Protocolo ICMS 97/10 que dispõe sobre a substituição tributária nas operações 
interestaduais com autopeças�

58/2018
Reunião do CONFAZ, realizada em 2 de outubro 

de 2018�

Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal e cosméticos relacionados no Anexo XIX do Convênio ICMS 52/17, que dispõe sobre 
as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de substituição tributária e de antecipação do 
ICMS com encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes, instituídos por 
convênios ou protocolos firmados entres os Estados e o Distrito Federal.



10DIÁRIO OFICIALNº 12.51210    Segunda-feira, 18 de março de 2019

59/2018
Rreunião do CONFAZ, realizada em 2 de outubro 

de 2018�
Altera o Protocolo ICMS 26/04, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com 
rações para animais domésticos�

70/2018
 Reunião do CONFAZ, realizada em 7 de outubro 

de 2018�
Altera o Protocolo ICMS 42/18, que altera o Protocolo ICMS 97/10 que dispõe sobre a substituição 
tributária nas operações interestaduais com autopeças�

82/2018
 Reunião do CONFAZ, realizada em 7 de dezembro 

de 2018�
Revoga o Protocolo ICMS 42/18 que dispõe sobre a substituição tributária nas operações 
interestaduais com autopeças

88/2018
 Reunião do CONFAZ, realizada em 7 de dezembro 

de 2018�
Altera o Protocolo ICMS 20/05, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com 
sorvetes e com preparados para fabricação de sorvete em máquina�

ESTADO DO ACRE

DECRETO N° 1�288, DE 14 DE MARÇO DE 2019

Altera o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 008, de 26 de janeiro de 1998� 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que lhe confere o art�78, inciso IV da Constituição Estadual, e 
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 55, de 9 de julho de 1997, 
CONSIDERANDO o Ajuste SINIEF nº 01, de 7 de abril de 2017,
D E C R E T A: 
Art� 1º Os dispositivos a seguir indicados do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n� 008, de 26 de janeiro de 1998, passam a vigorar com 
a seguinte redação: 
“Art� 17�  ���
����
VI - nas prestações de serviços de comunicação destinadas a empreendimentos enquadrados no Programa de Fomento às Empresas Prestadoras 
de Serviço de Telemarketing, doze por cento�”  (NR)
���
“Art� 29�  ���
���
§ 4º  O Departamento de Administração Tributária - DEPAT poderá determinar:” (NR)
��� 
“Art� 45� ���
���
§ 5º Na hipótese de saída de mercadoria da Área de Livre Comércio de Brasiléia, Epitaciolândia ou Cruzeiro do Sul, o sujeito passivo deverá efetuar o 
estorno do crédito presumido de que trata este artigo, assegurado o direito ao crédito no montante do valor devido ao estado de origem da mercadoria, 
na forma da Cláusula quinta do Convênio ICM 65/88, deduzidos os encargos, na mesma data�” (NR)
���
“Art� 89� ���  
§ 1º O leilão será presidido nesta hipótese, pelo chefe do Departamento de Administração Tributária - DEPAT, o qual integra a Comissão de Leilão, 
a ser criada pela Secretaria de Estado da Fazenda�” (NR) 
���
Art� 96-C� ���
���
II - mercadorias incluídas nos Anexos I e II do Convênio ICMS 52/91; (NR)
���
“Art� 97-F� ���  
���
§ 3º  A competência para a revisão de que trata o caput será do Auditor da Receita Estadual designado para atendimento ao público nas agências 
do município de jurisdição do interessado ou lotado no Núcleo de Classificação e Lançamento ou autorizado pelo Departamento de Administração 
Tributária�” (NR) 
���
“Art� 121-M ���
���
§ 6º� ���
II – cujo débito constante da EFD objeto da retificação tenha sido enviado para inscrição em dívida ativa ou sido objeto de parcelamento, nos casos 
em que importe alteração desse débito, e ”  (NR)
���
“Art� 184-B� ��� 
���
§ 5º  O benefício previsto no TARE vigorará a partir do primeiro dia do mês subsequente à sua assinatura pelo Departamento de Administração 
Tributária - DEPAT�” (NR)  
���
“Art. 184-D.  A opção pelo benefício fiscal previsto no art. 184-A poderá ser cancelada a pedido do beneficiário ou de ofício pelo Departamento de 
Administração Tributária - DEPAT�” (NR) 
��� 
“Art� 510� A toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe em inobservância pelo contribuinte, responsável ou terceiros, da legislação 
tributária relativa ao ICMS serão aplicadas as multas previstas no art� 61 da Lei Complementar nº 55, de 9 de julho de 1997�” (NR) 
Art� 2º A Tabela I do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 008, de 26 de janeiro de 1998, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
���
1 - AUTOPEÇAS:
Ato Normativo: Substituição Tributária - Protocolo ICMS 41/2008 e Convênio ICMS nº 142/2018 (NR)
���

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO
���

54�0 01�054�00 8511

Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por centelha ou por com-
pressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, 
motores de arranque); geradores (dínamos e alternadores, por exemplo) e conjuntores-disjuntores utilizados 
com estes motores

���
(AC)

���


