
Pág.  16DIÁRIO OFICIALMacapá, 27.03.2018 c )

Dispfie sobre a concessSo de redugSo da base
de cSIculo do ICMS retido por substituigao
tributaria, nas operagdes com velculos
automotores e com vefculos novos de duas
rodas motorizados e da outras providdncias

prorrogado
peloDecreto16 12/06/2006 12/06/2006 31/12/20153949/2008
e

5857/2011

Dispde sobre a isengSo de ICMS, na forma que
especifica e da outras providSncias

Revogada pela Lei
1759/1317 Lei 1265/2008 17/10/2008 01/01/2009 03/07/2013

Dispde sobre a concessSo de beneficio fiscal e
prazo diferenciado de recolhimento do ICMSDecreto 3468/200818 31/10/2008 31/10/2008 30/04/2009

Disp6e sobre a isengSo do Imposto sobre
CirculagSo de Mercadorias (ICMS) para
mototaxistas e da outras provid&ncias

Revogada pela Lei
1753/1319 Lei 1410/2009 03/12/2009 03/12/2009 18/06/2013

Dispde sobre a concessSo de beneficio fiscal e
prazo diferenciado de recolhimento do ICMSDecreto20 1738/2009 15/09/2009 15/09/2009 31/09/2009

Dispde sobre a concessSo de beneficio fiscal e
prazo diferenciado de recolhimento do ICMS.Decreto21 4148/2009 24/11/2009 01/11/2009 30/04/2010

Dispde sobre a concessSo de beneficio fiscal
do Imposto sobre a CirculagSo de Mercadorias
e sobre a PrestagSo de Servigos de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de
ComunicagSo - ICMS

22 Decreto 2695/2011 11/05/2011 30/04/2011 31/12/2011

Dispde sobre a redugSo de base de cSIculo do
ICMS ImportagSo para empresa Amapa
Florestal e Celulose S.A - AMCEL

23 Decreto 2800/2012 Art. 1° 19/07/2012 01/03/2012 31/12/2014

Dispde sobre a prorrogagSo do prazo de
recolhimento do ICMS, conforme especifica24 Decreto 2801/2012 20/07/2012 01/01/2012 31/12/2012

DECRETO N° 5097 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 X - o Anexo XVII, que dispoe sobre a substituigao tributaria nas
operagdes com Produtos Eletronicos, Eletroeletronicos e Eletrodomesticos;

XI - o Anexo XVIII, que dispoe sobre a substituigao tributaria nas
operagdes com Materials de Limpeza;

XII - o Anexo XIX, que dispde sobre a substituigao tributaria nas
operagoes com Sorvetes e Preparados para Fabricagao de Sorvetes em
MSquinas;

Dispoe sobre as normas gerais a serem
aplicadas aos regimes de substituigao
tributaria e de antecipagao do ICMS com
encerramento de tributagfio, instituidos por
convenios ou protocolos firmados entre os
Estados e o Distrito Federal , altera os
Anexos I, II e III, do Decreto n° 2.269,

de 24 de julho de 1998 - RICMS e dd
outras providencias .

XIII - o Anexo XX, que dispoe sobre a substituigao tributaria nas
operagoes com Ragoes para Animais Domesticos;

XTV - o Anexo XXI, que dispoe sobre a substituigao tributaria nas
operagdes com Materials Eletricos;

XV - o Anexo XXII, que dispoe sobre a substituigao tributaria nas
operagdes com Produtos Alimenticios;

XVI - o Anexo XXV, que dispde sobre a substituigao tributaria
nas operagoes com Pneumaticos, Camaras de Ar e Protetores de Borracha;

XVII - o Anexo XXVI, que dispde sobre a substituigao tributaria
nas operagdes com Cervejas, Chopes, Refrigerantes, Aguas e outras Bebidas;

XVIII - o Anexo XXVII, que dispde sobre a substituigao tributaria
nas operagdes com Cimentos;

XIX - o Anexo XXXI, que dispde sobre a substituigao tributaria
nas operagdes de Vendas de Mercadorias pelo Sistema Porta-a-Porta;

XX - o Anexo XXXII, que dispde sobre a substituig&o tributaria
nas operagdes com Lampadas, Reatores e “ Starter” ;

XXI - o Anexo XXXIII, que dispde sobre a substituigao tributaria
nas operagdes com Cigarros e outros Produtos Derivados do Fumo.

Art. 6° Ficam convalidados os procedimentos adotados pelos
. contribuintes e pela Administragao Tributaria desde 1° de Janeiro de 2018, ate

a entrada em vigor deste Decreto.

C GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA , usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso VIII, da Constituigao do Estado do
Amapa, tendo em vista o contido no Processo n° 28730.0188182017-3, e

Considerando o disposto nos arts. 145 e 145-A, c/c o art. 243, da
Lei Estadual n° 0400, de 22 de dezembro de 1997;

Considerando os arts. 257 e 257-A, do Decreto n° 2.269, de 24 de
julho de 1998;

Considerando, ainda, o disposto no Convenio 52, de 07 de abnl de
2017, aprovado na 164a Reuniao Ordinaria do CONFAZ, realizada em Cuiaba-
MT, publicado no DOU, de 28.04.2017,

D E C R E T A:

Art. 1 ° Fica alterado o inciso I, do art. 73, do Anexo I, do
Decreto n° 2.269/98 - RICMS, com a seguinte redagao:

deixar, o contribuinte, de cumprir com sua
obrigagao principal ou acessorias por 3 (tres) meses
consecutivos ou 6 (seis) meses altemados, salvo o
disposto no § 1°, do art. 25, do Anexo III, deste
Regulamento.”

Art . 2° A lista a que se refere o Anexo II, do Decreto n° 2.269,
de 24 de julho de 1998 - RICMS, passa a vigorar como art. 1°, do Anexo II.

Art. 3° A lista a que se refere o Anexo III, do Decreto n° 2.269,
de 24 de julho de 1998 - RICMS, passa a vigorar como art. 2°, do Anexo II.

Art . 4° O Anexo III, do Decreto n° 2.269, de 24 de julho de 1998- RICMS. passa a vigorar com a redagao constante no Anexo Unico, deste
Decreto.

“ I

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagSo,
•produzindo efeitos:

I - relativamente ao disposto no inciso I do caput do art. 26, do
Titulo I, do Anexo Unico, a partir de:

a) 1° de julho de 2017, para a industria e o importador;
b) 1° de outubro de 2017, para o atacadista;
c) 1° de abril de 2018, para os demais segmentos economicos;
II - a partir de 1° de Janeiro de 2018, relativamente aos demais

dispositivos.
Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagSo.
Macapa, 28 de dezembro de 2£17

Art. 5° Ficam revogados os dispositivos abaixo relacionados do
Anexo I , do Decreto n° 2.269, de 24 de julho de 1998 - RICMS:

I - o Capitulo I, do Titulo III, que trata dos regimes especiais de
tributagao;

III - o Anexo V, que dispoe sobre a substituigao tributaria nas
operagoes com Autopegas;

O WALDEZ &om DATSILVA
Governador

III - o Anexo VI, que dispoe sobre a substituigao tributaria nas
operagoes com Produtos Farmaceuticos;

IV - o Anexo VIII, que dispoe sobre a substituigao tributaria nas
operagoes com Bebidas Alcoolicas, exceto Cerveja e Chope;

V - o Anexo IX, que dispoe sobre a substituigao tributaria nas
operagoes com Combustiveis e Lubrificantes, Derivados ou nSo de Petroleo e
com outros Produtos;

Al

*Republicado por haver said(||com incorregoes ho DOE n° 6590, de 28/12/17

VI - o Anexo X, que dispoe sobre a substituigao tributaria nas
operagoes com tintas, vemizes e outras mercadorias da Industria Quimica;

VII - o Anexo XII, que dispoe sobre a substituig&o tributaria nas
operagoes com Materials de Construgao;

VIII - o Anexo XIV, que dispoe sobre a substituigao tributaria nas
operagoes com Materials de Construgao e Congeneres;

IX - o Anexo XVI, que dispoe sobre a substituigao tributaria nas
operagoes com Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal e Cosmeticos;

Decreto n° 5097 de 28 de dezembro de 2017

ANEXO UNICO
"ANEXO m DO DECRETO N° 2269 DE 24 DE JULHO DE 1998

TITULO I
DAS NORMAS GERAIS DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
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adquirente, de um ou de mais de um dos produtos da outra, ainda quando
exclusividade se refira a padronagem, marca ou tipo do produto;

f) uma vender a outra, mediante contrato de participagao ou
ajuste semelhante, produto que tenha fabricado ou importado;

g) uma delas promover transporte de mercadoria utilizando
veiculos da outra, sendo ambas contribuintes do mesmo segmento;

h) uma tiver adquirido ou recebido em consignagao da outra, no
ano anterior mais de 50% (cinquenta por cento) do seu volume total de
aquisigdes.

CAPITULO I
DAS blSPOSIQOES GERAIS

a

Art. 1° Os convenios e protocolos celebrados pelo Estado do
Amapa e as demais unidades federadas para fins de substituigao tributaria do
Imposto sobre OperagSes Relativas a Circulagao de Mercadorias e sobre
Prestagdes de Servigos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicagao (ICMS) devido nas operagoes subsequentes observarao o
disposto neste Anexo.

§ 1° O disposto no caput aplica-se tambem ao imposto
correspondente a diferenga entre a aliquota interna da unidade federada de
destino e a aliquota interestadual incidente sobre as operagoes interestaduais
com bens e mercadorias destinadas ao uso, consumo ou ativo imobilizado do
destinatario contribuinte do imposto.

§ 2° As references feitas ao regime da substituigao tributaria
tambem se aplicam ao regime da antecipagao do recolhimento do ICMS com
encerramento de tributag&o.

Art. 2° O regime de substituigao tributaria nas operagdes
interestaduais dependera de acordo especifico celebrado pelo Estado do
Amapa e as demais unidades federadas interessadas.

§ 1° A instituigao do regime de substituigao tributaria dependera,
ainda, de ato do Poder Executivo para intemalizar o acordo especifico
celebrado pelo Estado do Amapa e as demais unidades federadas interessadas.

§ 2° Os acordos especificos de que trata o caput poderao ser
denunciados, em conjunto ou isoladamente, pelos signatarios, comunicado
com antecedencia minima de 30 (trinta) dias.

Art. 3° Este Anexo se aplica a todos os contribuintes do ICMS,
optantes ou nao pelo Regime Especial Unificado de Arrecadagao de Tributos e
Contribuigoes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional - instituido pela Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.

§ 1° A coluna correspondente a identificagao do CEST nos
Apendices II a XXVI contera o codigo CEST com 7 (sete) digitos.

§ 2° Os documentos fiscais relativos as operagdes com bens e
mercadorias fabricados em escala industrial nao relevante deverao indicar o
CNPJ do respectivo fabricante.

CAPfTULO n
DO REGIME DE SUBSTITUIGAO TRIBUTARIA

SEQAO I
DOS BENS E MERCADORIAS PASSIVEIS DE SUJEIGAO AO REGIME DE

SUBSTITUIGAO TRIBUTARIA

Art. 7° Os bens e mercadorias passiveis de sujeig&o ao regime
de substituigao tributaria sao os identificados nos Apendices II ao XXVI, de
acordo com o segmento em que se enquadrem, contendo a sua descrigao, a
classificagao na Nomenclatura Comum do Mercosul baseada no Sistema
Harmonizado (NCM/SH) e um CEST.

§ 1° Na hipotese de a descrigao do item n&o reproduzir a
correspondente descrigao do codigo ou posigao utilizada na NCM/SH, o regime
de substituigao tributaria em relagao 4s operagoes subsequentes sera
aplicavel somente aos bens e mercadorias identificadas nos termos da
descrigao contida neste Anexo.

§ 2° As reclassificagdes, agrupamentos e desdobramentos de
codigos da NCM/SH n£o implicam em inclus4o ou exclusao de bem e
mercadoria, classificados no codigo da referida nomenclatura, do regime de
substituigao tributaria.

Art. 4° O sujeito passivo por substituigao tributaria observara
as normas da legislagao tributaria da unidade federada de destino do bem e da
mercadoria.

§ 1° O regime de substituigao tributaria nas operagoes
interestaduais destinadas ao Estado do Amapa, flea instituido, tambem, em
relagao as operagdes internas, aplicando-se, no que couber, o disposto neste
Anexo.

§ 3° Na hipotese do § 2°, o contribuinte devera informar nos
documentos fiscais o codigo NCM/SH vigente, observado o mesmo tratamento
tributario atribuido ao bem e mercadoria antes da reclassificagao,
agrupamento ou desdobramento.

§ 4° As situagoes previstas nos §§ 2° e 3° nao implicam alteragao
§ 2° Os acordos firmados entre as unidades federadas poderao

estabelecer normas especificas ou complementares as estabelecidas neste
Anexo. do CEST.

§ 5° Os bens e mercadorias relacionados nos Apendices II a XXVI
sujeitos ao regime de substituigao tributaria em cada unidade federada serao
divulgados pela Secretaria Executiva do CONFAZ, na forma prevista em Ato
COTEPE.

Art. 5° As regras relativas a substituigao tributaria serao
tratadas em convenios especificos celebrados pelo Estado do Amapa e as
demais unidades federadas interessadas em relagao aos segmentos, bens e
mercadorias a seguir descritos:

I - energia eletrica;
II - combustiveis e lubrificantes;
III - sistema de venda porta a porta;

IV - veiculos automotores cujas operagoes sejam efetuadas por
meio de faturamento direto para consumidor.

Paragrafo unico. As regras deste Anexo aplicam-se
subsidiariamente aos acordos especificos de que trata este artigo.

Art. 6° Para fins deste Anexo, considera-se:

I - segmento: o agrupamento de itens de bens e mercadorias com
caracteristicas assemelhadas de conteudo ou de destinagao, conforme previsto
no Apendice I;

§ 6° Os convenios e protocolos, bem como a legislagao interna do
Estado do Amapa e demais unidades federadas, ao instituir o regime de
substituigao tributaria, deverao reproduzir, para os itens que implementarem,
o CEST, a classificagao na NCM/SH e as respectivas descrig&es constantes
nos Apendices II a XXVI.

§ 7° A exigencia contida no § 6° nao obsta o detalhamento do
item, nas hipoteses em que a base de calculo seja o Prego Medio Ponderado a

Consumidor Final (PMPF) ou o prego sugerido, desde que nao restrinja ou
amplie o alcance da descrigao constante nos Apendices II a XXVI.

Art. 8° Ocorrida a substituigao ou antecipagao tributaria estara
encerrada a fase de tributagao nao ensejando a utilizagao de credito fiscal pelo
adquirente, salvo exceg6es expressas.

Paragrafo unico. O encerramento da fase de tributag4o referido
neste artigo implica que, com a realizagao efetiva do fato gerador presumido,
salvo disposigao em contrario, nao importa que seja o valor da operagao
superior ou inferior ao valor adotado como base de calculo para fins de
antecipagao ou substituigao tributaria, nao cabera a exigencia de
complementagao do imposto nem a restituigao de importancia eventualmente
paga a mais, a nao ser que no pagamento do imposto por antecipagao tenha
havido erro ou outra circunstancia que exija corregao.

Art. 9° O imposto retido pelo contribuinte substituto sera
recolhido em moeda corrente, mediante a utilizagao de documentos de
arrecadagao proprios, vedado o aproveitamento de qualquer credito existente
na conta grafica do ICMS.

II - item de segmento: a identificagao do bem, da mercadoria ou
do agrupamento de bens e mercadorias dentro do respectivo segmento;

III - especificagao do item: o desdobramento do item, quando o
bem ou a mercadoria possuir caracteristicas diferenciadas que sejam
relevantes para determinar o tratamento tributario para fins do regime de
substituigao tributaria;

IV - CEST: o codigo especificador da substituigao tributaria,
composto por 7 (sete) digitos, sendo que:

a) o primeiro e o segundo correspondem ao segmento do bem e
mercadoria;

b) o terceiro ao quinto correspondem ao item de um segmento de
bem e mercadoria; SEQAO n

DA RESPONSABIUDADEc) o sexto e o setimo correspondem a especificagao do item;
V - que as empresas sao interdependentes quando:

a) uma delas, por si, seus socios ou acionistas, e respectivos
ednjuges e filhos menores, for titular de mais de 50% (cinquenta por cento) do
capital da outra;

Art. 10. O contribuinte Temetente que promover operagoes
interestaduais com bens e mercadorias especificadas em convenio ou
protocolo que disponha sobre o regime de substituigao tributaria sera o
respons4vel, na condigao de sujeito passivo por substituigao, pela retengao e
recolhimento do ICMS relativo as operagoes subsequentes devido a unidade
federada de destino, mesmo que o imposto tenha sido retido anteriormente.

§ 1° A responsabilidade prevista no caput deste artigo aplica-se
tambem ao imposto correspondente a diferenga entre a aliquota interna da
unidade federada de destino e a aliquota interestadual incidente sobre as
operagdes interestaduais com bens e mercadorias especificadas em convenio
ou protocolo que disponha sobre o regime de substituigao tributaria e
destinadas ao uso, consumo ou ativo imobilizado do destinatario.

§ 2° O destinatario de bens e mercadorias submetidas ao regime
de substituigao tributaria, inclusive o varejista, e responsavel pelo imposto
devido a unidade federada de destino por substituigao tributaria, quando o
remetente, sujeito passivo por substituigao, n4o efetuar a retengao ou efetuar
retengao a menor do imposto, salvo disposigao em contrario prevista na
legislagao da, unidade destinataria.

Art. 11.0 regime de substituigao tributaria nao se aplica:

b) uma delas tiver participag4o na outra de 15% (quinze por
cemo) ou mais do capital social, por si, seus socios ou acionistas, bem assim
por intermedio de parentes destes ate o segundo grau e respectivos conjuges,
se a participagfio societ4ria for de pessoa fisica;

, c) uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de
diretor, ou socio com fungdes de gerencia , ainda que exercidas sob outra
denominag4o;

d) consideradas apenas as operagoes com destino a determinada
unidade federada, uma tiver vendido ou consignado a outra, no ano anterior,
mais de 20% (vinte por cento), no caso de distribuigao com exclusividade em
determinada area do territdrio da unidade federada de destino, e mais de 50%
(cinquenta por cento), nos demais casos, do seu volume de vendas para a
unidade federada de destino;

t

e) consideradas apenas as operagoes com destino a determinada
unidade federada, uma delas, por qualquer forma ou titulo, for a unica
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I - as operates interestaduais que destinem bens e mercadorias' *

submctidas ao regime de substituigao tributaria a estabelecimento industrial
fabricante do mesmo bem e mercadoria, assim entendido aquele classificado
no mesmo CEST;

§ 5° As MVA-ST originais estabelecidas na legislag&o do Estado
do Amapa serao divulgadas pela Secretaria Executiva do CONFAZ, na forma
prevista em Ato COTEPE.

§ 6° A MVA-ST original prevista em convenio ou protocolo
produzira efeito em relagao as operagoes destinadas ao Estado do Amapa, a
partir da sua publicagao na legislagao interna.

§ 7° Na impossibilidade de inclusao do valor do frete, seguro ou
outro encargo na composigao da base de calculo, o recolhimento do imposto
correspondente a essas parcelas sera efetuado pelo estabelecimento
destinatario, acrescido dos percentuais de MVA, observado o inciso III deste
artigo.

II as transferences interestaduais promovidas entre
estabelecimentos do remetente, exceto quando o destinatario for
estabelecimento varejista;

as operagdes interestaduais que destinem bens e
mercadorias a estabelecimento industrial para emprego em processo de
industrializagao como materia-prima, produto intermediary ou material de
embalagem, desde que este estabelecimento nao comercialize o mesmo bem
ou mercadoria;

III

§ 8° Nao se aplica o disposto no § 7°, deste artigo, quando a
unidade federada de destino estabelecer MVA especifica, na hipotese dos
valores de frete, seguro e outros encargos serem desconhecidos pelo
substituto tributario.

as operagdes interestaduais que destinem bens e
mercadorias a estabelecimento localizado em unidade federada que lhe
atribua a condigao de substituto tributario em relagao ao ICMS devido na
operagao interna;

IV

Art. 14. Tratando-se de operagao interestadual com bens e
mercadorias submetidas ao regime de substituig&o tributaria, destinados a
uso, consumo ou ativo imobilizado do adquirente, a base de c&lculo do
imposto devido sera o valor da operagao interestadual adicionado do imposto
correspondente a diferenga entre a aliquota interna a consumidor final para o
bem ou a mercadoria e a aliauota interestadual.

Art. 15. O imposto devido por substituigao tributaria integra a
correspondente base de calculo, inclusive na hipotese de recolhimento do
imposto correspondente a diferenga entre a aliquota interna e a aliquota
interestadual.

V as operagoes interestaduais com bens e mercadorias
produzidas em escala industrial nao relevante, nos termos deste convenio.

§ 1° Aplica-se o regime de que trata o caput nas operagoes entre
estabelecimentos de empresas interdependentes, exceto se o destinatario for
varejista, observado o disposto no § 6°, do art. 11, deste Anexo.

§ 2° Para os efeitos deste artigo, nao se considera
industrializagao a modificagao efetuada no bem ou na mercadoria pelo
estabelecimento comercial para atender a especificagao individual do
consumidor final.

§ 3° Na hipotese deste artigo, exceto em relagao ao inciso V do
caput , a sujeigao passiva por substituigao tributaria cabera ao
estabelecimento destinatario.

§ 4° Nas hipoteses de inaplicabilidade do regime de substituigao
tributaria tratadas neste artigo, o sujeito passivo indicara, no campo
“ Informagdes Complementares” da Nota Fiscal Eletronica (NF-e) que acobertar
a operagao, o dispositivo em que se fundamenta a referida inaplicabilidade.

§ 5° O disposto no inciso IV, do caput somente se aplica a partir
do pnmeiro dia do primeiro mes subsequente ao da disponibilizagao, pelas
unidades federadas, em seus respectivos sitios na internet, do rol dos
contribuintes e respectivos segmentos de bens, mercadorias ou itens,
detentores de regimes especiais de tributag&o que lhes atribuam a
responsabilidade, na condigao de substituto tributario, pela retengao e
recolhimento do ICMS devido pelas operagdes subsequentes.

§ 6° O rol dos contribuintes e respectivos segmentos de bens,
mercadorias ou itens, de que trata o § 5° deste artigo, deve ser encaminhado a
Secretaria Executiva do CONFAZ, para disponibilizagao em seu sitio na
internet.

Art. 16. O imposto a recolher por substituigao tributaria sera:

I - em relagao as operagoes subsequentes, o valor da diferenga
entre o imposto calculado mediante aplicagao da aliquota estabelecida para as
operagoes intemas sobre a base de calculo definida para a substituigao e o
devido pela operagao propria do contribuinte remetente;

II - em relagao aos bens e mercadorias submetidas ao regime de
substituigao tributaria destinados a uso, consumo ou ativo imobilizado do
adquirente, o valor calculado conforme a formula "ICMS ST DIFAL - [(V oper -
ICMS origem) / (1 - ALQ interna)) x ALQ interna - (V oper x ALQ
interestadual)", onde:

a) “ ICMS ST DIFAL” e o valor do imposto correspondente a
diferenga entre a aliquota interna a consumidor final estabelecida na unidade
federada de destino para o bem ou a mercadoria e a aliquota interestadual;

b) “ V oper” e o valor da operagao interestadual, acrescido dos
valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuigdes e outros
encargos transferiveis ou cobrados do destinatario, ainda que por terceiros;

c) “ ICMS origem” e o valor do imposto correspondente a operagao
interestadual, destacado no documento fiscal de aquisigao;

d) “ ALQ interna” e a aliquota interna estabelecida na unidade
federada de destino para as operagoes com o bem e a mercadoria a
consumidor final;

SBQAO HI
DO CALCULO DO IMPOSTO RETIDO

Art . 12. A base de calculo do imposto para fins de substituigao
tributaria em relagao as operagoes subsequentes sera o valor correspondente
ao prego final a consumidor, unico ou maximo, fixado por orgao publico
competente.

e) “ ALQ interestadual” e a aliquota estabelecida pelo Senado
Federal para a operagao.

§ 1° Para efeitos do disposto neste artigo, na hipotese em que o
remetente for optante pelo Simples National, dever& ser deduzido, a titulo de
ICMS da operagao propria, o resultado da aplicagao da aliquota interestadual
estabelecida pelo Senado Federal.

§ 2° £ vedada a compensagao de debito relativo a substituigao
tributaria com qualquer credito do imposto da operagao propria decorrente de
entrada de mercadoria ou de utilizagao de servigo.

Art. 13. Inexistindo o valor de que trata o art. 12, a base de
calculo do imposto para fins de substituigao tributaria em relag&o as
operagoes subsequentes correspondent ao:

I - Prego Medio Ponderado a Consumidor Final (PMPF);
II - Prego final a consumidor sugerido pelo fabricante ou

importador;
SEQAO IV

DO PASAMENTO
III - Prego praticado pelo remetente acrescido dos valores

correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuigdes e outros encargos
transferiveis ou cobrados do destinatario, ainda que por terceiros, adicionado
da parcela resultante da aplicagao sobre o referido montante do percentual de
Margem de Valor Agregado (MVA) estabelecido pelo Estado do Amapa ou
prevista em convenio e protocolo, para a mercadoria submetida ao regime de
substituigao tributaria, observado o disposto nos §§ 1° e 2°.

Art. 17. O vencimento do imposto devido por substituigao
tributaria sera:

I - o dia 09 (nove) do mes subsequente ao da saida do bem e da
mercadoria, em se tratando de sujeito passivo por substituigSo inscrito no
cadastro de contribuinte do ICMS do Estado do Amapa;

a saida do bem e da mercadoria do estabelecimento
remetente, em se tratando de sujeito passivo por substituigao nao inscrito no
cadastro de contribuinte do ICMS do Estado do Amapa;

III - o dia 2 (dois) do segundo mes subsequente ao da saida do
bem e da mercadoria, na hipotese de responsabilidade por substituigao
tributaria atribuida a optante pelo Simples National, inscrito no Estado do
Amapa.*

§ 1° Nas operagdes interestaduais com as mercadorias
submetidas ao regime de substituigao tributaria, quando o coeficiente a que
se refere o inciso IV deste paragrafo for maior que o coeficiente correspondente
a aliquota interestadual, para efeitos de apuragao da base de calculo com
utilizag&o de MVA, esta sera ajustada a aliquota interestadual aplicavel,
observada a formula “ MVA ajustada = {[(1+ MVA-ST original) x (1 - ALQ inter)
/ (1 - ALQ intra)] -1}x 100", onde:

I - “ MVA ajustada” e o percentual correspondente a margem de
valor agregado a ser utilizada para apuragao da base de calculo relativa a
substituigao tributaria na operagao interestadual;

II - “ MVA-ST original” e o coeficiente correspondente a margem
de valor agregado estabelecida na legislagao da unidade federada de destino
ou previsto nos respectivos convenios e protocolos;

III - “ ALQ inter” e o coeficiente correspondente a aliquota
interestadual aplicavel a operagao;

IV - “ ALQ intra” e o coeficiente correspondente a aliquota interna
ou percentual de carga tributaria efetiva, quando este for inferior a aliquota
interna, praticada pelo contribuinte substituto da unidade federada de
destino.

II

§ 1° O disposto no inciso II do caput deste artigo aplica-se
tambem:

I - no periodo em que a inscrig&o do sujeito passivo por
substituigao, no Estado do Amapa, encontrar-se suspensa;

II - ao sujeito passivo por substituigao quando este nao recolher,
no todo ou em parte, o ICMS devido ao Estado do Amapa, do bem e da
mercadoria ou seus acrescimos legais.

§ 2° O prazo de vencimento do imposto previsto no inciso II, do
caput se aplica quando o sujeito passivo por substituigao, por 2 (dois) meses,
consecutivos ou altemados, nao entregar as obrigagoes acessorias previstas
no art. 27, deste Anexo.

§ 2° O disposto no § 1° nao se aplica a operagao que tenha como
remetente contribuinte optante pelo Simples National.

§ 3° Nas operagoes intemas e interestaduais, fica estabelecido
como base de calculo a prevista no inciso III, do caput deste artigo quando o
valor da operagao propria praticado pelo remetente for igual ou superior a
80% (oitenta por cento) do valor do PMPF ou prego sugerido para o bem e a
mercadoria.

§ 3° O contribuinte que regularizar as obrigagdes de que trata o
§ 2° no mes subsequente a sua regularizag&o estara apto a utilizar o disposto
no inciso I, do caput deste artigo.

§ 4° O imposto devido por substituigao tributaria em relagao as
operagoes interestaduais devera ser recolhido por meio da Guia National de
Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) ou Documento de Arrecadagao
Estadual - DAR.

§ 4° Na hipotese do inciso II, do caput e dos §§ 3° e 4°, todos do
Art. 11, a base de calculo podera ser definida conforme criterios estabelecidos
pelo Estado do Amapa.

Art. 18. As operagdes ou prestagoes sujeitas ao pagamento do
imposto por substituig&o tributaria. cuia retencao considere-se indevida em
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altemados, nao entregar as informagdes previstas no art. 27, deste Anexo.

§ 2° O contribuinte que regularizar as obrigagoes de que trata o
art. 27, no que se refere a reativagAo da inscrigao no respectivo cadastro de
contribuinte, observara o disposto no art. 76, do Anexo I, deste Regulamento.

razao de descredenciamento do contribuinte substituto, aplicam-se as '

disposigoes do inciso II, do art. 17, deste Anexo.

Art. 19. O recolhimento do imposto devido por contribuinte que
realize operagoes interestaduais e intemas com mercadoria sujeitas a
substituigao tributaria, nao tratados no art. 17, deste Anexo, far-se-a nas
seguintes formas:

§ 3° Para os efeitos deste artigo, o contribuinte podera, ainda, ter
inscrigao de contribuinte substituto suspensa ou cancelada, nos demaissua

casos previstos no Anexo I, deste Regulamento.I - os contribuintes adimplentes com suas obrigagoes principal e
acessorias, deverao recolher o imposto devido ate o dia 10 (dez) do mes
subsequente a entrada do bem e da mercadoria no Estado do Amapa;

os contribuintes inadimplentes com suas obrigagoes
principal e acessorias, deverao recolher o imposto devido na entrada do bem
e da mercadoria no Estado do Amapa;

III - no caso de regime especial, a data do recolhimento sera o
estabelecido em Ato Declarators;

IV - nas operates intemas, ate o dia 10 (dez) do mes
subsequente a saida do bem e da mercadoria do estabelecimento remetente.

SEQAO n
DO DOCUMENTO FISCAL

II
Art. 26. O documento fiscal emitido nas operates com bens e

mercadorias listadas nos Apendices II a XXVI, contera, alem das demais
indicagdes exigidas pela legislagao, as seguintes informagdes:

I - o CEST de cada bem e mercadoria, ainda que a operagao nao
esteja sujeita ao regime de substituigao tributaria;

II - o valor que serviu de base de calculo da substituigao
tributaria e o valor do imposto retido, quando o bem e a mercadoria estiverem
sujeitos ao regime de substituigao tributaria.

§ 1° As operagoes que envolvam contribuintes que atuem na
modalidade porta a porta devem aplicar o CEST previsto no Apendice XXVI,
ainda que os bens e as mercadorias estejam listadas nos Apendices II a XXV.

§ 2° Nas hipbteses de inaplicabilidade do regime de substituigao
tributaria tratadas no art. 11, o sujeito passivo indicarA, no campo
“ Informag&es Complementares" do documento fiscal que acobertar a operagAo,
o dispositivo em que se fundamenta a referida inaplicabilidade.

§ 3° A inobservancia do disposto no caput deste artigo implica
exigencia do imposto nos termos da legislagao do Estado do Amapa.

SEQAO m
DAS INFOWAAQdES RELATIVAS AS OPERAGOES INTERESTADUAIS COM BENS E

MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIGAO TRIBUTARIA

SEGAO V
DO RESSARCIMENTO

Art. 20. Nas operagoes interestaduais com bens e mercadorias
ja alcangadas pelo regime de substituigao tributaria, o ressarcimento do
imposto retido na operagao anterior devera ser efetuado pelo contribuinte,
mediante emissao de NF-e exclusiva para esse fim, em nome de qualquer
estabelecimento fomecedor, inscrito como substituto tributario.

§ 1° O ressarcimento de que trata este artigo devera ser
previamente autorizado pelo orgao fazendario em cuja circunscrigao se
localizar o contribuinte.

§ 2° O estabelecimento fornecedor, de posse da NF-e relativa ao
ressarcimento de que trata o caput deste artigo, podera deduzir o valor a ser• . , — -ressarcido do proximo recolhimento do imposto retido, a ser feito a unidade
federada do contribuinte que tiver direito ao ressarcimento.

§ 3° Quando for impossivel determinar a correspondencia do
ICMS retido a aquisigao do respectivo produto, tomar-se-a o valor do imposto
retido quando das ultimas aquisigoes dos bens e mercadorias pelo
estabelecimento, proporcionalmente a quantidade saida.

§ 4° O valor do ICMS retido por substituigao tributaria a ser
ressarcido nao podera ser superior ao valor retido quando da aquisigao dos
respcctivos bens e mercadorias pelo estabelecimento.

Art. 21. No caso de desfazimento do negocio, se o imposto retido
houver sido recolhido, aplica-se o disposto no art. 20.

Art. 22. Em substituigao a sistematica prevista no art. 20 deste
Anexo, o contribuinte substituido devera formular o pedido de restituigao do
valor do imposto pago por forga da substituigao tributaria, correspondente ao
fato gerador presumido que nao se realizar.

§ 1° O pedido de restituigao devera ser instruido com o
documento que comprove a nao ocorrencia do fato gerador presumido.

§ 2° Formulado o pedido de restituigao e nao havendo
deliberagao no prazo de noventa dias, o contribuinte substituido poderA se
creditar, em sua escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente
atualizado segundo os mesmos criterios aplicaveis ao tributo.

§ 3° Na hipotese do paragrafo anterior, tendo o contribuinte
creditado-se do valor antes de deliberado o seu pedido de restituigao e
sobrevindo decisao contraria irrecorrivel, o contribuinte substituido, no prazo
de 15 (quinze) dias da respectiva notificagao procedera ao estomo dos creditos
langados, tambem devidamente atualizados, com o pagamento dos acrescimos
legais cabiveis.

Art. 27. O sujeito passivo por substituigao tributaria remetera a
Secretaria de Estado da Fazenda do Amapa:

I - a GIA/ST, em conformidade com a clausula oitava do Ajuste
SINIEF 04/93, de 09 de dezembro de 1993; ou

a DeSTDA, se optante pelo Simples Nacional, em
conformidade com o Aiuste SINIEF 12 / 15. de 4 de dezembro de 2015;

II

• •III - quando nao obrigado a apresentagao da Escrituragao Fiscal
EFD, arquivo magnetico com registro fiscal das operagdesDigital

interestaduais efetuadas no mes anterior, ou com seus registros totalizadores
zerados, no caso de nAo terem sido efetuadas operagoes no periodo, inclusive
daquelas nao alcangadas pelos regimes de substituigao tributaria, em
conformidade com a clausula oitava do Convenio ICMS 57/95, de 28 de junho
de 1995, ate o dia 15 (quinze) do mes subsequente ao da realizagao das
operagoes;

IV - a lista de pregos final a consumidor, em formato XML, em
ate 30 (trinta) dias apos inclusAo ou alteragao de pregos, nos casos em que a
base de calculo seja o prego final a consumidor sugerido por fabricante ou
importador, nos termos definidos na legislagao da unidade federada de
destino.

§ 1° O arquivo magnetico previsto neste artigo substitui o exigido
pela clausula oitava do Convenio ICMS 57/95, desde que inclua todas as
operagoes citadas na referida clausula, mesmo que nao realizadas sob os
regimes de substituigao tributaria.

§ 2° Poderao ser objeto de arquivo magnetico apartado as
operagoes em que haja ocorrido desfazimento do negocio ou que por qualquer
motivo a mercadoria informada em arquivo nao haja sido entregue ao
destinatario, nos termos do § 1° da clausula oitava do Convenio ICMS 57/95.

§ 3° A legislagao do Estado do Amapa, podera exigir a
apresentagao de outras informagdes que julgar necessarias.

§ 4° A restituigao do ICMS, quando cobrado sob a modalidade de
substituigao tributaria, se efetivara quando nAo ocorrer operagao ou prestagao
subsequente a cobranga do mencionado imposto, ou forem as mesmas nao
tributadas ou nao alcangadas pela substituigao tributaria.

§ 5° O direito a restituigao de que trata este artigo se aplica
tambem na hipotese de imposto pago por antecipagAo.

CA?UviO HI
DAS OBRIGAGOES ACESSORIAS

SEQAO IV
DA ESCRITURAGAO FISCAL

SEQAO I
DA INSCRIGAO

Art. 28. O contribuinte substituto langara:
I - no livro Registro de Entradas:

/ a) o valor referente a aquisigao das mercadorias e o respectivo
credito do imposto, segundo as normas deste Regulamento;

b) os valores da base de calculo e do imposto retido, constantes
do documento de aquisigao ou do documento de arrecadagao, no espago
destinado a “ Observagdes” , na mesma linha do langamento da alinea
anterior;

Art. 23. A Secretaria de Estado da Fazenda do Amapa, podera
atribuir inscrigao no cadastro de contribuintes do ICMS, ao sujeito passivo
por substituigao definido em convenio ou protocolo de atribuigao de
responsabilidade por substituigao tributaria, nos termos do art. 67 e
seguintes, do Anexo I, deste Regulamento.

Paragrafo unico. O numero de inscrigAo a que se refere o caput
deste artigo devera ser aposto em todos os documentos dirigidos ao Estado do
Amapa, inclusive no documento de arrecadagao.

Art. 24. Nao sendo inscrito como substituto tributario no
cadastro de contribuintes do ICMS no Estado do Amapa, o sujeito passivo por
substituigao devera efetuar o recolhimento do imposto devido, em relagao a
cada operagao, por ocasiao da saida de seu estabelecimento, por meio de
GNRE ou Documento de Arrecadagao Estadual (DAR), devendo uma via
acompanhar o transporte do bem e da mercadoria.

Paragrafo unico. Na hipotese deste artigo, sera emitida GNRE ou
Documento de Arrecadagao Estadual (DAR) distinto para cada NF-e,
informando a respectiva chave de acesso.

Art. 25. O sujeito passivo por substituigao podera ter sua
inscrigao suspensa ou cancelada, quando nao recolher, no todo ou em parte, o
ICMS devido ao Estado do Amapa e/ou seus acrescimos legais.

§ 1° Tambem podera ter a sua inscrigao suspensa ou cancelada o
sujeito passivo por substituigao quando, por 2 (dois) meses, consecutivos ou .

II - no livro Registro de Saidas:
a) o valor referente a sua propria operagao e o respectivo debito,

segundo a$ normas deste Regulamento;
b) os valores da base de calculo e do imposto retido, no espago

destinado a “ Observagdes", na mesma linha do langamento da alinea
anterior;

III - no livro Registro de Apuragao do ICMS;
a) no caso de primeira retengao:
1 - os valores referentes as operagoes consignadas nos livros

Registro de Entradas e Registro de Saidas;

o valor do imposto retido, no espago destinado a2
“ Observagdes” ;

b) no caso de retengao subsequente, o valor do imposto retido
pela entrada e saida nos itens “ 007 - Outros Creditos" e “ 002 - Outros
Debitos", respectivamente.
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ate o dia anterior a mudanga do regime de tributagao e a entrada no
estabelecimento destinatario tenha ocorrido sem a retengao ou recolhimento
do imposto a titulo de substituigao tributaria.

Art. 33. O disposto no artigo anterior aplica-se, tambem, na
hipotese de aumento de carga tributaria, situagao em que:

I - sera inventariado o estoque de mercadorias existente no
estabelecimento ao final do dia anterior aquele em que passou a vigorar o
aumento de carga tributaria;

II - o imposto sera apurado aplicando-se o percentual relativo ao
aumento de carga tributaria sobre o valor obtido na forma da alinea “ a” , “ b” ou
“ c", do inciso II, do artigo anterior, conforme o caso.

Art. 34. O contribuinte que adota o regime normal de apuragao
do imposto podera deduzir, a titulo de credito, do valor do imposto calculado
na forma dos artigos anteriores, ate o limite deste, a parcela de saldo credor
eventualmente existente no periodo anterior a mudanga do regime de
tributagao.

§ 1° Para uniformidade dos langamentos referidos na alinea “ b”
dos incisos I e II, deste artigo, deverao ser abertas, no espago destinado a
“ Observagoes” , sob o titulo “ Substituigao Tributaria” , duas colunas com os
subtitulos “ Base de Calculo” e “ Imposto Retido.

§ 2° Na hipotese da existencia de operagoes interestaduais,
serao observados os seguintes procedimentos:

I - o langamento da nota fiscal pertinente a operagao sera feita
no livro Registro de Saidas, com a indicagao da sigla da unidade da
Federagao destinataria, colocada ao lado do valor do imposto retido;

II - a apuragao do imposto retido em favor de outras unidades
da Federagao sera feito no proprio livro Registro de Saidas, mediante a soma
dos valores respectivos e correspondentes a cada unidade da Federagao
destinataria, e sera langado no campo “Observagoes” do livro Registro de
Apuragao do ICMS.

§ 3° O disposto no paragrafo anterior aplica-se, tambem, as
operagoes intemas, com retengAo do imposto.

CAPITULO IV
DOS ESTOQUES SECAO m

DO LOCAL. DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO

SE£AO I
DA APURAGAO DO ESTOQUE E DO RESPECTIVO IMPOSTO. EM DECORRENCIA DA
INCLUSAO OU EXaUSAO E/OU AUMENTO OU REDU£AO DA CARGA TRIBUTARIA

DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIGAO TRIBUTARIA

Art. 35. O imposto devido nos termos desta Segao sera recolhido
em agenda bancaria credenciada por meio de Documento de Arrecadagao
Estadual (DAR), com a utilizagao do codigo de receita definido pela Secretaria
de Estado da Fazenda do Amapa.

Art. 36. O imposto devido, nos termos desta SegAo, sera
recolhido integralmente, em moeda corrente, ate o dia 10 do segundo mes
subsequente ao de inirio da vigencia do novo regime de tributagao ou do
aumento de carga tributaria.

Art. 37. O imposto devido nos termos desta SegAo podera ser
recolhido parceladamente em ate 12 (doze) parcelas mensais, iguais e
sucessivas, sem acrescimo.

§ 1° O recolhimento parcelado de que trata o caput e
condicionado ao cumprimento do disposto no art. 41.

§ 2° O valor da parcela de que trata o caput nAo podera ser
inferior a 200 (duzentas) Unidades PadrAo Fiscal (UPF/AP) do mes de inicio da
vigencia do novo regime de tributagAo ou do aumento de carga tributaria.

Art. 38. Na hipbtese do artigo anterior:
1 - o valor relativo a primeira parcela serA recolhido ate o dia 10

do segundo mes subsequente ao de inicio da vigencia do novo regime de
tributagao ou do aumento de carga tributaria e as demais no dia 10 dos meses
subsequentes;

Art. 29. Os contribuintes que possuirem em seu estabelecimento
mercadorias cujas operagoes passaram a estar alcangadas pelo regime de
substituigao tributaria deverao proceder a apuragAo do estoque de
mercadorias e do respectivo imposto, em decorrencia da inclusao ou da
exclusao no regime de substituigao tributaria, para os fins de pagamento ou
de restituigao.

Paragrafo \inico. O disposto neste Capitulo aplica-se, tambem,
nas hipoteses de aumento ou redugAo da carga tributaria apos a retengAo,
apuragao ou pagamento do imposto devido a titulo de substituigao tributaria.

Art. 30. Para os efeitos deste Capitulo:
I - mercadoria sujeita ao regime de substituigao tributaria, base

de calculo e percentual de margem de valor agregado (MVA), sAo os constantes
nos protocolos, convenios e listados expressamente nos Apendices deste
Anexo;

II - microempresa ou empresa de pequeno porte e o empresario
ou a sociedade simples ou empresaria inscritos no Cadastro de Contribuintes
do ICMS e regularmente enquadrados no Regime Especial Unificado de
Arrecadagao de Tributos e Contribuigoes devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) , instituido pela Lei
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006;

III - considera-se aumento de carga tributaria a majoragao de
aliquota ou diminuigao da redugAo de base de calculo estabelecida para a
operagao com a mercadoria, ocorrida apos a retengao, apuragao ou pagamento
do imposto devido a titulo de substituigao tributaria;

IV - considera-se redugao de carga tributaria a redugao de
aliquota, a concessAo de redugao de base de calculo ou seu incremento,
ocorrida apos a retengao, apuragao ou pagamento do imposto devido a titulo
de substituigao tributaria.

II - o valor de cada parcela sera debitado:
a) no campo “ Outros Debitos” do livro Registro de Apuragao do

ICMS, observando o codigo de ajuste definido pela Secretaria de Estado da
Fazenda do Amapa, por contribuintes do regime normal de apuragao;

b) na Declaragao de Substituigao Tributaria, Diferencial de
Aliquotas e Antecipagao (DeSTDA), por contribuintes optantes pelo Simples
Nacional, salvo o que estiver impedido de recolher o ICMS por este regime na
forma da Lei Complementar n° 123/06.

III - a primeira parcela sera langada na apuragao correspondente
ao mes de referenda seguinte ao inirio da vigencia do novo regime de
tributagao ou do aumento de carga tributaria e as demais nos meses
subsequentes.Art. 31. O disposto neste Capitulo nAo se aplica ao

estabelecimento industrial responsAvel, na condigao de sujeito passivo por
substituigao, pela retengao e pelo recolhimento do ICMS devido nas operagoes
subsequentes com a mercadoria.

Art. 39. O pagamento de parcela apos os prazos previstos no
inciso I, do caput do artigo anterior sera acrescido de corregAo monetaria,
multa e juros moratorios, calculados ate a data do efetivo pagamento,
inridentes a partir da data de vencimento da parcela.SE£AO n

DA APUkACAO DO IMPOSTO RELATIVO AO
ESTOQUE DE MERCADORIAS Art. 40. O nao-pagamento de qualquer parcela ate o decimo dia

do segundo mes subsequente ao de seu vencimento implica na desistencia do
parcelamento pelo contribuinte, devendo o saldo remanescente ser
consolidado e atualizado a data do vencimento da primeira parcela.

Art. 32. O contribuinte que possuir em seu estabelecimento
mercadorias cujas operagoes passaram a estar alcangadas pelo regime de
substituigao tributaria devera:

SECAO IV
DAS OBRIGAG<5ES ACESS6KLASinventariar o estoque de mercadorias existente no

estabelecimento ao final do dia anterior a mudanga do regime de tributagao;

II - calcular o imposto devido a titulo de substituigAo tributaria,
aplicando a aliquota estabelecida para a mercadoria em operagao interna
sobre o valor obtido na forma a seguir:

a) na hipotese em que a legislagao estabelega como base de
calculo o prego medio ponderado a consumidor final (PMPF) , o resultado da
multiplicagao da quantidade da mercadoria em estoque pelo respectivo PMPF;

b) na hipotese em que a legislagao estabelega como base de
calculo o prego final a consumidor fixado por orgao publico competente ou o
prego final a consumidor sugerido ou divulgado pelo industrial, pelo
importador ou por entidade representativa dos respectivos segmentos
economicos, o resultado da multiplicagao da quantidade da mercadoria em
estoque pelo respectivo prego; ou

c) na hipotese em que a legislagao estabelega como base de
calculo o valor encontrado mediante utilizagao de percentual de margem de
valor agregado (MVA), o resultado da multiplicagao da quantidade da
mercadoria em estoque pelo prego de aquisigao mais recente, adicionado da
parcela resultante da aplicagao sobre o referido montante do percentual de
MVA estabelecido para a mercadoria.

§ 1° A microempresa ou empresa de pequeno porte,
independentemente da modalidade de base de calculo estabelecida pela
legislagao para a mercadoria, apurara o imposto devido a titulo de
substituigao tributaria aplicando a aliquota estabelecida para a mercadoria em
operagao interna sobre o valor resultante da multiplicagao da quantidade da
mercadoria em estoque pelo prego de aquisigao mais recente e pelo percentual
de margem de valor agregado (MVA) estabelecido para a mercadoria.

§ 2° Para os efeitos deste artigo, considera-se em estoque,
tambem, a mercadoria cuja saida do estabelecimento remetente tenha ocorrido

I

Art. 41. O contribuinte devera escriturar o demonstrative de
apuragao do estoque das mercadorias bem como o imposto devido a titulo de
substituigao tributaria no Livro Registro de Inventario no mes subsequente ao
de inicio da vigencia do novo regime de tributagao ou do aumento de carga
tributaria

Paragrafo unico. A microempresa e a empresa de pequeno porte
optante pelo Simples Nacional que recolha o ICMS na forma da Lei
Complementar n° 123/06, devera manter em arquivo o demonstrativo de
apuragAo do imposto devido a titulo de substituigao tributaria, para exibigao
ao Fisco quando solicitado.

SEQAO V
DA RESTITUIGAO EM VIRTUDE DA EXaUSAO DE MERCADORIA

DO REGIME DE SUBSTITUIGAO TRIBUTARIA

Art. 42. O contribuinte que possuir em seu estabelecimento
mercadorias cujas operagdes deixaram de estar alcangadas pelo regime de
substituigao tributaria serA restituido do ICMS que incidiu sobre operagoes
com a mercadoria, a titulo de operagao propria ou por substituigao tributaria.

§ 1° O valor a ser restituido correspondera:
I - ao valor do imposto destacado a titulo de operagao propria e

ao valor retido por substituigao tributaria, no caso em que o contribuinte
tenha adquirido a mercadoria diretamente daquele que efetuou a retengao;

II - ao valor do imposto destacado a titulo de operagao propria e
ao valor recolhido a titulo de substituigao tributaria, no caso em que o
contribuinte tenha apurado o imposto devido por ocasiao da entrada da
mercadoria em territorio amapaense ou no estabelecimento;
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Ill - ao valor do imposto que incidiu nas operagoes
mercadoria, informado na nota fiscal, no caso em que o contribuinte tenha
adquirido a mercadoria de contribuinte substituido ou de contribuinte que
tenha apurado o imposto devido a titulo de substituigAo tributaria por ocasiao
da entrada da mercadoria em territorio amapaense ou no estabelecimento.

§ 2° NAo sendo possivel estabelecer correspondence entre
mercadoria em estoque e seu respectivo recebimento, a restituigAo sera
efetuada com base no valor mddio do imposto nas aquisigoes realizadas nos90 (noventa) dias anteriores a mudanga do regime de tributagAo.

§ 3° Sera restituido, tambem, o valor do imposto decorrente de
redugAo de carga tributaria relativamente as mercadorias em estoque no dia
anterior a vigencia da redugAo.

Art. 43. O imposto sera restituido:
I - mediante creditamento na escrita fiscal do contribuinte, na

hipotese de exclusAo de mercadoria do regime de substituigAo tributaria;
II - na hipotese de redug&o de carga tributaria apos a retengAo,

apurado ou pagamento do imposto devido a titulo de substituido tributaria
dos produtos listados nos Apendices desse Anexo.

Paragrafo unico. A restituido em forma de credito fiscal de que
trata este artigo. observara o limite imposto no § 6° do art. 60, do Anexo I,
deste Regulamento.

incisos I a III do caput deste artigo e desejar que os bens e mercadorias que
fabricam, devidamente listados no Apendice XXVII, nao se subsumam ao
regime de substituid0 tributaria, devera solicitar seu credenciamento a
Secretaria de Estado da Fazenda do AmapA, mediante a protocolizado do
formulario previsto no Apendice XXVIII devidamente preenchido.

§ 4° A relado dos contribuintes credenciados, bem como as
informagoes especificadas no Apendice XXIX, serao disponibilizadas pela
Secretaria de Estado da Fazenda do Amapa em seu sltio na internet bem como
no sltio do CONFAZ.

com a

a

§ 5° Na hipdtese de o contribuinte deixar de atender as condigAes
previstas neste artigo, devera comunicar o fato imediatamente a
administragAo tributAria em que estiver localizado, bem como a Secretaria de
Estado da Fazenda do Amapa, a qual promovera sua exclusAo da relado de
credenciados, adotando os procedimentos previstos no § 4°.

§ 6° O credenciamento do contribuinte e a exclusAo previstos nos
§§ 4° e 5° produzirao efeitos a partir do primeiro dia do mes subsequente ao
da disponibilizagAo no sitio na internet da Secretaria de Estado da Fazenda do
Amapa.

§ 7° A administrado tributaria de qualquer unidade federada
que constatar indicios de descumprimento das condigdes previstas neste
artigo, por contribuinte relacionado como fabricante de bens e mercadorias
em escala industrial nAo relevante, devera encaminhar as informagoes sobre o
fato a administragAo tributaria de localizado do estabelecimento, bem como a
Secretaria de Estado da Fazenda do Amapa, para verificado da regularidade e
adodo das providencias cabiveis

§ 8° O documento fiscal que acobertar qualquer operagAo com
bens e mercadorias fabricados em escala industrial nao relevante devera
conter, no campo Informagoes Complementares, a declaragAo: “ Bern/
Mercadoria do Cod./Produto
relevante pelo contribuinte

Art. 44. Para os efeitos de restituido de que trata esta SegAo, o
contribuinte devera:

I - inventariar o estoque de mercadorias cujas operades
deixaram de estar alcangadas pelo regime de substituid0 tributaria ou que
tiveram redud0 da carga tributAria existentes no estabelecimento ao final do
dia anterior a mudanga do regime de tributagAo;

II - escriturar no Livro Registro de Inventario o estoque de que
trata o inciso anterior, na escrita fiscal do mes de referenda subsequente ao
de inlcio da vigencia do novo regime de tributado °u da redudo de carga
tributaria;

fabricado em escala industrial nao
, CNPJ \

SE£AO n
DAS REGRAS PARA REAUZA£AO DE PESQUISAS DE PRE^O E FIXA^AO DA

MARGEM DE VALOR AGREGADO E PMPFIII - ingressar com pedido de restituido junto a Coordenadoria de
Fiscalizagao, mediante processo administrative, instruldo com:

a) copia do livro registro de inventario ou , no caso de contribuinte
obrigado a EscrituragAo Fiscal Digital, comprovante de transmissao do Bloco
H, devidamente escriturado;

b) arquivo eletronico contendo, no mlnimo, as seguintes
informagAes relativas as mercadorias escrituradas:

1. descrigAo;
2. numero, chave de acesso e data de emissao da nota fiscal de

Art. 47. A MVA sera fixada com base em pregos usualmente
praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por
amostragem ou por dados fomecidos por entidades representativas dos
respectivos setores, adotando-se a media ponderada dos pregos coletados.

§ 1° O levantamento previsto no caput deste artigo sera
promovido pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amapa, que podera
admitir, a seu criterio, pesquisa realizada por entidade de classe
representativa do setor, observando-se:

identificagAo da mercadoria, especificando suas
caracteristicas particulares, tais como: tipo, especie e unidade de medida;

II - prego de venda no estabelecimento fabricante ou importador,
acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuigAes
e outros encargos transferiveis ou cobrados do destinatario, ainda que por
terceiros, excluldo o valor do ICMS relativo a substituigAo tributaria;

III - prego de venda praticado pelo estabelecimento atacadista,
acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contributese outros encargos transferiveis ou cobrados do destinatario, ainda que por
terceiros, excluido o valor do ICMS relativo a substituigAo tributAria;

IV - prego de venda praticado pelo estabelecimento varejista,
acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contributese outros encargos transferiveis ou cobrados do destinatArio, ainda que por
terceiros.

Irecebimento;

3. razAo social e numeros de inscrigAo estadual e no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) do fomecedor;

4. quantidade constante da nota fiscal de recebimento;
5. valor do ICMS destacado na operagao propria e o valor do

ICMS retido ou recolhido por substituigAo tributaria ou o valor do ICMS que
incidiu nas operates com a mercadoria, informado na nota fiscal.

§ 1° A nao apresentagAo de quaisquer dos documentos ou
informagAes de que trata este artigo ensejarao o indeferimento do pedido de
restituigAo.

§ 2° A apropriagAo do credito de que trata esta SegAo somente
podera ser efetivada apos autorizagao do Fisco e na forma definida pela
Secretaria de Estado da Fazenda do AmapA, por meio de Instrugao Normativa.

§ 3° Apos 90 (noventa) dias, contados da data do protocolo do
pedido de restituigao, nao havendo manifestagAo do Fisco, serA facultado ao
contribuinte apropriar-se do credito objeto do pedido de restituigAo,
obedecendo ao limite imposto no parAgrafo unico do art. 43, deste Anexo.

§ 4° Na hipotese do paragrafo anterior, sendo denegatoria a
manifestagao fazendAria, o contribuinte deverA estomar os crAditos fiscais
apropriados, com os acrescimos moratorios devidos.

Art. 45. As disposigdes deste Capitulo aplicam-se, no que
couber, as demais hipoteses de que trata o art. 28, do Anexo I, deste
regulamento.

§ 2° A MVA serA fixada pela Secretaria de Estado da Fazenda do
AmapA para atender as peculiaridades na comercializagAo da mercadoria,
estabelecendo-se a relagao percentual entre os valores obtidos nos incisos IV e
II ou entre os incisos IV e III, todos do caput deste artigo.

Art. 48. O PMPF serA fixado com base em pregos usualmente
praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por
amostragem ou por dados fomecidos por entidades representativas dos
respectivos setores, adotando-se a media ponderada dos pregos coletados.

Paragrafo unico. O levantamento previsto no caput deste artigo
serA promovido pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amapa, que podera
admitir, a seu criterio, pesquisa realizada por entidade de classe
representativa do setor, observando-se:CAPtTVLO V

DAS DEMAIS DISPOSICdES a identificagAo da mercadoria, especificando suas
caracteristicas particulares, tais como: tipo, espAcie e unidade de medida;

II - o prego de venda da mercadoria submetida ao regime no
estabelecimento varejista, acrescido dos valores correspondentes a frete,
seguro, impostos, contribuigAes e outros encargos transferiveis ou cobrados
do destinatArio, ainda que por terceiros;

III - outros elementos que poderAo ser necessarios em face da
peculiaridade da mercadoria.

i

Art. 49. A pesquisa para obtengAo da MVA ou do PMPF
observarA, ainda, o seguinte:

I - nAo serAo considerados os pregos de promogAo, bem como
aqueles submetidos a qualquer tipo de comercializagAo privilegiada;

II - sempre que possivel, considerar-se-A o prego de mercadoria
cuja venda no varejo tenha ocorrido em periodo inferior a 30 (trinta) dias apos
a sua saida do estabelecimento fabricante, importador ou atacadista;

III - as informagoes resultantes da pesquisa deverAo conter os
dados cadastrais dos estabelecimentos pesquisados, as respectivas datas das
coletas de pregos e demais elementos suficientes para demonstrar a
veracidade dos valores obtidos.

§ 1° A pesquisa podera utilizar os pregos obtidos a partir dos
documentos fiscais eletronicos e da EFD constantes da base de dados da
Secretaria de Estado da Fazenda do AmapA, respeitado o sigilo fiscal na
apresentagAo das informagoes.

§ 2° A Secretaria de Estado da Fazenda do AmapA poderA, ainda,

I

SEC AO I
DOS BENS E MERCADORIAS FABRICADAS EM ESCALA INDUSTRIAL NAO

RELEVANTE

Art. 46. Os bens e mercadorias relacionados no Apendice XXVII
serao considerados fabricados em escala industrial nao relevante quando
produzidos por contribuinte que atender, cumulativamente, as seguintes
condigoes:

I - ser optante pelo Simples Nacional;
II - auferir, no exercicio anterior, receita bruta igual ou inferior a

R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais);
III - possuir estabelecimento unico;
IV - ser credenciado pela Secretaria de Estado da Fazenda do

Amapa, conforme legislagao estadual.
§ 1° Na hipotese de o contribuinte nAo ter funcionado por todo o

exercicio anterior, inclusive no caso de inicio de suas atividades no decorrer
do exercicio, para fins do disposto no inciso II, considerar-se-A a receita bruta
auferida proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento.

§ 2° NAo se consideram fabricados em escala industrial nAo
relevante os bens e mercadorias importados do exterior ou que possuam
conteudo de importagAo superior a 40% (quarenta por cento), nos termos da
ResolugAo do Senado Federi n° 13, de 25 de abril de 2012.

§ 3° O contribuinte que atender as condigoes previstas nos
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estabelecer outros criterios para a fixagao da MVA ou do PMPF.
§ 3° Aplica-se o disposto nos artigos 47, 48 e 51 a revisao da

MVA ou do PMPF da mercadoria, que porventura vier a ser realizada, por
iniciativa de qualquer unidade federada ou por provocagAo fundamentada de
entidade representativa do setor interessado.

Art. 50. A Secretaria de Estado da Fazenda do Amapa podera
autorizar que a pesquisa seja realizada por instituto, orgAo ou entidade de
reputagao idonea, desvinculado da entidade representativa do setor.

Paragrafo unico. O resultado da pesquisa realizada nos termos
do caput devera ser homologado pela Secretaria de Estado da Fazenda do
Amapa.

VIII - gas de petroleo e outros hidrocarbonetos gasosos, 2711;
IX - coque de petroleo e outros residuos de oleo de petroleo ou de r

minerals betuminosos, 2713;
X - biodiesel e suas misturas, que nao contenham ou que

contenham menos de 70%, em peso, de oleos de petrdleo ou de oleos minerals
betuminosos, 3826.00.00;

XI - preparagoes lubrificantes, exceto as contendo, como
constituintes de base, 70% ou mais, em peso, de oleos de petroleo ou de
minerals betuminosos, 3403;

XII - oleos de petroleo ou de minerals betuminosos (exceto oleos
brutos) e preparagoes nao especificadas nem compreendidas noutras posigoes,
que contenham, como constituintes basicos, 70% ou mais, em peso, de oleos
de petroleo ou de minerals betuminosos, que contenham biodiesel, exceto os
residuos de oleos, 2710.20.00;

§ 1° O disposto neste artigo tambem se aplica:
as operagoes realizadas com os produtos a seguirl

relacionados, com a respectiva classificagao na Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM -, ainda que nao derivados de petroleo, todos para uso em

!aparelhos, equipamentos, maquinas, motores e veiculos:
a) preparagdes antidetonantes, inibidores de oxidagao, aditivos

peptizantes, beneficiadores de viscosidade, aditivos anticorrosivos e outros
aditivos preparados, para oleos minerals (incluindo a gasolina) ou para outros
liquidos utilizados para os mesmos fms que os oleos minerals, 3811;

b) fluidos para freios hidraulicos e outros liquidos preparados
para transmissoes hidraulicas, que nao contenham oleos de petroleo nem de
minerais betuminosos, ou que os contenham em proporgao inferior a 70%, em
peso, 3819.00.00;

Art. 51. A Secretaria de Estado da Fazenda do Amapa, apos a
realizagao da pesquisa relativa a apuragao da MVA e do PMPF, cientificara as
entidades representativas do setor envolvido na produgao e comercializagao da
mercadoria do resultado encontrado, caso em que estabelecera prazo para que
as entidades representativas se manifestem com a devida fundamentagao.

§ 1° Decorrido o prazo a que se refere o caput deste artigo semque tenha havido manifestagao das entidades representativas do setor,
considera-se validado o resultado da pesquisa e a Secretaria de Estado da
Fazenda do Amapa procedera a implantagao das medidas necessarias afixagao da MVA bu do PMPF apurado.

§ 2° Havendo manifestagao, a Secretaria de Estado da Fazenda
do Amapa analisara os fundamentos apresentados e dara conhecimento as
entidades envolvidas sobre a decisAo, com a devida fundamentagao.

§ 3° A Secretaria de Estado da Fazenda do Amapa adotara asmedidas necessarias a implantagao do regime de substituigao tributAria, coma aplicagao da MVA ou do PMPF apurado, quando as informagoes
apresentadas pelas entidades nao forem aceitas, apos a avaliagao damanifestagao recebida no prazo a que se refere o caput.

I

c) preparagoes anticongelantes e liquidos preparados para
descongelamento, 3820.00.00;

II - aguarras mineral ("white spirit"), 2710.12.30;".
III - em relagao ao diferencial de aliquotas, aos produtos

relacionados nos incisos do caput e nos incisos I e II, do § 1°, sujeitos a
tributagAo, quando destinados ao uso ou consumo e o adquirente for
contribuinte do imposto;

CAPITULO VI
DAS DISPOSIGOES FINAIS

Art. 52. O contribuinte devera observar o disposto no Capitulo
IV deste Anexo relativamente ao tratamento tributario do estoque de bens e
mercadorias incluidas ou excluidas do regime de substituigao tributariareferente as operagOes subsequentes, bem como nas demais situagoes
previstas no Titulo I deste Anexo e, no que couber, o disposto no Anexo I,Decreto n° 2.269, de 24 de julho de 1998 - RICMS.

Art. 53. A fiscalizagao do sujeito passivo por substituigao tribu-taria sera exercida, conjunta ou isoladamente, pelas unidades federadasenvolvidas nas operagoes, condicionando-se a Secretaria de Estado daFazenda do Amapa ao credenciamento previo junto a administragAo tributariade localizagao do estabelecimento a ser fiscalizado.
Paragrafo unico. O credenciamento previo de que trata esteartigo nao sera exigido quando a fiscalizagao for exercida sem a presengafisica da autoridade fiscal no local do estabelecimento a ser fiscalizado.
Art. 54. Constitui credito tributario do Estado do Amapa, o

imposto retido, bem como a atualizagao monetaria, multas, juros de mora edemais acrescimos legais com ele relacionados.
Art. 55. A Secretaria de Estado da Fazenda do Amapa comuni-cara a Secretaria Executiva do CONFAZ, que providenciara a publicagao noDiario Oficial da UniAo:

IV - na entrada no territorio do Estado do Amapa de combustiveis
e lubrificantes derivados de petroleo, quando nao destinados a sua
industrializagao ou a sua comercializagao pelo destinatario.

§ 2° O disposto neste artigo nao se aplica a operagao de salda
promovida por distribuidora de combustiveis, por transportador revendedor
retalhista - TRR ou por importador que destine combustivel derivado de
petroleo a outra unidade da Federagao, somente em relagao ao valor do
imposto que tenha sido retido anteriormente, hipotese em que sera observada
a disciplina estabelecida no Capitulo III.

w-—§ 3° Os produtos constantes no inciso VIII do art. 1°, nAoderivados de petroleo, nas operagOes interestaduais, nao se submetem aodisposto na alinea “ b", inciso X, § 2°, do art. 155, da ConstituigAo Federal.
Art. 2° Na operagAo de importagao de combustiveis derivados ounao de petroleo, o imposto devido por substituigao tributaria sera exigido doimportador, inclusive quando tratar-se de refinaria de petroleo ou suas basesou formulador de combustiveis, por ocasiao do desembarago aduaneiro.
§ 1° Na hipdtese de entrega da mercadoria antes do desembaragoaduaneiro, a exigencia do imposto ocorrera naquele momento.
§ 2° Para efeito de repasse do imposto em decorrencia deposterior operagAo interestadual, o produto importado equipara-se aoadquirido de produtores nacionais, devendo ser observadas as disposigoesprevistas no art. 20.

— !

I - qualquer redugao ou restabelecimento da base de calculo oualteragao na aliquota de bem ou mercadoria sujeitos ao regime de substituigaotributaria;

II - a instituigao do regime de substituigao tributaria em datadiferente da estabelecida em convenio ou protocolo;
III - a denuncia unilateral de acordo.
Art. 56. A legislagao estadual dispora sobre os casos omissos as

normas estabelecidas neste Anexo.

§ 3° NAo se aplica o disposto no “ capuf as importagoes de alcool
ou biodiesel - B100, devendo serobservadas, quanto a esses produtos, as disposigoes previstas no Capitulo IV.

Art. 3° Para os efeitos desta norma, considerar-se-Ao refinariade petroleo ou suas bases, central de materia-prima petroquimica - CPQformulador de combustiveis, importador, distribuidora de combustiveis e TRR,aqueles assim definidos e autorizados por orgao federal competente.
Art. 4° Aplicam-se, no que couber, as CPQ, as normas contidasneste Titulo aplicaveis a refinaria de petroleo ou suas bases, e,formuladores de combustiveis, as disposigoes aplicaveis ao importador.
Art. 5° O Estado do Amapa podera exigir a inscrigao nos seuscadastros de contribuintes do ICMS da refinaria de petroleo ou suas bases, dadistribuidora de combustiveis, do importador e do TRR localizados em outraunidade federada que efetuem remessa de combustiveis derivados de petroleopara seu territorio ou que adquiram AEAC ou B100, com diferimento oususpensAo do imposto.

etilico anidro combustivel - AEAC

TITULO II
DAS OPERACdES COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. DERIVADOS OU NAO

DE PETROLEO E COM OUTROS PRODUTOS
(CV 110/07)

aos
CAPITULO I

DA RESPONSABILIDADE
Fica o Estado do Amapa, quando destinatario,

autorizado a atribuir ao remetente de combustiveis e lubrificantes, derivadosou nao de petroleo, a seguir relacionados, com a respectiva classificagAo naNomenclatura Comum do Mercosul - NCM situado em outra unidade daFederagao, a condigao de sujeito passivo por substituigao tributaria,relativamente ao ICMS incidente sobre as operagoes com esses produtos, apartir da operagao que o remetente estiver realizando, ate a ultima,assegurado o seu recolhimento a unidade federada onde estiver localizado odestinatario:

Art. 1°

Paragrafo unico. O disposto no “ capuf aplica-se tambem acontribuinte que apenas receber de seus clientes informagoes relativas aoperagdes interestaduais e tiver que registra-las nos termos do inciso II do“ capu f do art. 18.
Art. 6° A refinaria de petroleo ou suas bases deverAo inscrever-se no cadastro de contribuintes do ICMS do Estado do Amapa a qual,razao das disposigoes contidas no Capitulo V, tenha que efetuar repasse doimposto.

I - alcool etilico nao desnaturado, com um teor alcoolico emvolume igual ou superior a 80% vol (alcool etilico anidro combustivel e alcooletilico hidratado combustivel), 2207.10;
II - gasolinas, 2710.12.5;
III - querosenes, 2710.19.1;
IV - oleos combustiveis, 2710.19.2;
V - oleos lubrificantes, 2710.19.3;
VI - outros oleos de petroleo ou de minerais betuminosos (excetooleos brutos) e preparagoes nao especificadas nem compreendidas noutrasposigdes, que contenham, como constituintes basicos, 70% ou mais, em peso,de oleos de petroleo ou de minerais betuminosos, exceto os que contenhambiodiesel e exceto os residuos de oleos, 2710.19.9;
VII - residuos de 61eos, 2710.9;

em

CAPtTULO n
DO CALCULO DO IMPOSTO RETIDO E DO MOMENTO DO PA6AMENTO

Art. 7° A base de calculo do imposto a ser retido e o prego
maximo ou unico de venda a consumidor fixado por autoridade competente.

Art. 8° Na falta do prego a que se refere o art. 7°, a base decalculo sera o montante formado pelo prego estabelecido por autoridadecompetente para o sujeito passivo por substituigao tributaria, ou, em caso deinexistencia deste, pelo valor da operagao acrescido
correspondentes a frete, seguro, tributos, contribuigoes e outros encargostransferiveis ou cobrados do destinatario, adicionados, ainda, em ambos os

dos valores
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casos, do valor resultante da aplicagao dos percentuais de margem de valoragregado divulgados mediante Ato COTEPE publicado no Diario Oficial daUniao.

II - se informado ate o dia 20 de cada mes, devera ser publicado
ate o dia 25, para aplicagao a partir do primeiro dia do mes subsequente.

Paragrafo unico. Quando nao houver manifestagao, por parte da
unidade federada, com relagao a margem de valor agregado ou ao PMPF, na
forma do “ capuf , o valor anteriormente informado permanece inalterado.

Art. 11. Nas operates com mercadorias nao relacionadas no
Ato COTEPE a que se referem os arts. 8° e 10, inexistindo o prego a que se
refere o art. 7°, a base de calculo sera o montante formado pelo prego
estabelecido por autoridade competente para o sujeito passivo por
substituigao tributaria, ou, em caso de inexistencia deste, o valor da operagao
acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, tributos, contribuigoes e
outros encargos transfedveis ou cobrados do destinatario, adicionados, ainda,
em ambos os casos, do valor resultante da aplicagao dos seguintes
percentuais de margem de valor agregado:

tratando-se de mercadorias contempladas com a nao
incidencia prevista no art. 155, § 2°, X, b, da Constituigao Federal, nas
operates:

§ 1° Na hipotese em que o sujeito passivo por substituigao
tributaria seja o importador, na falta do prego a que se refere o art. 7°, a base
de calculo sera o montante formado pelo valor da mercadoria constante no
documento de importagao, que nao podera ser inferior ao valor que serviu de
base de calculo para o Imposto de Importagao, acrescido dos valores
correspondentes a tributos, inclusive o ICMS devido pela importagao,
contribuigoes, frete, seguro e outros encargos devidos pelo importador,
adicionado, ainda, do valor resultante da aplicagao dos percentuais de
margem de valor agregado tambem previstos em Ato COTEPE.

§ 2° O Ato COTEPE que divulgar os percentuais de margem de
valor agregado devera considerar, dentre outras:

I - a identificagao do produto sujeito a substituigao tributaria;
III - a condig&o do sujeito passivo por substituigao tributaria, se

produtor nacional, importador ou distributor;
III - a indicag&o de que se trata de operagao interna ou a) intemas, 30% (trinta por cento);

b) interestaduais, os resultantes da aplicagao da seguinte
formula: MVA = [130 / (1 - ALIQ)] - 100, considerando-se:

1. MVA: margem de valor agregado, expressa em percentual,
arredondada para duas casas decimais;

2. ALIQ: percentual correspondente a aliquota efetiva aplicavel ao
produto na unidade federada de destino, considerando-se aliquota efetiva
aquela que, aplicada ao valor da operagao, resulte valor identico ao obtido com
a aplicagao da aliquota nominal a base de c&lculo reduzida;

II - em relagao aos demais produtos, nas operagoes:
a) intemas, 30% (trinta por cento);
b) interestaduais, os resultantes da aplicagao da seguinte

formula: MVA = [130 x (1 - ALIQ inter) / (1 - ALIQ intra)] - 100, considerando-

interestadual;

IV - se a operagao e realizada sem os acrescimos das seguintes
contribuigoes, incidentes sobre a importagao e a comercializagao de petroleo e
seus derivados, gas natural e seus derivados e alcool etilico combustivel:

a) Contribuigao de Interveng&o no Dominio Economico - CIDE;
b) Contribuigao para o Programa de Integrag&o Social - PIS;
c) Contribuigao para o Programa de Formagao do Patrimdnio do

Servidor Publico - PASEP;
d) Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social -

COFINS.
§ 3° Nas operagoes com gasolina automotiva resultante da adigao

de Metil Terci-Butil £ter - MTBE -, o Ato COTEPE contemplara esta situag&o
na determinagao dos percentuais de margem de valor agregado.

4° O ICMS deverA ser incluido no prego estabelecido por
autoridade competente para obtengao da base de calculo a que se refere o
“ capuf .

se:
1. MVA: margem de valor agregado, expressa em percentual,

arredondada para duas casas decimais;
2. ALIQ inter: percentual correspondente a aliquota interestadualArt. 9° Em substituigao aos percentuais de margem de valor

agregado de que trata o art. 8°, o Estado do Amapa adotara, nas operagoes
promovidas pelo sujeito passivo por substituigao tributaria, relativamente as
saidas subsequentes com combustiveis liquidos e gasosos derivados ou nao de
petroleo, a margem de valor agregado obtida mediante aplicagao da seguinte
formula, a cada operagao: MVA = {[PMPF x (1 - ALIQ)] / [(VFI + FSE) x (1 -IM)]
/ FCV - 1} x 100, considerando-se:"

I - MVA: margem de valor agregado expressa em percentual;
II - PMPF: prego medio ponderado a consumidor final do

combustivel considerado, com ICMS incluso, praticado em cada unidade
federada, apurado nos termos da clausula quarta do Convenio ICMS 70/97,
de 25 de julho de 1997;

aplicavel a operagao;
3. “ ALQ intra” e o coeficiente correspondente a aliquota interna

ou percentual de carga tributaria efetiva, quando este for inferior a aliquota
interna, praticada pelo contribuinte substituto da unidade federada de
destino.

§ 1° Na hipotese de a “ ALIQ intra” ser inferior a “ ALIQ inter”
devera ser aplicada a MVA prevista na alinea “ a” do inciso II do caput.\

§ 2° Na impossibilidade de inclus&o do valor do frete, seguro ou
outro encargo na composigao da base de calculo, o recolhimento do imposto
correspondente a essas parcelas sera efetuado pelo estabelecimento
destinatario, acrescido dos percentuais de margem de valor agregado previstos
neste artigo.Ill - ALIQ: percentual correspondente a aliquota efetiva aplicavel

a operagao praticada pelo sujeito passivo por substituigao tributaria, salvo na
operagao interestadual com produto contemplado com a nao incidencia
prevista no art. 155, § 2°, X, “ b” , da Constituigao Federal, hipotese em que
assumira o valor zero;

Art. 12. Em substituigao a base de calculo determinada nos
termos dos. arts. 8° a 11, podera ser adotada pelo Estado do Amapa, como
base de cAlculo, uma das seguintes altemativas:

I - o prego final a consumidor sugerido pelo fabricante ou
importador;IV - VFI: valor da aquisigao pelo sujeito passivo por substituigao

tributaria, sem ICMS; II - o prego a consumidor final usualmente praticado no mercado
considerado, relativamente a mercadoria ou sua similar, em condigoes de livre
concorrencia, adotando-se para sua apuragao as regras estabeleddas na
clausula quarta do Convenio ICMS 70/97, de 25 de julho de 1997.

Nas operagoes interestaduais realizadas com
mercadorias nao destinadas a sua industrializag&o ou a sua comercializagao,
que nao tenham sido submetidas a substituigao tributaria nas operagoes
anteriores, a base de calculo e o valor da operagao, entendido como tal o prego
de aquisigao pelo destinatario.

V - FSE: valor constituido pela soma do frete sem ICMS, seguro,
tributos, exceto o ICMS relativo a operagao propria, contribuigoes e demais
encargos transferiveis ou cobrados do destinatario;

VI - IM: indice de mistura do alcool etilico anidro combustivel na
gasolina C ou do biodiesel B100 na mistura com o oleo diesel, salvo quando se
tratar de outro combustivel, hipotese em que assumira o valor zero;

VII - FCV: fator de corregao de volume.
§ 1° Considera-se aliquota efetiva aquela que, aplicada ao valor

da operag&o, resulte valor identico ao obtido com a aplicagao da aliquota
nominal a base de calculo reduzida.

§ 2° O PMPF a ser utilizado para determinagao da margem de
valor agregado a que se refere este artigo sera divulgado mediante Ato COTEPE
publicado no Diario Oficial da Uniao.

§ 3° Na impossibilidade de aplicagao, por qualquer motivo, do
disposto neste artigo, prevalecerao as margens de valor agregado constantes
do Ato COTEPE elaborado e divulgado nos termos do art. 8°.

§ 4° Fica a Secretaria de Estado da Fazenda do Amapa
autorizada a estabelecer, nas operagoes com Alcool Etilico Hidratado
Carburante - AEHC, como base de calculo a prevista no art. 8°, quando for
superior ao prego medio ponderado a consumidor final (PMPF).

§ 5° O fator corregao do volume (FCV) sera divulgado em ato
COTEPE e corresponde a corregao dos volumes, utilizados para a composigao
da base de calculo do ICMS, dos combustiveis liquidos e derivados de petroleo
faturados a 20°C pelo produtor nacional de combustiveis ou por suas bases,
pelos importadores ou pelos formuladores, para a comercializagao a
temperatura ambiente definida em cada unidade federada.

§ 6° O fator de corregao de volume (FCV) sera calculado
anualmente, com base na tabela de densidade divulgada pela ANP, nas
temperaturas medias anuais das unidades federadas divulgada pelo Instituto
Nacional de Metereologia (INMET) e na tabela de conversao de volume
aprovada pela Resolugao CNP 06/70.

Art. 10. As unidades federadas deverao, na hipotese de inclusao
ou alteragao, informar a margem de valor agregado ou o PMPF & Secretaria-Executiva do CONFAZ, que providenciara a publicagSo de Ato COTEPE com
indicagao de todas as inclusoes ou alteragoes informadas, de acordo com os
seguintes prazos:

Art. 13.

i
§ 1° Na hipotese em que o imposto tenha sido retido

anteriormente sob o regime de substituigao tributaria:
I - nas operagoes abrangidas pelo Capitulo III, a base de calculo

sera aquela obtida na forma prevista nos arts. 7° a 12;
II - nas demais hipoteses, a base de calculo sera o valor da

operagao.
§ 2° Poderao ser instituidas normas complementares para adogao

da base de calculo prevista no § 1°.
Art. 14. Na hipbtese em que a base de calculo do imposto a ser

retido por substituigao tributaria seja obtida mediante pesquisa realizada pelo
Estado do Amapa, podera, a criterio da Administragao Fazend6ria, ser
utilizado levantamento de pregos efetuado por instituto de pesquisa de
reconhecida idoneidade, inclusive sob a responsabilidade da Agenda Nadonal
do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis - ANP ou outro orgao
govemamental.

Art. 15. O valor do imposto a ser retido por substituigao
tributaria sera calculado mediante a aplicagao da aliquota interna prevista na
legislag&o do Estado do Amapa sobre a base de calculo obtida na forma
definida neste capitulo, deduzindo-se, quando houver, o valor do imposto
incidente na operag&o pr6pria, inclusive na hipotese do art. 2°.

Art. 16. Ressalvada a hipotese de que trata o art. 2°, o imposto
retido devera ser recolhido ate o 10° (decimo) dia subsequente ao termino do
periodo de apuragAo em que tiver ocorrido a operag&o, a credito do Estado do
Amapa.

Paragrafo unico. Em relag&o as operagoes com alcool etilico
hidratado combustivel, o prazo e o previsto no caput deste artigo para o
recolhimento do ICMS.

I - se informado ate o dia 5 de cada mes, devera ser publicado ate
o dia 10, para aplicagao a partir do decimo sexto dia do mes em curso;
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campo “ Informagoes Complementares” da nota fiscal, da base de calculo
utilizada para a retengfio do imposto por substituig&o tributaria em operagSo
anterior, observado o § 1°.

CAPITULO n-A
DAS OPERAGOES COM MISTURA DE COMBUSTtVEIS EM PERCENTUAL SUPERIOR

AO OBRIGATORIO E DO MOMENTO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO

Art. 16-A. A distribuidora de combustivel que promover
operates com produto resultante da mistura de oleo diesel com
biocombustivel em percentual superior ao obrigatorio, cujo imposto tenha sido
retido anteriormente, devera:

I - apurar a quantidade de combustivel sobre a qual nao ocorreu
retengao de ICMS por meio da seguinte formula: Qtde nao trib. = (1-
PDM/PDO) x Qtde Comb, onde:

PDM - Percentual de diesel na mistura
PDO - Percentual de diesel obrigatorio
Qtde Comb. - Quantidade total do produto
II - sobre a quantidade apurada na forma do inciso I, calcular o

valor do ICMS devido, utilizando-se das bases de calculos previstas nos arts.
7° ao 9°, conforme o caso, e sobre ela aplicar a aliquota prevista para o
produto resultante da mistura (S10 ou S500);

III - recolher em favor da unidade federada em que se deu a
mistura, ate o dia cinco do mes subsequente ao da operagao, o ICMS
calculado na forma desta clausula;

IV - alem das informagoes previstas nos §§ 1° e 2°, do art. 18,
indicar no campo “ Informagoes Complementares” da nota fiscal: o percentual
de biocombustivel contido na mistura; a quantidade da mistura em que nao
ocorreu a retengao; a base de calculo e o ICMS devido, calculado nos termos
deste artigo.

§ 3° Quando o valor do imposto devido ao Estado do Amapa for
diverso do cobrado na unidade federada de origem, observado o disposto nos
§§ 2°, 3° e 4°, do art. 17, seriio adotados os seguintes procedimentos:

I - se superior, o remetente da mercadoria sera responsavel pelo
recolhimento complementar, na forma e prazo que dispuser a legislagao do
Estado do Amapa;

II - se inferior, a diferenga sera ressarcida ao remetente da
mercadoria, pelo seu fomecedor, nos termos previstos na legislag&o da
unidade federada de origem.

SECAO In
DAS OPERATES REAUZADAS POR CONTRIBUINTE QUE TTVER RECEBIDO O

COMBUSTIVEL DE OUTRO CONTRIBUINTE SUBSTITUIDO
Art. 19. O contribuinte que tiver recebido combustivel derivado

de petroleo com imposto retido, de outro contribuinte substituido, dever&:

' I - quando efetuar operagoes interestaduais:
a) indicar no campo “ Informagoes Complementares” da nota

fiscal a base de calculo utilizada para a retengao do imposto por substituigao
tributaria em operagao anterior, a base de calculo utilizada em favor da
unidade federada de destino, o valor do ICMS devido a unidade federada de
destino e a express&o “ ICMS a ser repassado nos termos do Capitulo V, do
Convenio ICMS /07” ;

b) registrar, com a utilizagao do programa de computador de que
trata o § 2°, do art. 23, os dados relativos a cada operagao definidos no
referido programa;CAPtnjLO in

DAS OPERATES INTERESTADUAIS COM COMBUSTtVEIS DERIVADOS DE
PETROLEO EM QUE O IMPOSTO TENHA SIDO RETIDO ANTERIORMENTE

c) enviar as informagoes relativas a essas operagoes, por
transmissao eletronica de dados, juntando-as, quando houver, as recebidas de
seus clientes, na forma e prazos estabelecidos no Capitulo VI;

“TSEQAO I
DAS DISPOSIfOES PRELIMINARES

Art. 17. O disposto neste capitulo aplica-se as operagoes
interestaduais realizadas por importador, distribuidora de combustiveis
ou TRR com combustiveis derivados de petroleo em que o imposto tenha sido
retido anteriormente.

II - quando nao tiver realizado operagoes interestaduais e apenas
receber de seus clientes informagbes relativas a operagoes interestaduais,
registra-las, observando o disposto nas alineas “ b” e “c” , do inciso I, do
“ capuf .

Paragrafo unico. Quando o valor do imposto devido ao Estado do
Amapa for diverso do cobrado na unidade federada de origem, observado o
disposto nos §§ 2°, 3° e 4°, do art. 17, serao adotados os procedimentos
previstos no § 3°, do art. 18.

§ 1° Aplicam-se as normas gerais pertinentes a substituig&o
tributaria:

I - no caso de afastamento da regra prevista no inciso I, do § 1°, SEQAO IV
DAS OPERAGOES REALIZADAS POR IMPORTADOR

Art. 20. O importador que promover operagoes interestaduais
com combustiveis derivados de petroleo, cujo imposto tenha sido retido
anteriormente, deverA:

do art. 13;

II - nas operagoes interestaduais nao abrangidas por este artigo.
§ 2° O valor do imposto devido por substituigao tributaria para a

unidade federada de destino sera calculado mediante a aplicag§o da aliquota
interna prevista na legislagao da unidade federada de destino sobre a base de
calculo obtida na forma definida no Capitulo II, observando-se a nao
incidencia e a restrigao ao credito para a compensagao com o montante devido
nas operagoes seguintes, previstas, respectivamente, nas alineas “b” , do inciso
X e “ a” , do inciso II, ambos do § 2°, do art. 155, da Constituig&o Federal.

§ 3° Para efeito do disposto neste capitulo, o valor do imposto
cobrado em favor da unidade federada de origem da mercadoria abrangera os
valores do imposto efetivamente retido anteriormente e do relativo a operagao
propria, observado o § 4°.

I - indicar no campo “ Informagoes Complementares” da nota
fiscal a base de calculo utilizada para a retengao do imposto por substituigao
tributaria na operag&o anterior, a base de cAlculo utilizada em favor da
unidade federada de destino, o valor do ICMS devido a unidade federada de
destino e a expressao “ ICMS a ser repassado nos termos do Capitulo V, do
Convenio ICMS110/07;

II - registrar, com a utilizagao do programa de computador de que
trata o § 2° do art. 23, os dados relativos a cada operagao definidos no referido
programa;

§ 4° Nas saidas nao tributadas da gasolina resultante da mistura
com AEAC ou do oleo diesel resultante da mistura com B100, o valor do
imposto cobrado em favor da unidade federada de origem da mercadoria nao
abrangera a parcela do imposto relativa ao AEAC ou B100 contidos na
mistura, retida anteriormente e recolhida em favor da unidade federada de
origem do biocombustivel nos termos do § 13, do art. 21.

Ill - enviar as informagoes relativas a essas operagoes, por
transmissao eletronica de dados, na forma e prazos estabelecidos no Capitulo
VI.

Paragrafo unico. Quando o valor do imposto devido a unidade
federada de destino for diverso do cobrado na unidade federada de origem,
observado o disposto nos §§ 2°, 3° e 4°, do art. 17, serSo adotados os
procedimentos previstos no § 3°, do art. 18.SEQAO n

DAS OPERAGOES REALIZADAS POR CONTRIBUINTE QUE TIVER RECEBIDO O
COMBUSTfVEL DIRETAMENTE DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIGAO

TRIBUTARIA
CAPfTULO IV

DAS OPERAGOES COM ALCOOL ETILICO ANIDRO COMBUSTIVEL OU BIODIESEL
B100Art. 18. O contribuinte que tiver recebido combustivel derivado

de petroleo com imposto retido, diretamente do sujeito passivo por
substituigao tributaria, devera:

I - quando efetuar operagoes interestaduais:

Art. 21. Os Estados e o Distrito Federal concederao diferimento
ou suspensao do langamento do imposto nas operagoes intemas ou
interestaduais com AEAC ou com B100, quando destinados a distribuidora de
combustiveis, para o momento em que ocorrer a saida da gasolina resultante
da mistura com AEAC ou a saida do oleo diesel resultante da mistura com
B100, promovida pela distribuidora de combustiveis, observado o disposto no

a) indicar no campo “ Informagoes Complementares” da nota
fiscal a base de calculo utilizada para a retengao do imposto por substituigao
tributaria em operagao anterior, a base de calculo utilizada em favor da
unidade federada de destino, o valor do ICMS devido a unidade federada de

§ 2°.
§ 1° O imposto diferido ou suspenso devera ser pago de uma so

vez, englobadamente, com o imposto retido por substituigao tributaria
incidente sobre as operagoes subsequentes com gasolina ou oleo diesel ate o
consumidor final, observado o disposto nos §§ 3° e 13.

§ 2° Encerra-se o diferimento ou suspensao de que trata o
“ capuf na saida isenta ou nao tributada de AEAC ou B100, inclusive para a
Zona Franca de Manaus e para as Areas de Livre Comercio.

§ 3° Na hipotese do § 2°, a distribuidora de combustiveis devera
efetuar o pagamento do imposto suspenso ou diferido a unidade federada
remetente do AEAC ou do B100.

§ 4° Na remessa interestadual de AEAC ou B100, a distribuidora
de combustiveis destinataria devera:

I - registrar, com a utilizagao do programa de que trata o § 2° do
art. 23, os dados relativos a cada operagao definidos no referido programa;

II - identificar:
a) o sujeito passivo por substituigao tributaria que tenha retido

anteriormente o imposto relativo a gasolina “ A” ou ao oleo diesel, com base na
proporgao da sua partitipagao no somatorio das quantidades do estoque
initial e das entradas ocorridas no mes, relativamente a gasolina “ A” ou ao
oleo diesel adquirida diretamente de sujeito passivo por substituigao

i
destino e a expressao “ ICMS a ser repassado nos termos do Capitulo V do
Convenio ICMS /07” ;

b) registrar , com a utilizagao do programa de computador de que
trata o § 2° do art. 23, os dados relativos a cada operagao definidos no referido
programa;

c) enviar as informagbes relativas a essas operagoes, por
transmissao eletronica de dados, juntando-as, quando houver, as recebidas de
seus clientes, na forma e prazos estabelecidos no Capitulo VI;

II - quando nao tiver realizado operagoes interestaduais e apenas
receber de seus clientes informagoes relativas a operagbes interestaduais,
registra-las, observando o disposto nas alineas “ b” e “ c” do inciso I do “ capuf .

§ 1° A indicagao, no campo “ Informagoes Complementares” da
nota fiscal, da base de cdlculo utilizada para a substituigao tributaria na
unidade federada de origem, prevista na alinea “ a” do inciso I do “ capuf do
art. 19 e no inciso I do“ capuf do art. 20, sera feita com base no valor unitario
medio da base de calculo da retengao apurado no mes imediatamente anterior
ao da remessa.

§ 2° O disposto na alinea “ a", do inciso I, do “ capuf , na alinea “ a”
do inciso I, do “ capuf , do art. 19 e no inciso I, do “ capuf do art. 20, devera
tambem ser aplicado nas operagoes intemas, em relagao a indicagao, no
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§ 3° A unidade federada de origem, na hipotese da alinca “ b" do

inciso III do “ capuf tera ate o 18° (decimo oitavo) dia do mes subsequente
Aquele em que tenham ocorrido as operagdes interestaduais, para verificar a
ocorrencia do efetivo pagamento do imposto e, se for o caso, manifestar-se, de
forma escrita e motivada, contra a referida dedugAo, caso em que o valor
anteriormente provisionado para repasse sera recolhido em seu favor.

§ 4° O disposto no § 3° nAo implica homologagAo dos
langamentos e procedimentos adotados pelo sujeito passivo.

§ 5° Caso o Estado do Amapa adote periodo de apuragao
diferente do mensal ou prazo de recolhimento do imposto devido pela operagAo
prdpria anterior ao 10° (decimo) dia de cada mes, a dedugAo prevista no
§ 1° sera efetuada nos termos definidos na legislagao do Estado do Amapa.

§ 6° Se o imposto retido for insuficiente para comportar a
dedugAo do valor a ser repassado a unidade federada de destino, a referida
dedugAo podera ser efetuada do:

tributaria;

b) o fomecedor da gasolina “ A” ou do oleo diesel, com base na
proporgao da sua participagao no somatorio das quantidades do estoque
inicial e das entradas ocorridas no mes, relativamente a gasolina “ A" ou oleo
diesel adquirida de outro contribuinte substituido;

III - enviar as informagdes a que se referem os incisos I e II , por
transmissAo eletronica de dados, na forma e prazos estabelecidos no Capitulo
VI.

§ 5° Na hipotese do § 4°, a refmaria de petroleo ou suas bases
deverao efetuar:

I - em relagAo as operagdes cujo imposto relativo a gasolina “ A”
ou ao oleo diesel tenha sido anteriormente retido pela refinaria de petroleo ou
suas bases, o repasse do valor do imposto relativo ao AEAC ou ao B100 devido
as unidades federadas de origem desse produtos, limitado ao valor do imposto
efetivamente retido e do relativo a operagAo propria, ate o 10° (decimo) dia do
mes subsequente aquele em que tenham ocorrido as operagdes interestaduais;

II - em relagAo as operates cujo imposto relativo a gasolina “ A”
ou ao oleo diesel tenha sido anteriormente retido por outros contribuintes, a
provisao do valor do imposto relativo ao AEAC ou B100 devido as unidades
federadas de origem desses produtos, limitado ao valor efetivamente recolhido
ao Estado do Amapa, para o repasse que sera realizado ate o 20° (vigesimo) dia
do mes subsequente aquele em que tenham ocorrido as operates
interestaduais.

ICMS Substituigao Tributaria devido por outro
estabelecimento da refinaria ou suas bases, ainda que localizado em outra
unidade federada; e

I

II - ICMS proprio devido a unidade federada de origem, na parte
que exceder o disposto no inciso I.

§ 7° A refinaria de petroleo ou suas bases que efetuarem a
dedugAo, em relagao ao ICMS recolhido por outro sujeito passivo, sem a
observancia do disposto na alinea “ b” do inciso III do “ capuf , sera responsavel
pelo valor deduzido indevidamente e respectivos acrescimos.

§ 8° Nas hipoteses do § 5° ou de dilagAo, a qualquer titulo, do
prazo de pagamento do ICMS pela unidade federada de origem, o imposto
devera ser recolhido integralmente ao Estado do Amapa no prazo fixado neste
ANEXO.

§ 6° O Estado do Amapa, na hipotese do inciso II, do § 5°, tera
ate o 18° (decimo oitavo) dia do mes subsequente aquele em que tenham
ocorrido as operates interestaduais, para verificar a ocorrencia do efetivo
pagamento do imposto e, se for o caso, manifestar-se, de forma escrita e
motivada, contra a referida dedugAo, caso em que o valor anteriormente
provisionado para repasse sera recolhido em seu favor.

§ 7° Para os efeitos deste artigo, inclusive no tocante ao repasse,
aplicar-se-ao, no que couberem, as disposigoes do Capitulo V.

§ 8° O disposto neste artigo nao prejudica a aplicagAo do contido
no Convenio ICM 65/88, de 6 de dezembro de 1988.

§ 9° Na hipotese de dilagAo, a qualquer titulo, do prazo de
pagamento do ICMS pelo Estado do Amapa, o imposto relativo ao AEAC ou
B100 devera ser recolhido integralmente a unidade federada de origem no
prazo fixado neste ANEXO.

§ 10. Nas saidas isentas ou nao tributadas da gasolina resultante
da mistura com AEAC ou do oleo diesel resultante da mistura com B100, o
imposto diferido ou suspenso, em relagao ao volume de AEAC ou B100 contido
na mistura, englobado no imposto retido anteriormente por substituido
tributaria, devera ser:

§ 9° REVOGADO

CAPfTUlO VI

DAS INFORMA£<3ES RELATIVAS AS OPERATES INTERESTADUAIS COM
COMBUSTIVEIS

Art. 23. A entrega das informagdes relativas as operates
interestaduais com combustiveis derivados de petroleo em que o imposto
tenha sido retido anteriormente ou com AEAC ou B100, cuja operagao tenha
ocorrido com diferimento ou suspensao do imposto, sera efetuada, por
transmissao eletrdnica de dados, de acordo com as disposigoes deste capitulo.

§ 1° A distribuidora de combustiveis, o importador e o TRR, ainda
que nao tenha realizado operagAo interestadual com combustivel derivado de
petroleo, AEAC ou B100, devera informar as demais operagdes.

§ 2° Para a entrega das informades de que trata este capitulo,
devera ser utilizado programa de computador aprovado pela Comissao Tecnica
Permanente do ICMS
demonstragao dos valores de repasse, dedugao, ressarcimento e complemento
do ICMS.

I - segregado do imposto retido anteriormente por substituido
tributaria; COTEPE/ICMS -, destinado a apuragAo e

recolhido para a unidade federada de origem doII
biocombustivel, observado os §§ 4° e 5°.

§ 3° Ato COTEPE aprovara o manual de instrudo contendo as
orientagoes para o atendimento do disposto neste capitulo.

§ 4° Sem prejuizo do disposto na clausula ddcima quinta do
Convenio ICMS 81/93. de 10 de setembro de 1993, as unidades federadas
deverao comunicar formalmente a Secretaria-Executiva do CONFAZ qualquer
alterado que implique modificado do calculo do imposto a ser retido e
repassado, nao decorrente de convenio ou de fixado de prego por autoridade
competente.

§ 11. O imposto relativo ao volume de AEAC ou B100 a que se
refere o § 10, sera apurado com base no valor unitario medio e na aliquota
media ponderada das entradas de AEAC ou de B100 ocorridas no mes,
observado o § 6°, do art. 25.

CAPtTULO V
DOS PROCEDIMENTOS DA REFINARIA DE PETROLEO OU SUAS BASES

Art. 22. A refinaria de petroleo ou suas bases deverao: Art. 24. A utilizado do programa de computador de que trata o
§ 2° do art. 23 e obrigatoria, devendo o sujeito passivo por substituido
tributaria e o contribuinte substituido que realizar operades com
combustiveis derivados de petroleo em que o imposto tenha sido retido
anteriormente, com AEAC ou B10O, proceder a entrega das informades
relativas as mencionadas operades por transmissao eletronica de dados.

I - incluir, no programa de computador de que trata o § 2°, do
art. 23, os dados:

a) informados por contribuinte que tenha recebido a mercadoria
diretamente do sujeito passivo por substituido tributaria;

b) informados por importador ou formulador de combustiveis;

c) relativos as proprias operades com imposto retido e das notas
fiscais de saida de combustiveis derivados ou nAo do petroleo;"

II - determinar, utilizando o programa de computador de que
trata o § 2°, do art. 23, o valor do imposto a ser repassado ao Estado do
Amapa ou as unidades federadas de destino das mercadorias;

III - efetuar:

a) em relagao as operagdes cujo imposto tenha sido
anteriormente retido por refinaria de petroleo ou suas bases, o repasse do
valor do imposto devido as unidades federadas de destino das mercadorias,
limitado ao valor do imposto efetivamente retido e do relativo 4 operagao
propria, ate o 10° (decimo) dia do mes subsequente aquele em que tenham
ocorrido as operates interestaduais;

b) em relagao as operagdes cujo imposto tenha sido
anteriormente retido por outros contribuintes, a provisao do valor do imposto
devido as unidades federadas de destino das mercadorias, limitado ao valor
efetivamente recolhido a unidade federada de origem, para o repasse que sera
realizado ate o 20° (vigesimo) dia do mes subsequente aquele em que tenham
ocorrido as operates interestaduais, observado o disposto no § 3°;

IV - enviar as informades a que se referem os incisos I a III, por
transmissao eletronica de dados, na forma e prazos estabelecidos no Capitulo

Art. 25. Com base nos dados informados pelos contribuintes e
no Capitulo II, o programa de computador de que trata o § 2°, do art. 23
calcularA:

I - o imposto cobrado em favor da unidade federada de origem da
mercadoria e o imposto a ser repassado em favor do Estado do Amapa
decorrente das operagdes interestaduais com combustiveis derivados de
petrdleo, observados os §§ 2°, 3° e 4°, do art. 17.

II - a parcela do imposto incidente sobre o AEAC destinado a
unidade federada remetente desse produto;

III - a parcela do imposto incidente sobre o B100 destinado 4
unidade federada remetente desse produto;

IV - o valor do imposto de que tratam os §§ 13 e 14, do art. 21.
§ 1° Na operagAo interestadual com combustivel derivado de

petroleo em que o imposto tenha sido retido anteriormente, o valor umtano
medio da base de cAlculo da retengAo, para efeito de dedugAo da unidade
federada de origem, serA determinado pela divisao do somatorio do valor das
bases de calculo das entradas e do estoque inicial pelo somatorio das
respectivas quantidades.

§ 2° O valor unitario medio da base de calculo da retengAo
referido no § 1° devera ser apurado mensalmente, ainda que o contribuinte
nAo tenha realizado operagdes interestaduais.

§ 3° Para o calculo do imposto a ser repassado em favor do
Estado do Amapa dos combustiveis derivados de petroleo, o programa de
computador de que trata o § 2°, do art. 23 utilizara, como base de calculo,
aquela obtida na forma estabelecida no Capitulo II e adotada pelo Estado do
Amapa.

VI.
§ 1° A refinaria de petroleo ou suas bases deduzirAo, ate o limite

da importancia a ser repassada, o valor do imposto cobrado em favor da
unidade federada de origem da mercadoria, abrangendo os valores do imposto
efetivamente retido e do relativo 4 operagAo propria, do recolhimento seguinte
que tiver de efetuar em favor dessa unidade federada.

§ 2° Para efeito do disposto no inciso III do “ capuf , o contribuinte
que tenha prestado informagao relativa 4 operagAo interestadual, identificarA o
sujeito passivo por substituigAo tributaria que reteve o imposto anteriormente,
com base na proporgAo da participagAo daquele sujeito passivo no somatorio
das quantidades do estoque inicial e das entradas ocorridas no mes.

§ 4° Na hipotese do art. 8°, para o calculo a que se refere o § 3°, o
programa adotara, como valor de partida, o prego unitario a vista praticado na
data da operagAo por refinaria de petroleo ou suas bases indicadas em Ato
COTEPE, dele excluido o respectivo valor do ICMS, adicionado do valor
resultante da aplicagAo dos percentuais de margem de valor agregado
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informar: o CNPJ e a razao social do emitente dos relatorios, o tipo de
relatorio, se anexo III ou anexo V, periodo de referenda com indicacao de mes
e ano e os respectivos valores de repasse, bem como a unidade da refinaria
com indicacao do CNPJ que efetuara o repasse/deducao.

§ 7° A refinaria ou suas bases, de posse do oficio de que trata o §
6°, devera efetuar o pagamento na proxima data prevista para o repasse.

• § 8° O disposto neste artigo aplica-se tambem ao contribuinte
que receber de seus clientes informacoes relativas as operacoes interestaduais
e nao efetuar a entrega de seus anexos no prazo citado no caput

CAPITULO VH
DAS DEMAIS DISPOSI^OES

Art. 29. O disposto nos Capitulos III a V, nao exclui a
responsabilidade do TRR, da distribuidora de combustiveis, do importador ou
da refinaria de petroleo ou suas bases pela omissao ou pela apresentacAo de
informacdes falsas ou inexatas, podendo o Estado do Amapa exigir
diretamente do estabelecimento responsavel pela omissao ou pelas
informacoes falsas ou inexatas o imposto devido a partir da operacao por eles
realizada, ate a ultima, e seus respectivos acrescimos.

Art. 30. O contribuinte substituido que realizar operacao
interestadual com combustiveis derivados de petroleo, com AEAC e com B100
sera responsavel solidario pelo recolhimento do imposto devido, inclusive seus
acrescimos legais, se este, por qualquer motivo, nao tiver sido objeto de
retencao ou recolhimento, ou se a operacao nao tiver sido informada ao

. responsavel pelo repasse, nas formas e prazos definidos nos Capitulos III a VI
deste Anexo.

divulgados mediante Ato COTEPE publicado no Diario Oficial da Uni&o.
§ 5° Tratando-se de gasolina, da quantidade desse produto, sera

deduzida a parcela correspondente ao volume de AEAC a ela adicionado, se for
o caso ou tratando-se do produto resultante da mistura do oleo diesel e B100,
sera deduzida a parcela correspondente ao volume de B100 a ela adicionada.

§ 6° Para o calculo da parcela do imposto incidente sobre o AEAC
ou o B100 destinado a unidade federada desse produto, o programa:

I - adotara como base de calculo o valor total da operacao, nele
incluindo o respectivo ICMS;

II - sobre este valor aplicara a aliquota interestadual corres-
pondente.

§ 7° Com base nas informacoes prestadas pelo contribuinte, o
programa de computador de que trata o § 2°, do art. 23, gerara relatorios nos
modelos previstos nos seguintes anexos residentes no sitio

• http:/ /scanc.fazenda.mg.gov.br/scanc, com o objetivo de:
I - Anexo I, apurar a movimentac&o de combustiveis derivados de

petroleo realizada por distribuidora de combustiveis, importador e TRR;
II nAnexo II, demonstrar as operacdes interestaduais com

combustiveis derivados de petroleo;

III - Anexo III, apurar o resumo das operacdes interestaduais com
combustiveis derivados de petroleo;

IV - Anexo IV, demonstrar as entradas interestaduais de AEAC e
biodiesel B100 realizadas por distribuidora de combustiveis;

V - Anexo V, apurar o resumo das entradas interestaduais de
AEAC e biodiesel B100 realizadas por distribuidora de combustiveis;

VI - Anexo VI, demonstrar o recolhimento do ICMS devido por
substituicao tributaria pela refinaria de petroleo ou suas bases para as
diversas unidades federadas;

VII - Anexo VII, demonstrar o recolhimento do ICMS provisionado
pela refinaria de petrdleo ou suas bases;

VIII - Anexo VIII, demonstrar a movimentac&o de AEAC e de
biodiesel B100 e apurar as saidas interestaduais de sua mistura a gasolina ou
ao oleo diesel.

Art. 31. O TRR, a distribuidora de combustiveis ou o importador
respondera pelo recolhimento dos acrescimos legais previstos na legislacao do
Estado do Amapa, na hipotese de entrega das informacoes fora dos prazos
estabelecidos no art. 26.

Art. 32. Na falta da inscric&o prevista no art. 5°, caso exigida, a
refinaria de petroleo ou suas bases, a distribuidora de combustiveis, o
importador ou o TRR, por ocasi&o da saida do produto de seu estabelecimento,
devera recolher, por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos
Estaduais - GNRE o imposto devido nas operacoes subsequentes em favor
do Estado do Amapa, devendo a via especifica da GNRE acompanhar o seu
transporte.Art. 26. As informacoes relativas as operacoes referidas nos

Capitulos III e IV, relativamente ao mes imediatamente anterior, serao
enviadas, com utilizac&o do programa de computador de que trata o § 2°, do
art. 23:

Paragrafo unico. Na hipotese do Ucapuf , se a refinaria de petroleo
ou suas bases tiverem efetuado o repasse na forma prevista no art. 22, o
remetente da mercadoria podera solicitar a unidade federada, nos termos
previstos na legislacao estadual, o ressarcimento do imposto que tiver sido
pago em decorrenda da aquisicao do produto, inclusive da parcela retida
antecipadamente por substituicao tributaria, mediante requerimento instruido
com, no minimo, os seguintes documentos:

I - copia da nota fiscal da operacao interestadual;

I - a unidade federada de origem;
II - a unidade federada de destino;
III - ao fomecedor do combustivel;
IV - a refinaria de petroleo ou suas bases.
§ 1° O envio das informacoes sera feita nos prazos estabelecidos

em Ato COTEPE de acordo com a seguinte classificacao:
I - TRR;

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

III - copia do protocolo da transmissao eletronica das informacoesa que se refere o Capitulo VI;
IV - copia dos Anexos II e III ou IV e V, conforme o caso.
Apt. 33. As unidades federadas interessadas poderao, mediante

comum acordo, em face de diligencias fiscais e de documentacao
comprobatoria em que tenham constatado entradas e saidas de mercadorias
nos respectivos territories, em quantidades ou valores omitidos ou informados
com divergencia pelos contribuintes, oficiar a refinaria de petroleo ou suas
bases para que efetuem a deduc&o e o repasse do imposto, com base na
situac&o real verificada.

II - contribuinte que tiver recebido o combustivel de outro
contribuinte substituido;

III - contribuinte que tiver recebido combustivel exclusivamente
do sujeito passivo por substituicao tributaria;

IV - importador;
V - refinaria de petroleo ou suas bases:
a) na hipotese prevista na alinea “ a” do inciso III , do art. 22;
b) na hipotese prevista na alinea “ b” do inciso III, do art. 22.
§ 2° As informacoes somente serao consideradas entregues apos

a emissao do respectivo protocolo.
Art. 27. Os bancos de dados utilizados para a geracao das

informacoes na forma prevista neste capitulo dever&o ser mantidos pelo
contribuinte, em meio magnetico, pelo prazo decadencial.

Art. 28. A entrega das informacoes fora do prazo estabelecido
em Ato COTEPE, pelo contribuinte que promover operacdes interestaduais
com combustiveis derivados de petroleo, em que o imposto tenha sido retido
anteriormente, ou com AEAC, ou com B100, cuja operacao tenha ocorrido com
diferimento ou suspensao do imposto, far-se-a nos termos deste capitulo,
observado o disposto no manual de instrucao de que trata o § 3°, do art. 23.

§ 1° O contribuinte que der causa a entrega das informacoes fora
do prazo devera protocolar os relatorios extemporaneos apenas nas unidades
federadas envolvidas nas operacoes interestaduais;

§ 2° Na hipotese do § 1°, a entrega dos relatorios extemporaneos
a outros contribuintes, a refinaria de petroleo ou as suas bases, que implique
repasse/deducao nao autorizado por oficio da unidade federada, sujeitara o
contribuinte ao ressarcimento do imposto deduzido e acrescimos legais;

§ 3° Na hipotese de que trata o caput, a unidade federada
responsavel por autorizar o repasse tera o prazo de ate 30 (trinta) dias
contados da data do protocolo dos relatorios extemporaneos para,
altemativamente:

1 Apt. 34. As unidades federadas poderao, ate o 8° (oitavo) dia de
cada mes, comunicar a refinaria de petroleo ou suas bases, a n&o aceitacao da
deduc&o informada tempestivamente, nas seguintes hipoteses:

I - constatacao de operacoes de recebimento do produto, cujo
imposto nao tenha sido retido pelo sujeito passivo por substituicao tributaria;

II - erros que impliquem elevacao indevida de deduc&o.
§ 1° A unidade federada que efetuar a comunicacao referida no

“ capuf dever&:

I - anexar os elementos de prova que se fizerem necessarios;
II - encaminhar, na mesma data prevista no “ capuf , copia da

referida comunicacao as demais unidades federadas envolvidas na operacao.
§ 2° A refinaria de petroleo ou suas bases que receberem a

comunicacao referida no “ capuf deverao efetuar provisionamento do imposto
devido as unidades federadas, para que o repasse seja realizado ate o
20° (vig6simo) dia do mes subsequente aquele em que tenham ocorrido as
operacoes interestaduais.

§ 3° A unidade federada que efetuou a comunicacao prevista no
“ caput” devera, ate o 18° (d6cimo oitavo) dia do mes subsequente aquele em
que tenham ocorrido as operacoes interestaduais, manifestar-se de forma
escrita e motivada, contra a referida deducao, caso em que o valor
anteriormente provisionado para repasse sera recolhido em seu favor.

§ 4° Caso n&o haja a manifestacao prevista no § 3°, a refinaria de
petroleo ou suas bases deverao efetuar o repasse do imposto provisionado ate
o 20° (vig6simo) dia do mes subsequente aquele em que tenham ocorrido as
operacoes interestaduais.

I - realizar diligencias fiscais e emitir parecer conclusivo,
entregando oficio a refinaria de petroleo ou suas bases autorizando o repasse;

formar grupo de trabalho com a unidade federada
destinataria do imposto, para a realizacao de diligencias fiscais.

§ 4° N&o havendo manifestacao da unidade federada que
suportara a deducao do imposto no prazo definido no § 3°, fica caracterizada a
autorizacao para que a refinaria ou suas bases efetue o repasse do imposto,
por meio de oficio da unidade federada destinataria do imposto.

§ 5° Para que se efetive o repasse a que se refere o § 4°, a
unidade federada de destino do imposto oficiara a refinaria ou suas bases,
enviando copia do oficio a unidade federada que suportara a deducao.

§ 6° O oficio a ser encaminhado a refinaria ou suas bases, devera

II

§ 5° O contribuinte responsavel pelas informacoes que motivaram
a comunicacao prevista neste artigo sera responsavel pelo repasse glosado e
respectivos acrescimos legais.

§ 6° A refinaria de petroleo ou suas bases, comunicadas nos
termos deste artigo, que efetuarem a deduc&o, serAo responsaveis pelo valor
deduzido indevidamente e respectivos acrescimos legais.

§ 7° A refinaria de petroleo ou suas bases que deixarem de
efetuar repasse em hipoteses n&o previstas neste artigo ser&o responsaveis
pelo valor nao repassado e respectivos acrescimos legais.
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substituicao ao estabelecimento que promover saida interestadual de AEHC
ou de alcool para fins nAo-combustiveis, quanto a antecipagao de parcela do
imposto, em favor da Unidade da FederagAo de destino, observando-se:

I - o montante do imposto sera aquele resultante da aplicagao da
aliquota prevista para o produto nas operates intemas sobre o valor da
operagAo ou o valor de referenda estabelerido pela Unidade Federada de
destino, prevalecendo o que for maior, deduzindo o valor resultante da
aplicagAo da aliquota interestadual sobre o valor da operagAo;

II - o recolhimento do imposto retido destacado na Nota Fiscal de
saida, previsto no inciso I, sera efetuado, antes de iniciada a remessa da
mercadoria, por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos
Estaduais - GNRE, sob o eddigo de receita 10009-9 (ICMS - Substituigao
Tributaria por OperagAo), devendo o correspondente documento de
arrecadagao, devidamente quitado, acompanhar a mercadoria;

III - o numero da autenticagAo da GNRE ou do seu comprovante
de pagamento deverA ser indicado no campo “ Dados Adicionais” da Nota
Fiscal de saida e o numero desta no campo “ Informagoes Complementares” do
respectivo documento de arrecadagAo.

Art. 4° Nas entradas de AEHC e alcool para fins nao-
combustiveis provenientes de outra Unidade da FederagAo nao-signataria do
Protocolo ICMS 17/04 ou na hipotese de o imposto nao ter sido recolhido pelo
estabelecimento remetente, nos termos do Art. 3°, o recolhimento sera
realizado pelo adquirente por ocasiao da passagem da mercadoria pela
primeira unidade fiscal da primeira Unidade da FederagAo do percurso, ainda
que distinta daquela de destino, observando-se:

I - o montante do imposto sera aquele resultante da aplicagao da
aliquota prevista para o produto nas operagdes intemas sobre o valor da
operagAo ou o valor de referenda estabelecido pela Unidade Federada de
destino, prevalecendo o que for maior, deduzindo o valor resultante da
aplicagAo da aliquota interestadual sobre o valor da operagAo;

II - o documento de arrecadagao especilico, devidamente quitado,
deverA acompanhar a mercadoria na respectiva CirculagAo;

III - o numero da autenticagao da GNRE ou do seu comprovante
de pagamento deverA ser indicado no campo “ Dados Adicionais” da Nota
Fiscal de saida e o numero desta no campo “ Informagoes Complementares” do
respectivo documento de arrecadaqao.

Paragrafo unico. Na hipotese da Unidade da FederagAo de
destino ser distinta da primeira do percurso, o recolhimento do imposto sera
efetuado por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais -GNRE, sob o codigo de receita 10009-9 (ICMS - Substituigao Tributaria por
Operagao), em favor da Unidade da FederagAo de destino.

Art. 5° O disposto neste Titulo nao se aplica:
I - as operagoes com AEHC, tendo como remetente distribuidora

de combustiveis e como destinatario posto revendedor de combustiveis,
outro conforme definidos e autorizados pelo orgao federal compctente, desde
que o ICMS - Substituigao Tributaria esteja devidamente destacado
respectiva Nota Fiscal;

§8° A nao aceitagao da dedugao prevista no inciso II do “ capuf
neste artigo fica limitada ao valor da parcela do imposto deduzido a maior.

Art. 35. O protocolo de entrega das informagoes de que trata
este ANEXO nao implica homologagao dos langamentos e procedimentos
adotados pelo contribuinte.

Art. 36. O disposto neste ANEXO nAo dispensa o contribuinte da
entrega da Guia Nacional de InformagAo e ApuragAo do ICMS SubstituigAo
Tributaria - GLA-ST -, prevista no Ajuste SINIEF 04/93, de 9 de dezembro de
1993.

Art. 37. Enquanto o programa de computador de que trata o
§ 2°, do art. 23, nAo estiver preparado para recepcionar as informagoes
referidas no art. 28, deverAo ser observadas as disposigoes do Convdnio ICMS
54/02, de 28 de junho de 2002, obedecidos o prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da protocolizagao extemporanea e os procedimentos
estabelecidos no art. 28 deste ANEXO.

Paragrafo unico. Os contribuintes deverAo manter, pelo prazo
decadencial, os anexos protocolados na forma deste artigo.

TfTULO in
DAS OPERAfOES COM SISTEMA DE VENDA PORTA A PORTA

(CV 45/99)

Art. 1° Nas operagoes interestaduais que destinem mercadorias
a revendedores, localizados no Estado do AmapA, que efetuem venda porta-a-
porta a consumidor final, promovidas por empresas que se utilizem do sistema
de marketing direto para comercializagAo dos seus produtos, fica atribuido ao
remetente a responsabilidade pela retengAo e recolhimento do Imposto sobre
Operagoes relativas a CirculagAo de Mercadorias e sobre Prestagdes de
Servigos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagao -
ICMS devido nas subsequentes saidas realizadas pelo revendedor.

§ 1° O disposto no caput aplica-se tambem as saidas
interestaduais que destinem mercadorias a contribuinte inscrito.

§ 2° O disposto no caput e no paragrafo anterior aplica-se
tambem nas hipoteses em que o revendedor, em lugar de efetuar a venda
porta-a-perta, o faga em banca de jomal e revista.

Art. 2° As regras relativas a operacionalizagao da sistematica de
que trata o artigo anterior sAo aquelas definidas no Anexo I do RICMS,
conforme o Convenio ICMS 92/15.

Art. 3° A base de calculo do imposto, para fins de substituigAo
tributaria, sera o valor correspondente ao prego de venda ao consumidor,
constante de tabela estabelecida por orgAo competente ou, na falta desta, o
prego sugcrido pelo fabricante ou remetente, assim entendido aquele
constante em catAlogo ou lista de pregos de sua emissao, acrescido em ambos
os casos, do valor do frete quando nao incluido no prego.

Paragrafo unico. Na falta dos valores de que trata o caput, a base
de calculo sera aquela definida na legislagao de destino das mercadorias.

Art. 4° A nota fiscal emitida pelo sujeito passivo por
substituigao para documentar operagdes com os revendedores contera, em seu
corpo, alem das exigencias previstas na clausula segunda do Ajuste SINIEF
04/93, de 9 de dezembro de 1993, a identificagAo e o enderego do revendedor
para o qual estAo sendo remetidas as mercadorias.

Art. 5° O transito de mercadorias promovido pelos revendedores
sera acobertado pela nota fiscal emitida pelo sujeito passivo por substituigAo,
acompanhada de documento comprobatorio da sua condigAo.

Art. 6° Sera adotado este regime de substituigao tributaria
tambem para as operagoes intemas realizadas nas mesmas condigdes
previstas neste Titulo.

um e

na

II - as operagdes com alcool para fins nAo-combustiveis
acondicionado em embalagem prdpria para venda no varejo a consumidor
final.

Art. 6° Nas operagdes com Alcool etilico anidro combustivel -AEAC nAo contempladas pelo Convenio ICMS 03/99, aplica-se, no que couber,
o disposto neste Titulo.

Art. 7° Na escrituragAo dos livros e documentos fiscais, alem
dos procedimentos previstos neste Titulo, deverAo ser observadas ainda as
demais normas estabelecidas na legislagAo.

TITULO V
DAS OPERATES COM MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E OUTROS PRODUTOS

FARMACEUTTCOS PARA USO HUMANO OU VETERINARIO RELACIONADOS NO
APENDICE XIV

Art. 7° A sistematica definida no caput, do art. 1° deste Titulo,
se aplica aos produtos previstos no Apendice XXVI deste Anexo.

TITULO IV
DAS OPERATES COM ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL - AEHC E

ALCOOL PARA FINS NAO-COMBUSTlVEIS
(Protocolo ICMS 17/04)

Art. 1° A substituigAo tributaria nAo se aplica as operagdes
promovidas por estabelecimento industrial com as mercadorias relacionadas
no Apendice XIV deste Anexo com destino a centro de distribuigAo detentor
de regime especial atribuindo-lhe a responsabilidade pela retengAo e
recolhimento do ICMS devido por substituigAo tributaria pelas saidas que
promover, desde que o remetente e o destinatario se enquadrem como
empresas interdependentes.

Art. 1° Para efeito de recolhimento do ICMS relativo as
operagdes com alcool etilico hidratado combustivel - AEHC e alcool para fins
nao-combustiveis entre as Unidades Federadas signatarias do Protocolo ICMS
17/04 e o Estado do Amapa, deverAo ser observados os procedimentos
previstos neste Titulo.

Art. 2° Nas operagoes interestaduais com as mercadorias
listadas no Apendice XIV, destinadas ao Estado do Amapa, fica atribuida
estabelecimentos remetentes, localizados nos Estados signatarios do Convenio
ICMS 76/94, Protocolo ICMS 24/05, Protocolo ICMS 59/11 e Protocolo ICMS
124/13, a responsabilidade pela retengao e recolhimento do Imposto sobre
Operagoes Relativas a CirculagAo de Mercadorias e sobre Prestagoes de
Servigos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de ComunicagAo -ICMS relativo As operagdes subsequentes ou A entrada para uso ou consumo
do destinatario.

aos
Art . 2° O estabelecimento industrial ou comercial que promover

saida interna ou interestadual de AEHC ou de alcool para fins nao-
combustiveis, antes de iniciada a remessa, efetuarA o recolhimento do imposto
destacado na Nota Fiscal relativa a operagAo de saida, observando-se:

I - o imposto a ser recolhido antecipadamente sera calculado
tomando-se por base o valor da operagao ou o valor de referenda estabelecido
na legislagao estadual, prevalecendo o que for maior, aplicando-se a aliquota
vigente para as operagdes intemas ou interestaduais, conforme o caso;

§ 1° NAo se aplica o disposto neste artigo aos produtos
farmaceuticos medicinais, soros e vacinas destinados ao uso veterinario.

§ 2° E vedado ao estabelecimento importador ou industrial
fabricante promover saida dos produtos indicados neste artigo para
destinatario revendedor sem a correspondente retengAo do imposto.

§ 3° O estabelecimento varejista que receber os produtos
indicados neste artigo, por qualquer motivo, sem a retengAo prevista no caput,
fica obrigado a efetuar o recolhimento do imposto incidente sobre sua propria
operagao no prazo estabelecido pela legislagAo estadual.

§ 4° O disposto neste Titulo nAo se aplica:

I - as operagoes que destinem mercadorias a sujeito passivo por
substituigao, que seja fabricante da mesma mercadoria ou de outra
relacionada no Apendice XIV, deste Anexo;

as transferences para outro estabelecimento, exceto
varejista, do sujeito passivo por substituigao, hipotese em que a

_
i

o recolhimento do imposto sera realizado mediante
documento de arrecadagao especifico, devendo o mencionado documento,
devidamente quitado, acompanhar a mercadoria;

III - o numero da autenticagao da GNRE ou do seu comprovante
de pagamento deverA ser indicado no campo “ Dados Adicionais” da Nota
Fiscal de saida e o numero desta no campo “ Informagdes Complementares” do
respectivo documento de arrecadagAo.

§ 1° O disposto no “ capuf deste artigo aplica-se tambem as
saidas interestaduais destinadas a unidade federada nAo signataria do
Protocolo ICMS 17/04.

II

*!
§ 2° Fica atribuida a responsabilidade pelo recolhimento do

imposto, na forma prevista neste artigo, ao estabelecimento adquirente da
mercadoria, nos termos da legislagao estadual.

Art. 3° Fica atribuida a condigao de sujeito passivo por
II
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responsabilidade pela retengao e recolhimento do imposto recaira sobre o
estabelecimento que promover a salda da mercadoria com destino a empresa
diversa;

condigao de contribuinte ou de substituto tributario, relativamente ac
pagamento do imposto desde a produgao ou importagao ate a ultima
operagao, sendo seu calculo efetuado sobre o prego praticado na operagac
final, assegurado seu recolhimento a unidade da federagao onde deva ocorrer
essa operagao.

Ill - as operagoes que destinem mercadorias a estabelecimento
industrial para emprego em processo de industrializagao como materia-prima,
produto intermediary ou material de embalagem.

§ 5° Nas hipdteses deste artigo, inclusive do disposto no § 7°, a
sujeigao passiva por substituig&o tributaria cabera ao estabelecimento
destinatario, devendo tal circunstancia ser indicada no campo "Informagoes
Complementares" do respectivo documento fiscal.

§ 6° Na hipotese de saida interestadual em transferencia com
destino a estabelecimento distributor, atacadista ou deposito localizado no
Amapa, o disposto no inciso II somente se aplica se o estabelecimento
destinatario operar exclusivamente com mercadorias recebidas em
transferencia do remetente.

§ 7° Na hipotese de saida interestadual promovida por fabricante
com destino a contribuinte considerado “ distribuidor hospitalar” , como tal
definido pela legislagAo do Estado do Amapa, que podera, a seu criterio,
dispensar a retengao antecipada de que trata este Titulo, observado o disposto
no § 5°.

Paragrafo unico. Nas operagoes interestaduais com mercadorias
de que tratam os incisos I e II, deste artigo, que tenha com destinatario
consumidor final, o imposto incidente na operagao sera devido a unidade da
federagao onde estiver localizado o adquirente e sera pago pelo remetente, na
condigao de substituto tributario.

Decreto n° 5097 de 28 de dezembro de 2017 .
APENDICE I

SE6MENTOS DE MERCADORIAS
cdbIGO DO
SEGMENTO

ITEM NOME DO SEGMENTO
01 Autopegas 01
02 Bebidas alcodlicas, exceto cerveja e chope 02
03 Cervejas, chopes, refrigerantes, aguas e outras bebidas 03
04 Cigarros e outros produtos derivados do fumo 04
05 CimentosArt. 3° A base de calculo do imposto para fins de substituigao 05
06 Combustiveis e lubrificantes 06tributaria, sera:
07 Energia etetrica 07
08 Ferramentas 08I - relativamente as mercadorias de que trata os itens do

Apendice XIV a base de calculo do imposto devido a titulo de substituigao
tributaria e, nas operagdes promovidas pelo fabricante, inclusive quando a
responsabilidade couber ao adquirente, a margem de valor agregado (MVA) ,
prevista no art. 13, III, do Titulo I, deste Anexo;

II - nas operagoes promovidas por contribuinte nao fabricante:
a) o prego maximo de venda a consumidor (PMC) divulgado por

entidade representativa do segmento economico para a mercadoria,
ressalvadas as hipoteses previstas na alinea “ b” ;

b) a prevista no art. 13, III, do Titulo I, deste Anexo:
1. quando promovida por industrial detentor do registro da

mercadoria junto ao orgao publico regulador de que trata o art. 12, da Lei
Federal n° 6.360, de 23 de setembro de 1976;

2. quando promovida por importador para aplicagao da
substituigao tributaria e detentor do registro da mercadoria junto ao orgao
publico regulador de que trata o art. 12, da Lei Federal n° 6.360, de 1976;

3. quando a mercadoria nao tiver seu prego maximo de venda a
consumidor divulgado por entidade representativa do segmento economico.

§ 1° Inexistindo o valor de que trata o “ capuf a base de calculo
sera obtida, tomando-se por base o montante formado pelo prego praticado
pelo remetente nas operagoes com o comercio varejista, neste prego incluidos
o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados, o frete e/ou carreto ate o
estabelecimento varejista e demais despesas cobradas ou debitadas ao
destinatario, adicionada a parcela resultante da aplicagao, sobre o referido
montante, os percentuais indicados no Apendice XIV;

§ 2° As unidades da Federag&o que adotarem aliquota diferente
de 12%, 17%, 18% ou 19%, para a apuragao do percentual de margem de
lucro farao em suas legislagoes a necessaria adequagao;

§ 3° O valor inicial para o calculo mencionado no § 1° sera o
prego praticado pelo distribuidor ou atacadista, quando o estabelecimento
industrial n&o realizar operagoes diretamente com o comercio varejista.

§ 4° A base de calculo prevista neste artigo sera reduzida em 10%
(dez por cento), nao podendo resultar em carga de ICMS inferior a 7% (sete por
cento).

09 Lampadas, reatores e "starter* 09
10 Materials de construc&o e congSneres 10
11 Materials de limpeza 11
12 Materials eletricos 12

Medicamentos de uso humano e outros produtos farmaceuticos
para uso humano ou veterinario13 13

14 Pap&s, pl&sticos, produtos ceramicos e vidros 14
15 Pneumaticos, camaras de ar e protetores de borracha 16
16 Produtos alimenticios 17
17 Produtos de papelaria 19
18 Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosm6ticos

Produtos eletronicos, eletroeletronicos e eletrodomesticos
20

19 21
20 Ragoes para animais domesticos 22
21 Sorvetes e preparados para fabricag&o de sorvetes em m&quinas 23
22 Tintas e vemizes 24
23 Veiculos automotores 25
24 Veiculos de duas e tres rodas motorizados 26
25 Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta 28

APENDICE n
AUTOPEGAS

% MVA -
ST PARA

REGRA
GERAL

% MVA - ST
PARA

INDICE
FIDELIDADE

DESCRICAOITEM CEST NCM/SH

Catalisadores em colmeia
ceramica ou metalica para
conversao catalitica de
gases de escape de
veiculos e outros
catalisadores

3815.12.10
3815.12.901.0 01.001.00 71,78% 36,56%

Tubos e seus acessorios
(por exemplo, juntas,
cotovelos, flanges,
unioes), de ptesticos

2.0 01.002.00 3917 71,78% 36,56%

3.0 01.003.00 3918.10.00 Protetores de cacamba 71,78% 36,56%
4.0 01.004,00 3923.30.00 Reservatorios de 61eo 71,78% 36,56%

Frisos, decalques,
molduras e acabamentos

5.0 01.005.00 3926.30.00 71,78% 36,56%
Correias de transmissao
de borracha vulcanizada,
de materias texteis,
mesmo impregnadas,
revestidas ou recobertas,
de plastico, ou
estratificadas com
plastico ou reforgadas
com metal ou com outras
materias

4010.3
5910.00.00

6.0 01.006.00 71,78% 36,56%§ 5° Nas operagoes com o beneficio previsto no paragrafo
anterior, fica dispensada a anulagao do credito determinada pelo inciso II, do
art. 32, do Anexo Unico do Convenio ICM 66/88, de 14 de dezembro de 1988.

§ 6° O estabelecimento industrial remetera listas atualizadas dos
pregos referidos no caput, podendo ser emitida por meio magnetico, ao orgdo
fazendario respons&vel pela substituigao tributaria de cada unidade da
Federagao onde tiver obtido inscrigao como substituto tributario.

§ 7° O estabelecimento industrial ou importador informara em
qual revista especializada ou outro meio de comunicagao divulgou os pregos
maximos de venda a consumidor dos seus produtos, conforme determinagao
legal, ao orgao fazendario responsavel pela substituigao tributaria de cada
unidade da Federagao, sempre que efetuar quaisquer alteragoes.

§ 8° Para os efeitos de calculo do imposto devido a titulo de
substituigao tributaria, o prego maximo de venda a consumidor divulgado por
entidade representativa do segmento economico nao esta sujeito a aprovagao
em ato da Secretaria de Estado da Fazenda do Amapa.

Art. 4° Para os efeitos do disposto no inciso I, do art. anterior,
equipara-se ao industrial fabricante o centro de distribuigao de mesma
titularidade, desde que:

!
*
1

Juntas, gaxetas e outros
elementos com fungAo
semelhante de vedagao

4016.93.00
4823.90.97.0 01.007.00 71,78% 36,56%

8.0 01.008.00 4016.10.10 Partes de veiculos 71,78% 36,56%

automoveis, tratores e
maquinas
autopropulsadas
Tapetes, revestimentos,
mesmo confeccionados,
batentes, buchas e coxins

4016.99.90
5705.00.009.0 01.009.00 71,78% 36,56%

Tecidos impregnados,
revestidos, recobertos ou
estratificados, com
plastico

10.0 01.010.00 5903.90.00 71,78% 36,56%

Mangueiras e tubos
semelhantes, de materias
texteis, mesmo com
reforgo ou acessorios de
outras materias

11.0 01.011.00 5909.00.00 71,78% 36,56%

12.0 01.012.00 6306.1 Encerados e toldos 71,78% 36,56%opere exclusivamente com os produtos recebidos em
transferencia do estabelecimento industrial;

II - esteja situado neste Estado ou em outro Estado para
aplicagao da substituigao tributaria nas operagoes com mercadorias
relacionadas no Apendice XIV, hipotese em que fica atribuida ao centro de
distribuigao a responsabilidade prevista neste Titulo.

I Capacetcs e artefatos de
uso semelhante, de
protegao, para uso em
motocicletas, incluidos
ciclomotores

13.0 01.013.00 6506.10.00 71,78% 36,56%

Guamigoes de fricgao (por
exemplo, placas, rolos,
tiras, segmentos, discos,
aneis, pastilhas), nao
montadas, para freios,
embreagens ou qualquer
outro mecanismo de
fricgao, k base de
amianto, de outras
substancias minerais ou
de celulose, mesmo
combinadas com texteis
ou outras materias

TtTULO VI
DAS OPERAGOES COM ENERSIA ELETRICA

14.0 01.014.00 6813 71,78% 36,56%
Art. 1° A base de calculo do imposto a ser recolhido pela

empresa concessionary de energia eletrica, na condigao de substituto
tributario, relativamente as operagoes anteriores, e o valor da operagao final
do produto entregue ao consumidor.

Art. 2° A responsabilidade pelo pagamento do imposto, na
condigao de substituto tributario, e tambem atribuida as empresas geradoras
ou distribuidoras de energia eletrica, nas operagbes interestaduais, na

Vidros de dimensbes e
formatos que permitam
aplicac&o automotiva

7007.11.00
7007.21.00

15.0 01.015.00 71,78% 36,56%
16.0 01.016.00 7009.10.00 Espelhos retrovisores 71,78% 36,56%
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Juntas metaloplAsticas;
jogos ou sortidos de
juntas de composites
diferentes, apresentados
em bolsas, envelopes ou
embalagens semelhantes;
juntas de vedagAo
mecanicas (selos
mecAnicos)

Lentes de fardis,
lanternas e outros
utensilios

17.0 71,78% 36,56%01.017.00 7014.00.00

Cilindro de ago para GNV
(gAs natural veicular)01.018.00 36,56%18.0 7311.00.00 71,78% 36,56%01.051.00 71,78%51.0 8484
Recipientes para gases
comprimidos ou
liquefeitos, de ferro
fundido, ferro ou ago,
exceto o descrito no item
18.0

!
19.0 01.019.00 7311.00.00 71,78% 36,56%

Acoplamentos,
embreagens, variadores
de velocidade e freios,
eletromagneticos

71,78% 36,56%52.0 01.052.00 8505.20
Molas e folhas de molas,
de ferro ou ago20.0 01.020.00 7320 71,78% 36,56%

Acumuladores eletricos de
chumbo, do tipo utilizado
para o arranque dos
motores de pistAo, exceto
os classificados no CEST
01.053.01

Obras moldadas, de ferro
fundido, ferro ou ago,
exceto as do codigo
7325.91.00

21.0 01.021.00 7325 71,78% 36,56%
53.0 01.053.00 8507.10 71,78% 36,56%

Peso de chumbo para
balanceamento de roda22.0 01.022.00 7806.00 71,78% 36,56%

Acumuladores eletricos de
chumbo, do tipo utilizado
para o arranque dos
motores de pistAo e de
capacidade inferior ou
igual a 20 Ah e tensAo
inferior ou igual a 12 V

Peso para balanceamento
de roda e outros
utensilios de estanho

23.0 01.023.00 8007.00.90 71,78% 36,56%

36,56%53.1 01.053.01 8507.10.10 71,78%8301.20
8301.60

Fechaduras e partes de
fechaduras

24.0 01.024.00 71,78% 36,56%
Chaves apresentadas
isoladamente25.0 01.025.00 8301.70 71,78% 36,56%

Aparelhos e dispositivos
eletricos de ignigAo ou de
arranque para motores de
ignigAo por centelha ou
por compressAo (por
exemplo, magnetos,
dinamos-magnetos,
bobinas de ignigao, velas
de ignigAo ou de
aquecimento, motores de
arranque); geradores
(dinamos e altemadores,
por exemplo) e
conjuntores-disjuntores
utilizados com estes
motores

Dobradigas, guamigdes,
ferragens e artigos
semelhantes de metais
comuns

8302.10.00
8302.30.0026.0 01.026.00 36,56%71,78%

27.0 01.027,00 8310.00 Triangulo de seguranga 71,78% 36,56%

I
54.0 01.054.00 8511 71,78% 36,56%

Motores de pistao
altemativo dos tipos
utilizados para propulsAo
de veiculos do Capitulo 87

01.028.00 8407.3 71,78% 36,56%28.0

Motores dos tipos
utilizados para propulsAo
de veiculos automotores

01.029.00 8408.20 71,78% 36,56%29.0

Partes reconheciveis como
exclusiva ou
principalmente
destinadas aos motores
das posigoes 8407 ou
8408

Aparelhos eletricos de
iluminagao ou de
sinalizagao (exceto os da
posigao 8539), limpadores
de para-brisas,
degeladores e
desembagadores
(desembaciadores)
eletricos e suas partes

30.0 01.030.00 8409.9 71,78% 36,56%
8512.20
8512.40

8512.90.00
55.0 01.055.00 71,78% 36,56%

01.031.00 8412.2 Motores hidrAulicos31.0 71,78% 36,56%
Bombas para
combustiveis,
lubrificantes ou liquidos
de arrefecimento, proprias
para motores de ignigao
por centelha ou por
compressao

w01.032.0032.0 8413.30 71,78% 36,56% Telefones mdveis do tipo
dos utilizados em veiculos
automdveis.

56.0 01.056.00 8517.12.13 71,78% 36,56%

Alto-falantes,
amplificadores eletricos
de audiofrequencia e
partes

01.033.00 8414.10.0033.0 Bombas de vacuo 71,78% 36,56%
57.0 01.057.00 8518 71,78% 36,56%8414.80.1

8414.80.2
Compressores e
turbocompressores de ar34.0 01.034.00 71,78% 36,56%
Partes das bombas,
compressores e
turbocompressores dos
CEST 01.032.00,
01.033.00 e 01.034.00

Aparelhos eletricos de
amplificagao de som para
veiculos automotores

8413.91.90
8414.90.10
8414.90.3
8414.90.39

58.0 01.058.00 8518.50.00 71,78% 36,56%35.0 01.035.00 71,78% 36,56%
Aparelhos de reprodugAo
de som

59.0 01.059.00 8519.81 71,78% 36,56%
MAquinas e aparelhos de
ar condicionado Aparelhos transmissores

(emissores) de
radiotelefonia ou
radiotelegrafia (rAdio
receptor/ transmissor)

36.0 01.036.00 8415.20 71,78% 36,56%
8525.50.1
8525.60.10

Aparelhos para filtrar
oleos minerals nos
motores de ignigao por
centelha ou por
compressAo

60.0 01.060.00 71,78% 36,56%
37.0 01.037.00 8421.23.00 71,78% 36,56%

Aparelhos receptores de
radiodifusAo que so
funcionem com fonte
externa de energia
combinados com um
aparelho de gravagao ou
de reprodugAo de som, do
tipo utilizado em veiculos
automoveis

38.0 01.038.00 8421.29.90 Filtros a vacuo 71,78% 36,56%
Partes dos aparelhos para
filtrar ou depurar liquidos
ou gases

39.0 01.039.00 8421.9 71,78% 36,56% 61.0 01.061.00 8527.21.00 71.78% 36,56%

Extintores, mesmo
carregados

40.0 01.040.00 8424.10.00 71,78% 36,56%
Filtros de entrada de ar
para motores de ignigAo
por centelha ou por
compressao

Outros aparelhos
receptores de radiodifusAo
que so funcionem com
fonte externa de energia,
do tipo utilizado em
veiculos automoveis

41.0 01.041.00 8421.31.00 71,78% 36,56%

62.0 01.062.00 8527.29.00 71,78% 36,56%Depuradores por
conversao catalitica de
gases de escape

42.0 01.042.00 8421.39.20 71,78% 36,56%

43.0 01.043.00 8425.42.00 Macacos 71,78% 36,56% Outros aparelhos
videofonicos de gravagAo
ou de reprodugAo, mesmo
incorporando um receptor
de sinais videofdnicos,
dos tipos utilizados
exclusivamente em
veiculos automotores

Partes para macacos do
CEST 01.043.0044.0 01.044.00 8431.10.10 71,78% 36,56%
Partes reconheciveis como
exclusiva ou
principalmente
destinadas as mAquinas
agricolas ou rodoviArias

62.1 01.062.01 8521.90.90 71,78% 36,56%
01.045.00 8431.49.245.0 71,78% 36,56%

63.0 01.063.00 8529.10.90 Antenas 71,78% 36,56%Partes reconheciveis como
exclusiva ou
principalmente
destinadas as mAquinas
agricolas ou rodoviarias

64.0 01.064.00 8534.00 Circuitos impressos 71,78% 36,56%
Interruptores e
seccionadores e
comutadores

45.1 01.045.01 8433.90.90 71.78% 36,56% 8535.30
8536.5065.0 01.065.00 71,78% 36,56%

:Fusiveis e corta-circuitos
de fusiveis

VAlvuIas redutoras de
pressAo

66.0 01.066.00 8536.10.0001.046.0046.0 8481.10.00 71,78% 36,56% 71,78% 36,56%
67.0 01.067.00 8536.20.00 DisjuntoresVAlvuIas para

transmissAo oleo-
hidrAulicas ou
pneumAticas

71,78% 36,56%
i68.0 01.068.00 8536.4 Reles 71,78% 36,56%47.0 01.047.00 8481.2 71,78% 36,56% Partes reconheciveis como

exclusivas ou
principalmente
destinados aos aparelhos
dos CEST 01.065.00,
01.066.00, 01.067.00 e
01.068.00

48.0 01.048.00 8481.80.92 VAlvuIas solcnoides 71,78% 36,56% I
01.069.0069.0 8538 71,78% 36,56%

;
36,56%71,78%49.0 01.049.00 8482 Rolamentos

Farois e projetores, em
unidades seladas

Arvores de transmissao
(incluidas as arvores de
“ cames’ e virabrequins) e
manivelas; mancais e
‘bronzes’; engrenagens e
rodas de fricgAo; eixos de
esferas ou de roletes;
redutores,
multiplicadores, caixas de
transmissAo e variadores
de velocidade, incluidos
os conversores de torque;
volantes e polias,
incluidas as polias para
cademais; embreagens e
dispositivos de
acoplamento, incluidas as
juntas de articulagao

70.0 01.070.00 8539.10 71,78% 36,56%
Lampadas e tubos de
incandescencia, exceto de
raios ultravioleta ou
inffavermelhos

71.0 01.071.00 8539.2 71,78% 36,56%

Cabos coaxiais e outros
condutores eletricos
coaxiais

72.0 01.072.00 8544.20.00 71,78% 36,56%
71,78% 36.56%50.0 01.050.00 8483

Jogos de fios para velas
de ignigao e outros jogos
de fios

73.0 01.073.00 8544.30.00 71,78% 36,56%

74.0 01.074.00 8707 Carrogarias para os 71,78% 36,56%
T

veiculos automoveis das
posigdes 8701 a 8705,
incluidas as cabinas
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Partes e acessdrios dos
veiculos automoveis das
pqsicAes 8701 a 8705

Instrumentos e aparelhos
para regulagao 71,78% 36,56%125.0 01.125.00 9032.10.9075.0 | 01.075.00 8708 71,78% 36,56%

36,56%71,78%01.126.00 9032.20.00 Pressostatos126.0
Parte e acessorios de
motocicletas (incluidos os
ciclomotores)

Pe^as para reboques e
semirreboques, exceto os
itens classificados no
CEST 01.077.00

76.0 01.076.00 8714.1 71,78% 36,56%
71,78% 36,56%01.127.00 8716.90127.0

Engates para reboques e
semirrebogues77.0 01.077.00 8716.90.90 71,78% 36,56%

Geradores de ar quente a
combustivel liquido, com
capacidade superior ou
igual a 1.500 kcal/h, mas

Medidores de nivel;
Medidores de vazao78.0 01.078.00 9026.10 71,78% 36,56% 36,56%71,78%128.0 01.128.00 7322.90.10
Aparelhos para medida ou
controle da pressao

79.0 01.079.00 9026.20 71,78% 36,56%
Contadores, indicadores
de velocidade e
tacdmetros, suas partes e
acessbrios
Amperimetros

inferior ou igual a 10.400
kcal/ h, do tipo dos
utilizados em veiculos
automoveis

80.0 01.080.00 9029 71,78% 36,56%

81.0 01.081.00 9030.33.21 Outras pepas, partes e
acessorios para veiculos
automotores nao
relacionados nos demais
itens deste Apendide

71,78% 36,56%
Aparelhos digitais, de uso
em veiculos autombveis,
para medida e indica?Ao
de multiplas grandezas
tais como: velocidade
media, consumos
instantaneo e medio e
autonomia (computador
de bordo)

71,78% 36,56%01.999.00999.0

82.0 01.082.00 9031.80.40 71,78% 36,56%

APENDICE m
BEBIDAS ALCOOUCAS , EXCETO CERVEJA E CHOPE

MVA83.0 01.083.00 9032.89.2 Controladores eletronicos DESCRI£AO71,78% 36,56% ITEM CEST NCM/SH ORIGINALRelogios para paineis de
instrumentos e relbgios
semelhantes

84.0 01.084.00 2205
2208.90.00

9104.00.00 71,78% 36,56% Aperitivos, amargos, bitter e similares 29,04%1.0 02.001.00
2.0 02.002.00 Batida e similares 29,04%9401.20.00

9401.90.90
2208.90.00Assentos e partes de

assentos
85.0 01.085.00 71,78% 36,56% 3.0 02.003.00 2208.90.00 Bebida ice 29,04%
86.0 01.086.00 9613.80.00 2207.20

2208.40.00
Acendedores 71,78% 36,56% 4.0 02.004.00 Cachapa e aguardentes 29,04%
Tubos de borracha
vulcanizada nAo
endurecida, mesmo
providos de seus
acessorios

2205
2206.00.90
2208.90.00

87.0 01.087.00 4009 5.0 02.005.00 Catuaba e similares 29,04%71,78% 36,56%

6.0 02.006.00 2208.20.00 Conhaque, brandy e similares 29,04%
Juntas de vedacao de
corti^a natural e de
amianto

2206.00.90
2208.90.004504.90.00

6812.99.10
29,04%7.0 02.007.00 Cooler88.0 01.088.00 71,78% 36,56%

Gim (gin) e genebra 29,04%8.0 02.008.00 2208.50.00
Papel-diagrama para
tac6grafo, em disco

2205
2206.00.90
2208.90.00

89.0 01.089.00 4823.40.00 71,78% 36,56% 9.0 02.009.00 Jurubeba e similares 29,04%
Fitas, tiras, adesivos,
autocolantes, de plAstico,
refletores, mesmo em
rolos; placas metalicas
com pelicula de plAstico
refletora, proprias para
colocacao em carrocerias,
para-choques de veiculos
de carga, motocicletas,
ciclomotores, capacetes,
bonis de agentes de
transito e de condutores
de veiculos, atuando
como dispositivos
refletivos de seguran?a
rodoviArios

10.0 02.010.00 2208.70.00 Licores e similares 29,04%
Pisco 29,04%11.0 02.011.00 2208.20.00

12.0 02.012.00 2208.40.00 Rum 29,04%
13.0 02.013.00 2206.00.90 Saque 29,04%
14.0 02.014.00 2208.90.00 Steinhaeger 29,04%
15.0 02.015.00 2208.90.00 Tequila 29,04%3919.10.00

3919.90.00
8708.29.99

16.0 02.016.00 2208.30 Uisque 29,04%90.0 01.090.00 71,78% 36,56% 17.0 02.017.00 2205 Vermute e similares 29,04%
18.0 02.018.00 2208.60.00 Vodka 29,04%
19.0 02.019.00 2208.90.00 Derivados de vodka 29,04%
20.0 02.020.00 2208.90.00 Arak 29,04%
21.0 02.021.00 2208.20.00 Aguardente vinica / grappa 29,04%
22.0 02.022.00 2206.00.10 Sidra e similares 29,04%

2205
2206.00.90
2208.90.00

23.0 02.023.00 Sangrias e coqueteis 29,04%91.0 01.091.00 8412.31.10
8413.19.00
8413.50.90
8413.81.00

Cilindros pneumAticos 71,78% 36,56%
Vinhos de uvas frescas, induindo os
vinhos enriquecidos com Aicool;
mostos de uvas.

Bomba elitrica de lavador
de para-brisa

92.0 01.092.00 71,78% 36,56% 24.0 02.024.00 2204 29,04%
8413.60.19
8413.70.10

Bomba de assistincia de
direc&o hidraulica

93.0 01.093.00 2205
2206
2207
2208

71,78% 36,56%
Outras bebidas alcoolicas nao
especificadas nos itens anteriores

94.0 01.094.00 999.0 02.999.008414.59.10 29,04%Motoventiladores 71,78% 36,56%

8414.59.90
APENDICE IV

CERVEJAS. CHOPES, REFRIGERANTES, AGUAS E OUTRAS BEBIDAS
Filtros de polen do ar-
condicionado01.095.00 71,78%95.0 8421.39.90 36,56%

“ MAquina’ de vidro
elitrico de porta96.0 01.096.00 8501.10.19 71,78% 36,56%

MVADESCRI£AOITEM CEST NCM/SHMotor de limpador de
para-brisa97.0 01.097.00 8501.31.10 71.78% 36,56% ORIGINAL

Agua mineral, gasosa ou nAo, ou
potAvel, naturais, em garrafa de vidro,
retomAvel ou nAo, com capacidade de
ati 500 ml

Bobinas de reatancia e de
autoindugAo98.0 01.098.00 8504.50.00 71,78% 36,56%

1.0 03.001.00 2201.10.00 100,00%
8507.20
8507.30

Baterias de chumbo e de
niquel-cAdmio99.0 01.099.00 71,78% 36,56%

Agua mineral, gasosa ou nAo, ou
potavel, naturais, em embalagem com
capacidade igual ou superior a 5.000

Aparelhos de sinalizagAo
acustica (buzina)100.0 01.100.00 8512.30.00 71,78% 36,56% 2.0 03.002.00 2201.10.00 100,00%
Instrumentos para
regulagAo de grandezas
nAo eletricas

9032.89.8
9032.89.9101.0 01.101.00 71,78% 36,56%

mlAnalisadores de gases ou
de fumaga (sonda lambda)102.0 01.102.00 9027.10.00 71,78% 36,56% Agua mineral, gasosa ou nao, ou

potavel, naturais, em embalagem de
vidro, nAo retomAvel, com capacidade
de ate 300 ml

Perfilados de borracha
vulcanizada nAo
endurecida

3.0 03.003.00 2201.10.00 100,00%
103.0 01.103.00 4008.11.00 71,78% 36,56%

Agua mineral, gasosa ou nAo, ou
potAvel, naturais, em garrafa plAstica
de 1.500 ml

Artefatos de pasta de fibra
de uso automotivo104.0 01.104.00 5601.22.19 71,78% 36,56% 4.0 03.004.00 2201.10.00 100,00%

105.0 01.105.00 5703.20.00 Tapetes/carpetes - nailon 71,78% 36,56% Agua mineral, gasosa ou nAo, ou
potAvel, naturais, em copos plAsticos e
embalagem plAstica com capacidade de
ate 500 ml

Tapetes de materias
texteis sintbticas106.0 01.106.00 5703.30.00 71,78% 36,56% 5.0 03.005.00 2201.10.00 100,00%

107.0 01.107.00 5911.90.00 ForragAo interior capacete 71,78% 36,56%
108.0 01.108.00 6903.90.99 Outros para-brisas 71,78% 36,56% Outras aguas minerals, potaveis ou

naturais, gasosas ou nAo, inclusive
gaseificadas
Aguas minerals, potaveis ou naturais,
gasosas ou nAo, inclusive gaseificadas
ou aromatizadas artificialmente, exceto
os refrescos e refrigerantes

109.0 01.109.00 7007.29.00 Moldura com espelho 71,78% 36,56% 6.0 03.006.00 2201.10.00 100,00%110.0 01.110.00 7314.50.00 Corrente de transmissAo 71,78% 36,56%
111.0 01.111.00 7315.11.00 Corrente transmissAo 71,78% 36,56%

Outras correntes de
transmissAo112.0 01.112.00 7315.12.10 71,78% 36,56% 7.0 03.007.00 2202.10.00 100,00%
Condensador tubular
metAlico113.0 01.113.00 8418.99.00 71,78% 36,56%

Outras Aguas minerals, potaveis ou
naturais, gasosas ou nAo, inclusive
gaseificadas ou aromatizadas
artificialmente

114.0 01.114.00 8419.50 Trocadores de calor 71,78% 36,56%
8.0 03.008.00 2202.99.00 100,00%Partes de aparelhos

mecAnicos de pulverizar
ou dispersar

115.0 01.115.00 8424.90.90 71,78% 36,56%
Refrigerantes em garrafa com
capacidade igual ou superior a 600 ml,
exceto os classificados no CEST
03.011.01

Macacos manuais para
veiculos( 116.0 01.116.00 8425.49.10 71,78% 36,56% 10.0 03.010.00 2202 140,00%
Cagambas, pas, ganchos
e tenazes para mAquinas
rodoviArias

117.0 01.117.00 8431.41.00 71,78% 36,56% Demais refrigerantes, exceto os
classificados no CEST 03.010.00 e
03.011.01

11.0 03.011.00 2202 140,00%
Geradores de corrente
altemada de potencia nAo
superior a 75 kva

118.0 01.118.00 8501.61.00 71,78% 36,56% 11.1 03.011.01 2202 Espumantes sem Alcool 140,00%
Xarope ou extrato concentrado
destinados ao preparo de refrigerante
em mAquina 'pre-mix* ou ‘post-mix*

Aparelhos eletricos para
alarme de uso automotivo

12.0 03.012.00 2106.90.10 140,00%119.0 01.119.00 8531.10.90 71,78% 36,56%
01.120.00120.0 9014.10.00 Bussolas 71,78% 36,56% 2106.90

2202.99.00
Bebidas energeticas em embalagem
com capacidade inferior a 600ml

13.0 03.013.00 140,00%Indicadores de
temperatura
Partes de indicadores de
temperatura

121.0 01.121.00 9025.19.90 71,78% 36,56%
Bebidas energeticas em embalagem
com capacidade igual ou superior a
600ml

2106.90
2202.99.0014.0 03.014.00 140,00%122.0 01.122.00 9025.90.10 71,78% 36,56%

Partes de aparelhos de
medida ou controle

Bebidas hidroeletroliticas (isotfinicas)
em embalagem com capacidade
inferior a 600ml

123.0 01.123.00 9026.90 71,78% 36,56% 2106.90
2202.99.0015.0 03.015.00 140,00%

124.0 01.124.00 9032.10.10 Termostatos 71,78% 36,56%
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Bebidas hidroeletroliticas (isotonicas)
cm embalagem com capacidade igual
ou superior a 600ml

Lampadas de LED (Diodos Emissores de5.0 09.005.00 8539.50.00 40,00%2106.90
2202.90.00 Luz)16.0 03.016.00 140,00%

APENDICE XI
MATERIAIS DE CONSTRUGAO E CONGENERES

21.0 03.021.00 2203.00.00 Cerveja 140,00%
22.0 03.022.00 2202.91.00 Cerveja sem Alcool 140,00%
23.0 03.023.00 2203.00.00 Chope 140,00%

MVADESCRI£AOITEM CEST NCM/SHAPENDICE V
CIGARROS E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO FUMO

ORIGINAL
1.0 10.001.00 2522 Cal 37,00%

3816.00.1
3824.50.00

2.0 10.002.00 35,00%ArgamassasMVADESCRICAOITEM CEST NCM/SH 3.0 10.003.00 3214.90.00 Outras argamassas 35,00%ORIGINAL
Silicones em formas primarias, para uso
na construgao

Charutos, cigarrilhas e cigarros, de
tabaco ou dos seus sucedaneos

4.0 10.004.00 3910.00 54,00%1.0 04.001.00 2402 50,00%I

Revestimentos de PVC e outros
plAsticos; forro, sancas e afins de PVC,
para uso na construgAo

Tabaco para fumar, mesmo contendo
sucedaneos de tabaco em qualquer
proporgao

5.0 10.005.00 3916 44,00%( 2.0 04.002.00 2403.1 50,00%

Tubos, e seus acessftrios (por exemplo,
juntas, cotovelos, . flanges, unioes), de
plasticos, para uso na construgao

6.0 10.006.00 3917 33,00%
rDecreto n° 5097 de 28 de dezembro de 2017

Revestimento de pavimento de PVC e
outros p!4sticos

7.0 10.007.00 3918 38,00%
AP§NDICE VI
CIMENTOS

Chapas, folhas, tiras, fltas, peliculas e
outras formas planas, autoadesivas, de
plAsticos, mesmo em rolos, para uso na
construgAo

8.0 10.008.00 3919 39,00%

MVADESCRICAOITEM CEST NCM/SH 3919
3920 Veda rosea, Iona plAstica para uso na

construgao, fltas isolantes e afins
ORIGINAL 9.0 10.009.00 28,00%

39211.0 05.001.00 2523 Cimento 20,00%
Telha de plAstico, mesmo reforgada com
fibra de vidro

10.0 10.010.00 3921 30,00%
APENDICE VH

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Cumeeira de plAstico, mesmo reforgada
com fibra de vidro

11.0 10.011.00 3921 30,00%

Chapas, laminados plasticos em bobina,
para uso na construgAo, exceto os
descritos no CEST 10.010.00 e
10.011.00

ITEM ' CEST DESCRICAONCM/SH
12.0 10.012.00 3921 30,00%Alcool etilico nao desnaturado, com um teor alcoftlico em

volume igual ou superior a 80% vol - Com um teor de
Agua igual ou inferior a 1 % vol (alcool etilico anidro
combustivel)
Alcool etilico nAo desnaturado, com um teor alcoftlico em
volume igual ou superior a 80% vol - Outros (alcool
etilico hidratado combustivel)

1.0 06.001.00 2207.10.10 T"

Banheiras, boxes para chuveiros, pias,
lavatftrios, bides, sanitarios e seus
assentos e tampas, caixas de descarga e
artigos semelhantes para usos sanitarios
ou higicnicos, de plAsticos

13.0 10.013.00 3922 41,00%1.1 06.001.01 2207.10.90

2.0 06.002.00 2710.12.59 Gasolina automotiva A, exceto Premium
Artefatos de higjene/ toucador de
plAstico, para uso na construgAo

2.1 06.002.01 2710.12.59 Gasolina automotiva C, exceto Premium 10.014.0014.0 3924 52,00%2.2 06.002.02 2710.12.59 Gasolina automotiva A Premium
Caixa d’Agua, inclusive sua tampa, de
plAstico, mesmo reforgadas com fibra de
vidro

06.002.032.3 2710.12.59 Gasolina automotiva C Premium 15.0 10.015.00 3925.10.00 30,00%3.0 06.003.00 2710.12.51 Gasolina de aviagAo
4.0 06.004,00 2710.19.19 Querosenes, exceto de aviagao

Outras telhas, cumeeira e caixa d’agua,
inclusive sua tampa, de plastico, mesmo
reforgadas com fibra de vidro

5.0 06.005.00 2710.19.11 §uerosene de aviacao 16.0 10.016.00 3925.90 30,00%6.0 06.006.00 2710,19.2 leo diesel A, exceto S10 e Maritimo
Oleo diesel B, exceto S10 (mistura obrigatoria)
Oleo diesel B, exceto S10 (misturas autorizativas)

6.1 06.006.01 2710.19.2
Artefatos para apetrechamento de
construgftes, de plasticos, nao
especificados nem compreendidos em
outras posigftes, incluindo persianas,
sancas, molduras, apliques e rosetas,
caixilhos de polietileno e outros
plAsticos, exceto os descritos nos CEST
10.015.00 e 10.016.00

6.2 06.006.02 2710.19.2
Oleo diesel B, exceto S10 (misturas experimentais)6.3 06.006.03 2710.19.2
Oleo diesel A S106.4 06.006.04 2710.19.2 3925.10.00

3925.9017.0 10.017.00 30,00%Oleo diesel B S10 (mistura obrigatoria )6.5 06.006.05 2710.19.2
6.6 06.006.06 Oleo diesel B S10 (misturas autorizativas)2710.19.2
6.7 06.006.07 Oleo diesel B S10 (misturas experimentais)2710.19.2

Oleo Diesel Maritimo6.8 06.006.08 2710,19.2
Outros ftleos combustiveis, exceto os classificados no
CEST 06.006.10 e 06.006.11

Portas, janelas e seus caixilhos, alizares
e soleiras

6.9 06.006.09 2710.19.2 18.0 10.018.00 3925.20.00 37,00%
6.10 Oleo combustivel derivado de xisto06.006.10 2710.19.2 Postigos, estores (incluidas as

venezianas) e artefatos semelhantes e
suas partes

19.0 10.019.006.11 06.006.11 Oleo combustivel pesado 3925.30.002710.19.22 48,00%7.0 06.007.00 Oleos lubrificantes2710.19.3
Outras obras de plastico, para uso na
construgAo

Outros oleos de petroleo ou de minerals betuminosos
(exceto oleos brutos) e preparagftes nao especificadas
nem compreendidas noutras posigdes, que contenham,
como constituintes basicos, 70% ou mais, em peso, de
oleos de petroleo ou de minerals betuminosos, exceto os
que contenham biodiesel, exceto os residuos de oleos e
exceto as graxas lubrificantes

20.0 10.020.00 3926.90 36,00%i

Papel de parede e revestimentos de
parede semelhantes; papel para vitrais

21.0 10.021.00 4814 51,00%8.0 06.008.00 2710.19.9
22.0 10.022.00 6810.19.00 Telhas de concreto 33,00%

Telha, cumeeira e caixa d’Agua, inclusive
sua tampa, de fibrocimento, cimento-
celulosc

30,00%23.0 10.023.00 6811
8.1 06.008.01 2710.19.9 Graxa lubrificante

Caixas d’agua, tanques e reservatftrios e
suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras
e afins, de fibrocimento, cimento-
celulose ou semelhantes, contendo ou
nAo amianto, exceto os descritos no
CEST 10.023.00

9.0 06.009.00 2710.9 Residuos de oleos
Gas de petroleo e outros hidrocarbonetos gasosos,
exceto GLP, GLGN, Gas Natural e Gas de xisto.
Gas liquefeito de petroleo em botij&o de 13 Kg (GLP)
Gas liquefeito de petroleo (GLP), exceto em botijAo de 13

10.0 06.010.00 2711
24.0. 10.024.00 6811 30,00%11.0 06.011.00 2711,19.10

06.011.0111.1 2711.19.10 Kg
Tijolos, placas (l^jes), ladrilhos e outras
pegas ceramicas de farinhas siliciosas
fosseis (“ kieselghur", tripolita, diatomita,
por exemplo) ou de terras siliciosas
semelhantes

11.2 06.011.02 2711.19.10 Gas liquefeito de petroleo em botijAo de 13 Kg (GLGNn)
Gas liquefeito de petroleo (GLGNn), exceto em botijAo de
13 Kg
Gas liquefeito de petrftleo em botijao de 13 Kg (GLGNi)
Gas liquefeito de petroleo (GLGNi), exceto em botijao de
13 Kg
Gas liquefeito de petr61eo em botijao de 13 kg (Misturas)
GAs liquefeito de petroleo (Misturas), exceto em botijao
de 13 Kg

11.3 06.011.03 2711.19.10 25.0 10.025.00 6901.00.00 69,00%
06.011.0411.4 2711.19.10

11.5 06.011.05 2711.19.10 Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e pegas
cerAmicas semelhantes, para uso na
construgao, refratArios, que nAo sejam
de farinhas siliciosas fosseis nem de
terras siliciosas semelhantes

11.6 06.011.06 2711.19.10
26.0 10.026.00 6902 53,00%11.7 06.011.07 2711.19.10

12.0 06.012.00 2711.11.00 GAs Natural Liquefeito
Tijolos para construgAo, tyoleiras, tapa-
vigas e produtos semelhantes, de
ceramics

13.0 06.013.00 2711.21.00 GAs Natural Gasoso 27.0 10.027.00 6904 40,00%14.0 06.014.00 2711.29.90 Gas de xisto
15.0 06.015.00 2713 Coque de petroleo e outros residuos de 61eo de petroleo Telhas, elementos de chaminAs,

condutores de fumaga, omamentos
arquitetftnicos, de cerArnica, e outros
produtos ceramicos para uso na
construgAo

ou de minerais betuminosos
28.0 10.028.00 6905Biodiesel e suas misturas, que nAo contenham ou que

contenham menos de 70%, em peso, de oleos de petr61eo
ou de 61eos minerais betuminosos

43,00%06.016.00 3826.00.0016.0

Preparagftes lubrificantes, exceto as contendo, como
constituintes de base, 70% ou mais, em peso, de oleos
de petroleo ou de minerais betuminosos

Tubos, calhas ou algerozes e acessftrios
para canalizagftes, de ceramica

29.0 10.029.00 6906.00.00 61,00%17.0 06.017.00 3403
Ladrilhos e placas de ceramica,
exclusivamente para pavimentagao ou
revestimento

Oleos de petroleo ou de minerais betuminosos (exceto
ftleos brutos) e preparagftes nAo especificadas nem
compreendidas noutras posigoes, que contenham, como
constituintes bAsicos, 70% ou mais, em peso, de oleos
de petroleo ou de minerais betuminosos, que contenham
biodiesel, exceto os residuos de ftleos

30.0 10.030.00 6907 39,00%

Cubos, pastilhas e artigos semelhantes
de cerAmica, mesmo com suporte, exceto
os descritos CEST 10.030.00

18.0 06.018.00 2710.20.00
30.1 10.030.01 6907 39,00%

Pias, lavatftrios, colunas para lavatftrios,
banheiras, bidfts, sanitArios, caixas de
descarga , mictorios e aparelhos fixos

31.0 10.031.00 6910 40,00%

APENDICE VIII
ENERGIA ELETRICA

semelhantes para usos sanitarios, de
ceramica

i

Artefatos de higiene/toucador de
ceramica

32.0 10.032.00 6912.00.00 54,00%DESCRIgAOITEM CEST NCM/SH
Vidro vazado ou laminado, em chapas,
folhas ou perfis, mesmo com camada
absorvente, refletora ou nao, mas sem
qualquer outro trabalho

1.0 07.001.00 2716.00.00 Energia elAtrica
33.0 10.033.00 7003 39,00% *APENDICE X

LAMPADAS. REATORES E "STARTER" Vidro estirado ou soprado, em folhas,
mesmo com camada absorvente,
refletora ou nfto, mas sem qualquer
outro trabalho

34.0 10.034.00 7004 69,00%MVADESCRI^AOITEM CEST NCM/SH
ORIGINALi

1.0 09.001.00 8539 LAmpadas elAtricas 40,00% Vidro flotado e vidro desbastado ou
polido em uma ou em ambas as faces,
em chapas ou em folhas, mesmo com
camada absorvente, refletora ou nAo,
mas sem qualque^outro trabalho

2.0 09.002.00 8540 LAmpadas eletronicas 40,00%
Reatores para lAmpadas ou tubos de
descargas

35.0 10.035.00 7005 39,00%3.0 09.003.00 8504.10.00 40,00%
4.0 09.004.00 8536.50 ‘‘Starter’ 40,00%
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36.0 10.036.00 7007.19.00 Vidros temperados 36,00% Outras obras de aluminio, proprias para

construgbes, incluidas as persianas
73.0 10.073.00 7616 37,00%37.0 10.037.00 7007.29.00 Vidros laminados 39,00%

Outras guamigoes, ferragens e artigos
semelhantes de metais comuns, para
construgbes, inclusive puxadores.

38.0 10.038.00 7008 Vidros isolantes de paredes multiplas 50,00% 8302.41.0074.0 10.074.00 36,00%Blocos, placas, tyolos, ladrilhos, telhas e
outros artefatos, de vidro prensado ou
moldado, mesmo armado, para uso na
construgao; cubos, pastilhas e outros
artigos semelhantcs

Fechaduras e ferrolhos (de chave, de
segredo ou elbtricos), de metais comuns,
incluidas as suas partes fechos e
armagoes com fecho, com fechadura, de
metais comuns chaves para estes
artigos, de metais comuns; exceto os de
uso automotivo

39.0 10.039.00 7016 61,00%

10.075.0075.0 8301 41,00%Barras pr6prias para construgbes,
exceto vergalhdes40.0 10.040.00 7214.20.00 40,00%
Outras barras proprias para
construgbes, exceto vergalhdes

41.0 10.041.00 7308.90.10 40,00%
Dobradigas de metais comuns, de
qualquer tipo

42.0 10.042.00 7214.20.00 Vergalhdes 33,00% 76.0 10.076.00 8302.10.00 46,00%7213
7308.90.10

Outros vergalhdes43.0 10.043.00 33,00% Tubos flexiveis de metais comuns,
mesmo com acessorios, para uso na
construg&o

37,00%77.0 10.077.00 8307Fios de ferro ou ago nao ligados, nfio
revestidos, mesmo polidos; cordas,
cabos, trangas (entrangados), lingas e
artefatos semelhantes, de ferro ou ago,
ndo isolados para usos eletricos

7217.10.90
7312 Fios, varetas, tubos, chapas, eletrodos e

artefatos semelhantes, de metais
comuns ou de carbonetos metAlicos,
revestidos exterior ou interiormente de
decapantes ou de fundentes, para
soldagem (soldadura) ou deposito de
metal ou de carbonetos metalicos fios e
varetas de pbs de metais comuns
aglomerados, para metalizagfio por
projegao

44.0 10.044.00 42,00%

Outros fios de ferro ou ago, nao ligados,
galvanizados com teor de carbono
superior ou igual a 0,6%, em peso

45.0 10.045.00 7217.20.10 40,00% 78.0 10.078.00 8311 41,00%
Outros fios de ferro ou ago, nao ligados,
galvanizadosi 45.1 10.045.01 7217.20.90 40,00%

Acessbrios para tubos (inclusive unides,
cotovelos, luvas ou mangas), de ferro
fundido, ferro ou ago

46.0 10.046.00 7307 33,00%
Tomeiras, valvulas (incluidas as
redutoras de press&o e as termost&ticas)
e dispositivos semelhantes, para
canalizagbes, caldeiras, reservatbrios,
cubas e outros recipientes

Portas e janelas, e seus caixilhos,
alizares e soleiras de ferro fundido, ferro
ou ago

79.0 10.079.00 8481 34,00%47.0 10.047.00 7308.30.00 34,00%

Material para andaimes, para armagoes
(cofragens) e para escoramentos,
(inclusive armagdes prontas, para
estruturas de concreto armado ou
argamassa armada), eletrocalhas e
perfilados de ferro fundido, ferro ou ago,
proprios para construgao, exceto treligas
de ago

Espelhos de vidro, mesmo emoldurados,
exceto os de uso automotivo

80.0 10.080.00 7009 40,00%

7308.40.00
7308.9048.0 10.048.00 39,00% APENDICE XU

MATERIAIS D LIMPEZA
MVADEsaacAOITEM CEST NCM/SH49.0 10.049.00 7308.40.00 Treligas de ago 35,00% ORIGINAL50.0 10.050.00 7308.90.90 Telhas metalicas 39,00% 2828.90.11

2828.90.19
3206.41.00
3402.20.00
3808.94.19

Caixas diversas (tais como caixa de
correio, de entrada de agua, de energia,
de instalagao) de ferro fundido, ferro ou
ago; proprias para a construgao

Agua sanitaria, branqueador e outros
alvejantes

1.0 11.001.00 70,00%51.0 10.051.00 7310 59,00%

Arame farpado, de ferro ou ago, arames
ou tiras, retorcidos, mesmo farpados, de
ferro ou ago, dos tipos utilizados em
cercas

Sabdes em p6, flocos, palhetas, granulos
ou outras formas semelhantes, para
lavar roupas

28,00%2.0 11.002.00 3401.20.9052.0 i 10.052.00 7313.00.00 42,00%

3.0 11.003.00 3401.20.90 Sabdes liquidos para lavar roupas 28,00%Telas metalicas, grades e redes, de fios
de ferro ou ago

Detergentes em p6, fiocos, palhetas,
granulos ou outras formas semelhantes

53.0 10.053.00 7314 33,00% 4.0 11.004.00 3402.20.00 20,00%
54.0 10.054 .00 7315.11,00 Correntes de rolos, de ferro fundido, 69,00% Detergentes liquidos, exceto para lavar

roupa11.005.005.0 3402.20.00 21,00%w
ferro ou ago 6.0 11.006.00 3402.20.00 Detergente liquido para lavar roupa 28,00%Outras correntes de elos articulados, de
ferro fundido, ferro ou ago

55.0 Outros agentes organicos de superficie
(exceto saboes); preparagbes tensoativas,
preparag6es para lavagem (incluidas as
preparag&es auxiliares para lavagem) e
preparagbes para limpeza (inclusive
multiuso e limpadores), mesmo
contendo sabao, exceto os produtos
descritos nos CEST 11.001.00,
11.004.00, 11.005.00 e 11.006.00; em
embalagem de conteudo inferior ou igual
a 50 litros ou 50 kg

10.055.00 7315.12.90 69,00%
Correntes de elos soldados, de ferro
fundido, de ferro ou ago

56.0 10.056.00 7315.82.00 42,00%
Tachas, pregos, percevejos, escApulas,
grampos ondulados ou biselados e
artefatos semelhantes, de ferro fundido,
ferro ou ago, mesmo com a cabega de
outra materia, exceto cobre

7.0 11.007.00 3402 24,00%57.0 10.057.00 7317.00 41,00%

Parafusos, pinos ou pemos, roscados,
porcas, tira-fundos, ganchos roscados,
rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos,
arruelas (incluidas as de pressfio) e
artefatos semelhantes, de ferro fundido,
ferro ou ago

8.0 11.008.00 3809.91.9058.0 10.058.00 Amaciante/suavizante 27,00%7318 46,00%
9.0 11.009.00 3924.10.00 Esponjas para limpeza 59,00%I

3924.90.00
6805.30.10
6805.30.90

Palha de ferro ou ago, exceto os de uso
dombstico classificados na posigAo NCM
7323.10.00

59.0 10.059.00 7323 69,00%
2207

2208.90.0010.0 11.010.00 Alcool etilico para limpeza 31,00%Esponjas, esfregoes, luvas e artefatos
semelhantes para limpeza, polimento e
usos semelhantes, de ferro ou ago,
exceto os de uso domestico classificados
na posigSo NCM 7323.10.00

Esponjas e palhas de ago; esponjas para
limpeza, polimento ou uso semelhantes;
todas de uso domestico
Sacos de lixo de conteudo igual ou
inferior a 100 litros

59.1 10.059.01 7323 11.0 11.011.00 7323.10.0069,00% 69,00%

12.0 11.012.00 3923.2 49,00%Artefatos de higiene ou de toucador, e
suas partes, de ferro fundido, ferro ou
ago, incluidas as pias, banheiras,
lavatbrios, cubas, mictorios, tanques e
afins de ferro fundido, ferro ou ago, para
uso na construgao

60.0 10.060.00 7324 57,00%

APENDICE Xm
MATERIAIS EU'TRICOS

Outras obras moldadas, de ferro
fundido, ferro ou ago, para uso na
construgAo

61.0 10.061.00 7325 57,00%
MVADESCRIfAOITEM CEST NCM/SH62.0 10.062.00 7326 Abragadeiras 52,00% ORIGINAL63.0 10.063.00 7407 Barras de cobre 38,00% Transformadores, bobinas de reat&ncia e

de auto indug&o, inclusive os
transformadores de potbncia superior a
16 KVA, classificados nas posigdes
8504.33.00 e 8504.34.00; exceto os
demais transformadores da subposigbo
8504.3, os restores para lampadas
elbtricas de descarga classificados no
codigo 8504.10.00, os carregadores de
acumuladores do codigo 8504.40.10, os
equipamentos de alimentag&o
ininterrupta de energia (UPS ou *no
break"), no codigo 8504.40.40 e os de
uso automotivo

Tubos de cobre e suas ligas, para
instalagdes de dgua quente e gas, para
uso na construgao

64.0 10.064.00 7411.10.10 73,00%

Acessorios para tubos (por exemplo,
unides, cotovelos, luvas ou mangas) de
cobre e suas ligas, para uso na
construgao

65.0 10.065.00 7412 74,00%
1.0 12.001.00 48,00%8504

Tachas, pregos, percevejos, escapulas e
artefatos semelhantes, de cobre, ou de
ferro ou ago com cabega de cobre,
parafusos, pinos ou pemos, roscados,
porcas, ganchos roscados, rebites,
chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas
(incluidas as de pressao), e artefatos
semelhantes, de cobre

i66.0 10.066.00 7415 37,00%

Aquecedores eletricos de agua, incluidos
os de imers&o, chuveiros ou duchas
elbtricos, tomeiras elbtricas, resistencias
de aquecimento, inclusive as de duchas
e chuveiros elbtricos e suas partes;
exceto outros fomos, fogareiros
(incluidas as chapas de cocgbo), grelhas
e assadeiras, classificados na posigSo
8516.60.00

Artefatos de higiene/ toucador de cobre,
para uso na construgao

10.067.0067.0 7418.20.00 44.00%
68.0 10.068.00 7607.19.90 Manta de subcobertura aluminizada 34,00% 2.0 12.002.00 8516 37,00%

Tubos de aluminio e suas ligas, para
refrigeragao e ar condicionado, para uso
na construgao

45,00%69.0 10.069.00 7608

Acessorios para tubos (por exemplo,
unides, cotovelos, luvas ou mangas) , de
aluminio, para uso na construgao

70.0 10.070.00 7609.00.00 40,00% Aparelhos para interrupg&o,
seccionamento, protegSo, derivagfio,
ligagao ou conexao de circuitos elbtricos
(por exemplo, interruptores,
comutadores, corta-circuitos, para-raios,
limitadores de tens&o, eliminadores de
onda, tomadas de corrente e outros
conectores, caixas de jungbo), para
tensao superior a 1.000V, exceto os de
uso automotivo

I
Construgoes e suas partes (por exemplo,
pontes e elementos de pontes, torres,
porticos ou pilones, pilares, colunas,
armagbes, estruturas para telhados,
portas e janelas, e seus caixilhos,
alizares e soleiras, balaustradas), de
aluminio, exceto as construgbes pre-
fabricadas da posig&o 9406; chapas,
barras, perfis, tubos e semelhantes, de
aluminio, proprios para construgbes

I
!

3.0 12.003.00 8535 42,00%
71.0 10.071.00 7610 36,00%

Aparelhos para interrupgbo,
seccionamento, protegao, derivagfio,
ligagao ou conexAo de circuitos eletricos
(por exemplo, interruptores,
comutadores, relbs, corta-circuitos,

i

t
Artefatos de higiene/ toucador de
aluminio, para uso na construgao 46,00%72.0 10.072.00 7615.20.00
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eliminadores de onda, plugues e
tomadas de corrente, suportes para
lampadas e outros conectores, caixas de
jungao), para uma tensAo nAo superior a
1.000V; conectores para fibras opticas,
feixes ou cabos de fibras opticas; exceto
‘starter' classificado na subposigao
8536.50 e os de uso automotivo

Algodao, atadura, esparadrapo, gazes,
pensos, sinapismos, e outros,
acondicionados para venda a retalho
para usos medicinais, cirurgicos ou
dentArios, nao impregnados ou
recobertos de substAncias farmaceuticas
- Lista Neutra

38,00%4 0 12.004.00 8536

11.0 3005 41,38%13.011.00!

4015.11.00
4015.19.00

Luvas cirurgicas e luvas de
procedimento - neutra13.012.00 41,38%12.0Partes reconheciveis como exclusiva ou

principalmente destinadas aos aparelhos
das posic6es 8535 e 8536

41,00%8538 41,38%5.0 12.005.00 13.0 13.013.00 4014.10.00 Preservative - neutra
14.0 13.014,00 9018.31 Seringas, mesmo com agulhas - neutra 41,38%

Cabos, trangas e semelhantes, de cobre,
nao isolados para usos eletricos, exceto
os de uso automotivo

15.0 13.015.00 9018.32.1 Agulhas para seringas - neutra 41,38%
39,00%7413.00.006.0 12.006.00 3926.90.90

9018.90.99
Contraceptives (dispositivos
intrauterinos - DIU) - neutra16.0 13.016.00 41,38%

36,00%Fios, cabos (incluidos os cabos coaxiais)12.007.00 85447.0
I

' AP£NDICE XVI
PNEUMATICOS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE BORRACHA

(Convenio ICMS 102/17)

7605
7614

e outros condutores, isolados ou nao,
para usos eletricos (incluidos os de
cobre ou aluminio, envemizados ou
oxidados anodicamente), mesmo com
pegas de conexAo, inclusive fios e cabos
eletricos, para tensAo nao superior a
1000V, para uso na construgAo; fios e
cabos telefdnicos e para transmissao de
dados; cabos de fibras opticas,
constituidos de fibras embainhadas
individualmente, mesmo com
condutores eletricos ou munidos de
pegas de conexAo; cordas, cabos,
trangas e semelhantes, de aluminio, nao
isolados para uso eletricos; exceto os de
uso automotivo

MVADESCRI^AOITEM CEST NCM/SH ORIGINAL
Pneus novos, dos tipos utilizados em
automdveis de passageiros (incluidos os
veiculos de uso misto - camionetas e os
automoveis de corrida)

1.0 16.001.00 4011.10.00 42,00%

Pneus novos, dos tipos utilizados em
caminhSes (inclusive para os fora-de-
estrada), onibus, avioes, mAquinas de
terraplenagem, de construgAo e
conservagao de estradas, maquinas e
tratores agricolas, pa-carregadeira

2.0 16.002.00 4011 32,00%

Isoladores de qualquer materia, para
usos eletricos

8.0 12.008.00 8546 36,00% 3.0 16.003.00 4011.40.00 Pneus novos para motocicletas 60,00%-*—I Pegas isolantes inteiramente de materias
isolantes, ou com simples pegas
metAlicas de montagem (suportes
roscados, por exemplo) incorporadas na
massa, para maquinas, aparelhos e
instalagdes eletricas; tubos isoladores e
suas pegas de ligagao, de metais
comuns, isolados interiormente

Outros tipos de pneus novos, exceto os
itens classificados no CEST 16.005.00

!
4.0 16.004.00 45,00%4011

Pneus novos de borracha dos tipos
utilizados em bicicletas

5.0 16.005.00 4011.50.00 60,00%9.0 12.009.00 8547 36,00%
6.0 16.006.00 4012.1 Pneus recauchutados 20,00%

Protetores de borracha, exceto os itens
classificados no CEST 16.007.0116.007.00 4012.90 45,00%7.0

4012.90 Protetores de borracha para bicicletas 45,00%7.1 16.007.01
Camaras de ar de borracha, exceto os
itens classificados no CEST 16.009.00

APENDICE XIV
MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E OUTROS PRODUTOS
FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO OU VETERINARIO

8.0 401316.008.00 45,00%
Camaras de ar de borracha dos tipos
utilizados em bicicletas

9.0 16.009.00 4013.20.00 65,00%

MVA AP£NDICE xvn
PRODUTOS ALIMENTTCIOS

DESCftlfAOITEM CEST NCM/SH
ORIGINAL

3003
3004

Medicamentos de referenda - positiva,
exceto para uso veterinario

1.0 13.001.00 38,24%
MVADESCRICAOCESTITEM NCM/SH3003

3004
Medicamentos de referencia - negativa,
exceto para uso veterinario

1.1 ORIGINAL13.001.01 33,00%
Chocolate branco, em embalagens de
conteudo inferior ou igual a 1 kg,
excluidos os ovos de pascoa de
chocolate.

3003 Medicamentos de referencia - neutra,
exceto para uso veterinArio

1.2 13.001.02 41,38%3004 1.0 1704.90.1017.001.00 40,00%
3003
3004

Medicamentos generico - positiva, exceto
para uso veterinario

2.0 13.002.00 38,24%
Chocolates contendo cacau, em
embalagens de conteudo inferior ou
igual a 1 kg

1806.31.10
1806.31.20

3003 Medicamentos genArico - negativa,
exceto para uso veterinario 2.0 17.002.002.1 37,00%13.002.01 33,00%3004

3003
3004

Medicamentos generico - neutra, exceto
para uso veterinario Chocolate em barras, tabletes ou blocos

ou no estado liquido, em pasta, em po,
granulos ou formas semelhantes, em
recipientes ou embalagens imediatas de
conteudo inferior ou igual a 2 kg

2.2 13.002.02 41.38%
1806.32.10
1806.32.20

3003
3004

Medicamentos similar - positiva, exceto
para uso veterinario

17.003.003.0 39,00%3.0 13.003.00 38,24%
3003
3004

Medicamentos similar - negativa, exceto
para uso veterinario

3.1 13.003.01 33,00%
Chocolates e outras preparagSes
alimenticias contendo cacau, em
embalagens de conteudo inferior ou
igual a 1 kg, excluidos os achocolatados
em po e ovos de pascoa de chocolate.

3003
3004

Medicamentos similar - neutra, exceto
para uso veterinario

3.2 13.003.02 41,38% 4.0 17.004.00 1806.90.00 44,00%
3003
3004

Outros tipos de medicamentos - positiva,
exceto para uso veterinario

4.0 13.004.00 38,24%
3003
3004

Outros tipos de medicamentos -
negativa, exceto para uso veterinario

5.0 17.005.00 1704.90.10 Ovos de pascoa de chocolate branco 26,00%13.004.014.1 33,00% 1806.90.005.1 17.005.01 Ovos de pascoa de chocolate 26,00%
3003
3004

Outros tipos de medicamentos - neutra,
exceto para uso veterinario

Achocolatados em po, em embalagens de
conteudo inferior ou igual a 1 kg, exceto
os classificados no CEST 17,006.02

4.2 13.004.02 41,38% 6.0 17.006.00 1806.90.00 25,00%
Preparagoes quimicas contraceptivas a
base de hormonios, de outros produtos
da posigAo 29.37 ou de espermicidas -
positiva

Cacau em po, com adigao de agucar ou
de outros edulcorantes, em embalagens
de conteudo inferior ou igual a 1kg

5.0 13.005.00 3006.60.00 38,24% 6.1 17.006.01 1806.10.00 25,00%

Preparagdes quimicas contraceptivas a
base de hormonios, de outros produtos
da posigAo 29.37 ou de espermicidas -
negativa

6.2 1806.90.0017.006.02 Achocolatados em po, em cApsulas 24,00%
Caixas de bombons contendo cacau, em
embalagens de conteudo inferior ou
igual a 1 kg

! 5.1 13.005.01 3006.60.00 33,00% 7.0 17.007.00 1806.90.00 24,00%

Provitaminas e vitaminas, naturais ou
reproduzidas por sintese (incluidos os
concentrados naturais), bem como os

Bombons, inclusive a base de chocolate
branco sem cacau

8.0 17.008.00 1704.90.90 54,00%6.0 13.006.00 2936 41,38%
Bombons, bales, caramelos, confeitos,
pastilhas e outros produtos de
confeitaria, contendo cacau

.
9.0 17.009.00 1806.90.00 47,00%

Sucos de frutas ou de produtos
horticolas; mistura de sucos

seus derivados utilizados principalmente
como vitaminas, misturados ou nao
entre si, mesmo em quaisquer solugdes -neutra

10.0 17.010.00 2009 42,00%
Agua de coco11.0 17.011.00 2009.8 42,00%

0402.1
0402.2
0402.9

Leite em po, blocos ou granulos, exceto
creme de leite

12.0 17.012.00 17,00%Preparagoes opacificantes
(contrastantes) para exames
radiograficos e reagentes de diagndstico
concebidos para serem administrados ao
paciente - positiva
Preparagdes opacificantes
(contrastantes) para exames
radiogrAficos e reagentes de diagnostico
concebidos para serem administrados ao
paciente - negativa

13.0 17.013.00 1901.10.20 Farinha lActea 33,00%7.0 13.007.00 3006.30 38,24%
Leite modificado para alimentagAo de
criangas14.0 17.014.00 1901.10.10 35,00%
Preparagoes para alimentagAo infantil a
base de farinhas, grumos, sAmolas ou
amidos e outros

1901.10.90
1901.10.3015.0 17.015.00 37,00%7.1 13.007.01 3006.30 33,00%

Leite‘longa vida" (UHT -‘Ultra High
Temperature*), em recipiente de
conteudo inferior ou igual a 2 litros

0401.10.10
0401.20.1016.0 17.016.00 13,00%

16.1 17,016.01 0401.10.10 Leite‘longa vida" (UHT -‘Ultra High 13,00%Antissoro, outras fragoes do sangue,
produtos imunologicos modificados,
mesmo obtidos por via biotecnologica,
exceto para uso veterinArio - positiva

8.0 13.008.00 3002 38,24% Temperature*), em recipiente de
conteudo superior a 2 litros e inferior ou
igual a 5 litros

0401.20.10

Antissoro, outras fragoes do sangue,
produtos imunoldgicos modificados,
mesmo obtidos por via biotecnologica,
exceto para uso veterinario - negativa

Leite em recipiente de conteudo inferior
ou igual a 1 litro

0401.40.10
0401.50.10 13,00%17.0 17.017.008.1 13.008.01 3002 33,00%

Leite em recipiente de conteudo superior
a 1 litro e inferior ou igual a 5 litros

0401.40.10
0401.50.10 13,00%17.1 17.017.01

Vacinas e produtos semelhantes, exceto
para uso veterinario - positiva;

9.0 13.009.00 3002 38,24% Leite do tipo pasteurizado em recipiente
de conteudo inferior ou igual a 1 litro

0401.10.90
0401.20.90 14,00%17.018.0018.0

Vacinas e produtos semelhantes, exceto
para uso veterinario - negativa;

9.1 13.009.01 3002 33,00% Leite do tipo pasteurizado em recipiente
de conteudo superior a 1 litro e inferior
ou igual a 5 litros

0401.10.90
0401.20.90 14,00%17.018.0118.1Curativos (pensos) adesivos e outros

artigos com uma camada adesiva,
impregnados ou recobertos de
substAncias farmaceuticas - Lista
Positiva

0401.40.2
0402.21.30
0402.29.30

0402.9

10.0 13.010.00 3005.10.10 38,24%
Creme de leite, em recipiente de
conteudo inferior ou igual a 1 kg 31,00%19.0 17.019.00

Curativos (pensos) adesivos e outros
artigos com uma camada adesiva,
impregnados ou recobertos de
substAncias farmaceuticas - Lista
Negativa

0401.40.2
0402.21.30
0402.29.30

0402.9

10.1 13.010.01 3005.10.10 Creme de leite, em recipiente de
conteudo superior a 1 kg

33,00% 31,00%17.019.0119.1
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Farinha de trigo especial, em embalagem
superior a 1 kg e inferior a 5 kg

0401.10
0401.20
0401.50
0402.10

0402.29.20

1101.00.10 31,00%44.1 17.044.01
Outros cremes de leite, em recipiente de
conteudo inferior ou igual a 1kg Farinha de trigo especial, em embalagem

igual a 5 kg
19.2 17.019.02 31,00% 31,00%17.044.02 1101.00.1044.2

I
Farinha de trigo especial, em embalagem
superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 31,00%17.044.03 1101.00.1044.3Leite condensado, em recipiente de

conteudo inferior ou igual a 1 kg
20.0 17.020.00 0402.9 25,00% ki

Farinha de trigo especial, em embalagem
superior a 25 kg e inferior ou igual a 50

Leite condensado, em recipiente de
conteudo superior a 1 kg

20.1 17.020.01 0402.9 25,00% 31,00%1101.00.1017.044.0444.4
kgIogurte e leite fermentado em recipiente

de conteudo inferior ou igual a 2 litros
21.0 17.021.00 0403 31,00% Farinha de trigo comum, em embalagem

igual a 5 kg17.044.05 1101.00.10 31,00%44.5Iogurte e leite fermentado em recipiente
de conteudo superior a 2 litros

21.1 17.021.01 0403 31,00% Farinha de trigo comum, em embalagem
superior a 5 kg e inferior ou igual a 2522.0 17.022.00 44.6 17.044.06 1101.00.10 31,00%0403.90.00 Coalhada 35,00%
kgRequeijao e similares, em recipiente de

conteudo inferior ou igual a 1 kg, exceto
as embalagens individuals de conteudo
inferior ou igual a 10 g

Farinha de trigo comum, em embalagem
superior a 25 kg e inferior ou igual a 50

23.0 17.023.00 0406 37,00% 1101.00.10 31,00%44.7 17.044.07
kg
Farinha de trigo domestica especial, em
embalagem superior a 5 kg e inferior e
igual a 10 kg

Requeijao e similares, em recipiente de
conteudo superior a 1 kg

23.1 17.023.01 0406 37,00% 44.8 17.044.08 1101.00.10 31,00%
Queijos, exceto os dos CEST 17.024.01,
17,024.02, 17.024.03 e 17.024,04

17.024.00 i 040624.0 30,00% Farinha de trigo domdstica com
fermento, em embalagem superior a 5 kg
e inferior e igual a 10 kg
Farinha de trigo especial, em embalagem
superior a 50 Kg

17.044.0944.9 1101.00.10 31,00%24.1 17.024.01 0406.10.10 Queijo mugarela 30,00%
24.2 17.024.02 0406.10.90 Queijo minas frescal 30,00%
24.3 17.024.03 0406.10.90 Queijo ricota 30,00% 44.10 17.044.10 1101.00.10 31,00%17.024.0424.4 0406.10.90 Queijo petitsuisse 30,00%

Farinha de trigo comum, em embalagem
inferior ou igual a 1 kg

Manteiga, em embalagem de conteudo
inferior ou igual a 1 kg, exceto as
embalagens individuals de conteudo
inferior ou igual a 10 g

17.044.11 1101.00.10 31,00%44.11
25.0 17.025.00 0405.10.00 Farinha de trigo comum, em embalagem

superior a 1 kg e inferior a 5 Kg
38,00% 44.12 17.044.12 1101.00.10 31,00%

Farinha de trigo comum, em embalagem
superior a 50 kg

Manteiga, em embalagem de conteudo
superior a 1 kg

44.13 17.044.13 1101.00.10 31,00%25.1 17,025.01 0405.10.00 38,00%
Farinha de trigo domestica especial, em
embalagem inferior ou igual a 1 kg

25.2 17.025.02 0405.90.90 Manteiga de garrafa 44.14 17.044.14 1101.00.10 31,00%38,00%
Margarina e creme vegetal em recipiente
de conteudo inferior ou igual a 500 g,
exceto as embalagens individual de
conteudo inferior ou igual a 10 g

Farinha de trigo domdstica especial, em
embalagem superior a 1 kg e inferior a 526.0 17.026.00 1517.10.00 44.15 17.044.15 1101.00.1030,00% 31,00%
Kg
Farinha de trigo domestica especial, em
embalagem igual a 5 Kg

Margarina e creme vegetal, em recipiente
de conteudo superior a 500 g e inferior
ou igual a 1 kg, exceto as embalagens
individuals de conteudo inferior ou igual
a 10 g

44.16 17.044.16 1101.00.10 31,00%

Farinha de trigo domestica especial, em
embalagem superior a 10 Kg

27.0 17.027.00 1517.10.00 30,00% 17.044.17 1101.00.1044.17 31,00%
Farinha de trigo domestica com
fermento, em embalagem inferior ou
igual a 1 kg

17.044.18 1101.00.1044.18 31,00%Marganna e creme vegetal, em recipiente
de conteudo superior a 1 kg

27.1 17.027.01 1517.10.00 30,00%
Farinha de trigo domestica com
fermento, em embalagem superior a 1 kg
e inferior a 5 Kg

Outras margarinas e cremes vegetais em
recipiente de conteudo inferior a 1 kg,
exceto as embalagens individuais de
conteudo inferior ou igual a 10 g

44.19 17.044.19 1101.00.10 31,00%27.2 17.027.02 1517.90 30,00% I

Farinha de trigo domestica com
fermento, em embalagem igual a 5 Kg

44.20 17.044.20 1101.00.10 31,00%
Farinha de trigo domestica com
fermento, em embalagem superior a 10

Gorduras e oleos vegetais e respectivas
fragdes, parcial ou totalmente
hidrogenados, interesterificados,
reesterificados ou elaidinizados, mesmo
refmados, mas n&o preparados de outro
modo, em recipiente de conteddo inferior
ou igual a 1 kg, exceto as embalagens
individuais de conteudo inferior ou igual
a 10 g

44.21 17.044.21 1101.00.10 31,00%
Kg
Outras farinhas de trigo, em embalagem
inferior ou igual a 1 kg44.22 17.044.22 1101.00.10 31,00%28.0 17.028.00 1516.20.00 30,00%
Outras farinhas de trigo, em embalagem
superior a 1 kg e inferior a 5 Kg

44.23 17.044.23 1101.00.10 31,00%

Outras farinhas de trigo, em embalagem
igual a 5 Kg44.24 17.044.24 1101.00.10 31,00%

Gorduras e oleos vegetais e respectivas
fragdes, parcial ou totalmente
hidrogenados, interesterificados,
reesterificados ou elaidinizados, mesmo
refmados, mas n&o preparados de outro
modo, em recipiente de conteudo
superior a 1 kg, exceto as embalagens
individuais de conteudo inferior ou igual
a lOg

Outras farinhas de trigo, em embalagem
superior a 5 Kg e inferior ou igual a 2544.25 17.044.25 1101.00.10 31,00%
kg
Outras farinhas dc trigo, em embalagem
superior a 25 Kg e inferior ou igual a 5044.26 17.044.26 1101.00.10 31,00%28.1 ; 17.028.01 1516.20.00 30,00%

I f

kg
Outras farinhas de trigo, em embalagem
superior a 50 Kg44.27 17.044.27 1101.00.10 31,00%

29.0 17.029.00 1901.90.20 Doces de leite 45,00% Farinha de mistura de trigo com centeio
(m&teil)17.045.0045.0 1101.00.20 30,00%1904.10.00

1904.90.00
Produtos a base de cereais, obtidos por
expans&o ou torrcfag&o30.0 17.030.00 41,00%

1901.20.00
1901.90.90

Misturas e preparagdes para bolos, em
embalagem inferior 5 kg

46.0 17.046.00 45,00%31.0 17.031.00 1905.90.90 Salgadinhos diversos 49,00%
2005.20.00

2005.9
1901.20.00
1901.90.90

Misturas e preparagdes para bolos, em
embalagem igual a 5 kg
Misturas e preparagdes para bolos, em
embalagem superior a 5 kg e inferior ou
igual a 25 Kg

32.0 17.032.00 Batata frita, inhame e mandioca fritos 36,00% 46.1 17.046.01 45,00%
Amendoim e castanhas tipo aperitivo,
em embalagem de conteudo inferior ou
igual a 1 kg

1901.20.00
1901.90.90

33.0 17.033.00 2008.1 50,00% 46.2 17.046.02 45,00%

Amendoim e castanhas tipo aperitivo,
em embalagem de conteudo superior a 1

Misturas e preparagdes para bolos, em
embalagem superior a 25 kg e inferior
ou igual a 50 Kg

1901.20.00
1901.90.90

33.1 17.033.01 2008.1 50,00% 46.3 17.046.03 45,00%
kg
Catchup em embalagens imediatas de
conteudo inferior ou igual a 650 g,
exceto as embalagens contendo
envelopes individualizados (saches) de
conteudo inferior ou igual a 10 g

1901.20.00
1901.90.90

Misturas e preparagdes para bolos, em
embalagem superior a 50 Kg

46.4 17.046.04 45,00%
34.0 17.034.00 2103.20.10 54.00% Misturas e preparagdes para p&es com

menos de 80% de farinha de trigo na
sua composig&o final, em embalagem
inferior a 5 kg

1901.20.00
1901.90.9046.5 17.046.05 45,00%

Condimentos e temperos compostos,
incluindo molho de pimenta e outros
molhos, em embalagens imediatas de
conteudo inferior ou igual a 1 kg, exceto
as embalagens contendo envelopes
individualizados (saches) de conteudo
inferior ou igual a 3 g

Misturas e preparagdes para pies com
menos de 80% de farinha de trigo na
sua composig&o final, em embalagem
igual a 5 kg

1901.20.00
1901.90.90

2103.90.21
2103.90.91

46.6 17.046.06 45,00%35.0 17.035.00 57,00%

I Misturas e preparagdes para p&es com
menos de 80% de farinha de trigo na
sua composig&o final, em embalagem
superior a 5 kg c inferior ou igual a 25

1901.20.00
1901.90.90

Molhos de soja preparados em
embalagens imediatas de conteudo
inferior ou igual a 650 g, exceto as
embalagens contendo envelopes
individualizados (saches) de conteudo
inferior ou igual a 10 g

46.7 17.046.07 45,00%

Kg36.0 17.036.00 2103.10.10 55,00%
Misturas e preparagdes para p&es com
menos de 80% de farinha de trigo na
sua composig&o final, em embalagem
superior a 25 kg e inferior ou igual a 50

1901.20.00
1901.90.90lV.046.0846.8 45,00%

Farinha de mostarda em embalagens de
conteudo inferior ou igual a 1 kg

37.0 17.037.00 2103.30.10 42.00%
Kg

Mostarda preparada em embalagens
imediatas de conteudo inferior ou igual a
650 g, exceto as embalagens contendo
envelopes individualizados (saches) de
conteudo inferior ou igual a 10 g

Misturas e preparagdes para p&es com
menos de 80% de farinha de trigo na
sua composig&o final, em embalagem
superior a 50 Kg

1901.20.00
1901.90.9046.9 17.046.09 45,00%17.038.0038.0 2103.30.21 57,00%

Misturas e preparagdes para paes com,
no minimo, 80% de farinha de trigo na
sua composig&o final, em embalagem
inferior a 5 kg

1901.20.00
1901.90.90

Maionese em embalagens imediatas de
conteudo inferior ou igual a 650 g,
exceto as embalagens contendo
envelopes individualizados (saches) de
conteudo inferior ou igual a 10 g

46.10 17.046.10 45,00%
39.0 17.039.00 2103.90.11 26,00%

Misturas e preparagdes para p&es com,
no minimo, 80% de farinha de trigo na
sua composig&o final, em embalagem
igual a 5 kg

1901.20.00
1901.90.9046.11 17.046.11 45,00%Tomates preparados ou conservados,

exceto em vinagre ou em &cido acetico,
em embalagens de conteudo inferior ou
igual a I kg

40.0 17.040.00 2002 41.00% Misturas e preparagdes para paes com,
no minimo, 80% de farinha de trigo na
sua composig&o final, em embalagem
superior a 5 kg e inferior ou igual a 25

f

1901.20.00
1901.90.9046.12 17.046.12 45,00%Molhos de tomate em embalagens

imediatas de conteudo inferior ou igual a
1 kg

41.0 17.041.00 2103.20.10 52,00%
Kgi

Misturas e preparagdes para p&es com,
no minimo, 80% de farinha de trigo na
sua composig&o final, em embalagem
superior a 25 kg e inferior ou igual a 50

1704.90.90
1904.20.0042.0 17.042.00 Barra de cereais 52,00%

1901.20.00
1901.90.9046.13 17.046.13 45,00%T

1904.90.00
1806.31.20
1806.32.20
1806.90.00

Kg
43.0 17.043.00 Barra de cereais contendo cacau Misturas e preparagdes para p&es com,

no minimo, 80% de farinha de trigo na
sua composig&o final, em embalagem
superior a 50 Kg

52,00%
1901.20.00
1901.90.9046.14 17.046.14 45,00%Farinha de trigo especial, em embalagem

inferior ou igual a 1 kg
44.0 17.044.00 1101.00.10 31,00%
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38,00% Azeites de oliva, em recipientes com
capacidade igual ou superior a 2 litros
e inferior ou igual a 5 litros

Massas alimenticias tipo instantanea17.047.0047.0 1902.30.00
35,00%Massas alimenticias, cozidas ou

recheadas (de came ou de outras
substancias) ou preparadas de outro
modo, exceto as descritas nos CEST
17.047.00, 17.048.01, e 17.048.02

67.1 17.067.01 1509

38,00% Azeites de oliva, em recipientes com
capacidade superior a 5 litros

48.0 190217.048.00 35,00%150967.2 17.067.02
Outros oleos e respectivas fragdes,
obtidos exclusivamente a partir de
azeitonas, mesmo refmados, mas nAo
quimicamente modificados, e misturas
desses oleos ou fragbes com 61eos ou
fragoes da posigao 15.09, em
recipientes com capacidade inferior ou
igual a 5 litros, exceto as embalagens
individuals de conteudo inferior ou
igual a 15 mililitros
Ole

35,00%48.1 1902.40.00 Cuscuz17.048.01 I

38,00%Massas alimenticias recheadas (mesmo1902.20.0048.2 17.048.02

cozidas ou preparadas de outro modo)
46,00%1510.00.0068.0 17.068.00Massas alimenticias do tipo comum, nAo

cozidas, nem recheadas, nem
preparadas de outro modo, exceto a
descrita no CEST 17.049.03

49.0 17.049.00 1902.1 38,00%

Massas alimenticias do tipo semola, nao
cozidas, nem recheadas, nem
preparadas de outro modo, exceto a
descrita no CEST 17,049.04

_ leo de gjrassol em recipientes com
capacidade inferior ou igual a 5 litros,
exceto as embalagens individuals de
conteddo inferior ou igual a 15
mililitros

17.049.0149.1 1902.1 38,00%

25,00%17.069.00 1512.19.1169.0
Massas alimenticias do tipo granoduro,
nao cozidas, nem recheadas, nem
preparadas de outro modo, exceto a
descrita no CEST 17,049.05

49.2 17.049.02 1902.1 38,00%
Oleo de algodAo refinado em
recipientes com capacidade inferior ou
igual a 5 litros, exceto as embalagens
individuals de conteudo inferior ou

25,00%69.1 17.069.01 1512.29.10Massas alimenticias do tipo comum, nao
cozidas, nem recheadas, nem
preparadas de outro modo, que nao
contenham ovos

49.3 17.049.03 1902.19.00 38,00%

igual a 15 mililitros
Oleo de canola, em recipientes com
capacidade inferior ou igual a 5 litros,
exceto as embalagens individuals de
conteudo inferior ou igual a 15
mililitros

Massas alimenticias do tipo semola, nao
cozidas, nem recheadas, nem
preparadas de outro modo, que nAo
contenham ovos

49.4 17.049.04 1902.19.00 38,00% 25,00%1514.170.0 17.070.00

Massas alimenticias do tipo granoduro,
nko cozidas, nem recheadas, nem
preparadas de outro modo, que nko
contenham ovos

Oleo de linhaga refinado, em
recipientes com capacidade inferior ou
igual a 5 litros, exceto as embalagens
individuals de conteudo inferior ou

a 15 mililitros

49.5 17.049.05 1902.19.00 38,00%

42,00%17.071.00 1515.19.0071.0
Paes industrializados, inclusive de
especiarias, exceto panetones e bolo de
forma

50.0 17.050.00 1905.20 28,00% igual
Oleo de milho refinado, em recipientes
com capacidade inferior ou igual a 5
litros, exceto as embalagens
individuals de conteudo inferior ou
igual a 15 mililitros

51.0 17.051.00 1905.20.90 Bolo de forma, inclusive de especiarias 28,00%
52.0 17.052.00 1905.20.10 Panetones 25,00%28,00% 17.072.00 1515.29.1072.0

Biscoitos e bolachas derivados de
farinha de trigo; (exceto dos tipos‘cream
cracker*, ‘agua e sal’,‘maisena’,
‘maria’ e outros de consumo popular
que nAo sejam adicionados de cacau,
nem recheados, cobertos ou
amanteigados, independentemente de
sua denominagAo comercial)

Outros oleos refmados, em recipientes
com capacidade inferior ou igual a 5
litros, exceto as embalagens
individuals de conteudo inferior ou
igual a 15 mililitros

53.0 17.053.00 1905.31.00 34,00% 42,00%17.073.00 1512.29.9073.0

Misturas de 61eos refmados, para
consumo humano, em recipientes com
capacidade inferior ou igual a 5 litros,
exceto as embalagens individuals de
conteudo inferior ou igual a 15
mililitros

Biscoitos e bolachas derivados de
farinha de trigo dos tipos‘maisena’ e
“ maria’ e outros de consumo popular
que nAo sejam adicionados de cacau ,
nem recheados, cobertos ou
amanteigados, independentemente de
sua denominagAo comercial, exceto o
CEST 17.053.02

17.074.00 1517.90.10 37,00%74.0

53.1 17.053.01 1905.31.00 34,00%
1511
1513
1514
1515
1516
1518

Outros oleos vegetais comestiveis nAo
especificados anteriormente17.075.00 25,00%75.0Biscoitos e bolachas derivados de

farinha de trigo dos tipos "cream
cracker" e "agua e sal” de consumo
popular

53.2 17.053.02 1905.31.00 34,00%
Enchidos (embutidos) e produtos
semelhantes, de came, miudezas ou
sangue; exceto salsicha, linguiga e
mortadela

Biscoitos e bolachas nao derivados de
farinha de trigo; (exceto dos tipos "cream
cracker", "agua e sal", "maisena" e
"maria" e outros de consumo popular
que nAo sejam adicionados de cacau,
nem recheados, cobertos ou
amanteigados, independentemente de
sua denommagao comercial )
Biscoitos e bolachas nAo derivados de
farinha de trigo dos tipos "maisena" e
"maria” e outros de consumo popular
que nio sejam adicionados de cacau,
nem recheados, cobertos ou
amanteigados, independentemente de
sua denominagAo comercial, exceto o
CEST 17.054.02

38,00%76.0 17.076.00 1601.00.00

Salsicha e linguiga, exceto as descritas
nos CEST 17,077.01

:54.0 : 17.054.00 77.0 17.077.00 1601.00.00 38,00%1905.31.00 34,00%
17,077.01 Salsicha em lata 38,00%77.1 1601.00.00

78.0 17.078.00 1601.00.00 Mortadela 38,00%
Outras preparagdes e conservas de
came, miudezas ou de sangue, exceto
as descritas nos CEST 17.079.01,
17.079.02, 17.079.03, 17.079.04,
17.079.05, 17.079.06 e 17.079.07

38,00%79.0 17.079.00 16.02

54.1 17.054.01 1905.31.00 34,00% Outras preparagoes e conservas de
came, de miudezas ou de sangue, de
aves da posigAo 01.05: de peruas e de 38,00%79.1 17.079.01 1602.31.00
perus.

Biscoitos e bolachas nao derivados de
farinha de trigo dos tipos 'cream
cracker’ e "agua e sal" de consumo

Outras preparagdes e conservas de
came, de miudezas ou de sangue, de
aves da posigao 01.05: de galos e de
galinhas, com conteudo de came ou de
miudezas superior ou igual a 57 %, em
peso, nao cozidas

54.2 17.054.02 1905.31.00 34,00%

79.2 17.079.02 38,00%1602.32.10

popular
Outras preparagdes e conservas de
came, de miudezas ou de sangue,
todas de aves da posigAo 01.05: de
galos e de galinhas, com conteudo de
came ou de miudezas superior ou
igual a 57 %, em peso, cozidas

Biscoitos e bolachas derivados de
farinha de trigo dos tipos‘cream
cracker* e 'Agua e sal’

34,00%17.056.00 1905.90.2056.0
79.3 38,00%17.079.03 1602.32.20

Biscoitos e bolachas nAo derivados de
farinha de trigo dos tipos‘cream
cracker* e‘agua e sal*

34,00%17.056.01 1905.90.2056.1

Outras preparagdes e conservas de
came, de miudezas ou de sangue, da
espAcie suina: pemas e respectivos
pedagos

Outras bolachas, exceto casquinhas
para sorvete e os biscoitos e bolachas
relacionados nos CEST 17.056.00 e
17.056.01

79.4 38,00%17.079.04 1602.41.0034,00%17.056.02 1905.90.2056.2

Outras preparagdes e conservas de
came, de miudezas ou de sangue, da
espAcic suina: outras, incluindo as

47,00%‘Waffles* e‘wafers* - sem cobertura1905.32.0017.057.0057.0
79.5 17.079.05 1602.49.00 38,00%34,00%‘Waffles* e‘wafers* - com cobertura17.058.00 1905.32.0058.0

Torradas, pko torrado e produtos
semelhantes torrados 28,00%1905.40.0017.059.0059.0
Outros p&es de forma 28,00%60.0 17.060.00 1905.90.10

misturas, exceto os descritos no CEST
17.079.07Outros piles, exceto o classificado no

CEST 17.062.03 28,00%62.0 17.062.00 1905.90.90
Outras preparagdes e conservas de
came, de miudezas ou de sangue, da
especie bovina

Efeitos do item 62.1 do ApAndice XVII a partir de 01.04.18. 38,00%1602.50.0079.6 17.079.06Outros bolos industrializados e
produtos de panificagAo nAo
especificados anteriormente, incluindo
as pizzas; exceto os classificados nos
CEST 17.062.02 e 17.062.03

38,00%Apresuntado17.079.07 1602.49.0079.728,00%17.062.01 1905.90.9062.1 Preparagdes e conservas de peixes;
caviar e seus sucedAneos preparados a
partir de ovas de peixe; exceto os
descritos nos CEST 17.080.01 e
17.081.00

39,00%160417.080.0080.0Efeitos do item 62.2 do Apendice XVII a partir de 01.04.18.
1905.90.20
1905.90.90 30,00%Casquinhas para sorvete62.2 17.062.02

Outras preparagdes e conservas de
atuns 39,00%Efeitos do item 62.3 do Apendice XVII a partir de 01.04.18. 1604.20.1017.080.0180.1

15,00%PAo frances ate 200g17.062.03 1905.90.9062.3
28,00%PAo denominado knackebrot1905.10.0017.063.0063.0

39,00%Sardinha em conserva81.0 17.081.00 160428,00%Demais pAes industrializados64.0 17,064.00 1905.90
CrustAceos, moluscos e outros
invertebrados aquaticos, preparados
ou em conservas

Oleo de soja refinado, em recipientes
com capacidade inferior ou igual a 5
litros, exceto as embalagens
individuals de conteudo inferior ou
igual a 15 mililitros
Oleo de amendoim refinado,
recipientes com capacidade inferior ou
igual a 5 litros, exceto as embalagens
individuals de conteudo inferior ou
igual a 15 mililitros

42,00%17.082.00 160582.0
16,00%1507.90.1165.0 17.065.00

Came de gado bovino, ovino e bufalino
e produtos comestiveis resultantes da
matanga desse gado submetidos A
saiga, secagem ou desidratagAo

0210.20.00
0210.99.00 15,00%17.083.0083.0em 1502

Came de gado bovino, ovino e bufalino
e demais produtos comestiveis
resultantes da matanga desse gado
frescos, refrigerados ou congelados

020142,00%150866.0 17.066.00
0202
0204
0206

15,00%17.084.0084.0

Azeites de oliva, em recipientes com
capacidade inferior a 2 litros, exceto as
embalagens individuals de conteudo
inferior ou igual a 20 mililitros

Carnes de animais das espAcies
caprina, frescas, refrigeradas ou
congeladas

35,00%150917.067.0067.0 15,00%020485.0 17.085.00
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Carnes e demais produtos comestiveis
frescos, resfriados, congelados,
salgados ou salmourados resultantes
do abate de caprinos

Cafe torrado e moido, em capsulas,
exceto os descritos no CEST 17.096.05

0210.99.00
1502.10.19
1502.90.00

19,00%17.096.04 090196.4
86.0 17.086.00 15,00%

Cafe descafeinado torrado e moido, em
capsulas 19,00%17.096.05 090196.5

Carnes e demais produtos comestiveis
frescos, resfriados, congelados,
salgados, em salmoura, simplesmente
temperados, secos ou defumados,
resultantes do abate de aves, exceto os
descritos no CEST 17.087.02

0902
1211.90.90
2106.90.90

0207
0209

0210.99.00

Cha, mesmo aromatizado 40,00%97.0 17.097.00
87.0 17.087.00 15,00%

57,00%0903.00 Mate98.0 17.098.00
1501 Agucar refinado, em embalagens de

conteudo inferior ou igual a 2 kg,
exceto as embalagens contendo
envelopes individualizados (sachfes) de
conteudo inferior ou igual a 10 g

1701.1
1701.99.00

0203
0206
0209

0210.1
0210.99.00

16,00%99.0 17.099.00Carnes e demais produtos comestiveis
frescos, resfriados, congelados,
salgados, em salmoura, simplesmente
temperados, secos ou defumados,
resultantes do abate de suinos

87.1 17.087.01 15,00%i
Agucar refinado, em embalagens de
conteudo superior a 2 kg e inferior ou
igual a 5 kg

1701.1
1701.99.00 16,00%99.1 17.099.01I 1501

0207.1
0207,2

Carnes de aves inteiras e com peso
unitario superior a 3 kg, temperadas

Agucar refinado, em embalagens de
conteudo superior a 5 kg

1701.1
1701.99.00

87.2 17.087.02 15,00% 16.00%99.2 17.099.02
Produtos horticolas, cozidos em Agua
ou vapor, congelados, em embalagens
de conteudo inferior ou igual a 1 kg

Agucar refinado adicionado de
aromatizante ou de corante em
embalagens de conteudo inferior ou
igual a 2 kg, exceto as embalagens
contendo envelopes individualizados
(sachfes) de conteudo inferior ou igual a
10 g

88.0 17.088.00 0710 42,00%

Produtos horticolas, cozidos em agua
ou vapor, congelados, em embalagens
de conteudo superior a 1 kg

100.0 16,00%17.100.00 1701.91.0088.1 17.088.01 0710 42,00%

Frutas, nao cozidas ou cozidas em
agua ou vapor, congeladas, mesmo
adicionadas de agucar ou de outros
edulcorantes, em embalagens de
conteudo inferior ou igual a 1 kg

Agucar refinado adicionado de
aromatizante ou de corante em
embalagens de conteudo superior a 2
kg e inferior ou igual a 5 kg

89.0 17.089.00 0811 42.00%
16,00%100.1 17.100.01 1701.91.00

Frutas, nao cozidas ou cozidas em
Agua ou vapor, congeladas, mesmo
adicionadas de agucar ou de outros
edulcorantes, em embalagens de
conteudo superior a 1 kg

Agucar refinado adicionado de
aromatizante ou de corante em
embalagens de conteudo superior a 5 16.00%100.2 17.100.02 1701.91.0089.1 17.089.01 0811 42,00%
kg
Agucar cristal, em embalagens de
conteudo inferior ou igual a 2 kg,
exceto as embalagens contendo
envelopes individualizados (saches) de
conteudo inferior ou igual a 10 g

Produtos horticolas, frutas e outras
partes comestiveis de plantas,
preparados ou conservados em vinagre
ou em Acido acetico, em embalagens
de conteudo inferior ou igual a 1 kg

1701.1
1701.99.0017.101.00 16,00%101.0

90.0 17.090.00 2001 53,00%

Agucar cristal, em embalagens de
conteudo superior a 2 kg e inferior ou
igual a 5 kg

1701.1
1701.99.0017.101.01 16,00%Produtos horticolas, frutas e outras

partes comestiveis de plantas,
101.190.1 17.090.01 2001 53,00%

Agucar cristal, em embalagens de
conteudo superior a 5 kg

1701.1
1701.99.00

preparados ou conservados em vinagre
ou em Acido acetico, em embalagens
de conteudo superior a 1 kg

101.2 16,00%17.101.02
Agucar cristal adicionado de
aromatizante ou de corante, em
embalagens de conteudo inferior ou
igual a 2 kg, exceto as embalagens
contendo envelopes individualizados
(saches) de conteudo inferior ou igual a
10 g

Outros produtos horticolas preparados
ou conservados, exceto em vinagre ou
em Acido acetico, congelados, com
excegAo dos produtos da posigAo
20.06, em embalagens de conteudo
inferior ou igual a 1 kg

16,00%102.0 17.102.00 1701.91.0017.091.0091.0 2004 42,00%

Agucar cristal adicionado de
aromatizante ou de corante, em
embalagens de conteudo superior a 2
kg e inferior ou igual a 5 kg

Outros produtos horticolas preparados
ou conservados, exceto em vinagre ou
em &cido acetico, congelados, com
excegao dos produtos da posigao
20.06, em embalagens de conteudo
superior a 1 kg

102.1 17.102.01 1701.91.00 16,00%
91.1 17.091.01 2004 42,00%

16,00%102.2 17,102.02 1701,91 Agucar cristal adicionado de

Outros produtos horticolas preparados
ou conservados, exceto em vinagre ou
em Acido acetico, nao congelados, com
excegao dos produtos da posigao
20.06, excluidos batata, inhame e
mandioca fritos, em embalagens de
conteudo inferior ou igual a 1 kg

aromatizante ou de corante, em
embalagens de conteudo superior a 5
kg

92.0 17.092.00 2005 49,00% Outros tipos de agucar, em
embalagens de conteudo inferior ou
igual a 2 kg, exceto as embalagens
contendo envelopes individualizados
(sachfes) de conteudo inferior ou igual a
10 g

1701.1
1701.99.00103.0 17.103.00 16,00%

Outros produtos horticolas preparados
ou conservados, exceto em vinagre ou
em Acido acetico, nao congelados, com
excegAo dos produtos da posigAo
20.06, excluidos batata, inhame e
mandioca fritos, em embalagens de
conteudo superior a 1 kg

Outros tipos de agucar, em
embalagens de conteudo superior a 2
kg e inferior ou igual a 5 kg

1701.1
1701.99.00

92.1 17.092.01 2005 103.149,00% 17.103.01 16,00%

Outros tipos de agucar, em
embalagens de conteudo superior a 51701.1

1701.99.00103.2 17.103.02 16,00%
Produtos horticolas, frutas, cascas de
frutas e outras partes de plantas,
conservados com agucar (passados por
calda, glaceados ou cristalizados), em
embalagens de conteudo inferior ou
igual a 1 kg

kg
Outros tipos de agucar adicionado de
aromatizante ou de corante, em
embalagens de conteudo inferior ou
igual a 2 kg, exceto as embalagens
contendo envelopes individualizados
(saches) de conteudo inferior ou igual a
10 g

93.0 17.093.00 2006.00.00 42,00%
104.0 17.104.00 1701.91.00 16,00%

Produtos horticolas, frutas, cascas de
frutas e outras partes de plantas,
conservados com agucar (passados por
calda, glaceados ou cristalizados), em
embalagens de conteudo superior a 1

Outros tipos de agucar adicionado de
aromatizante ou de corante, em
embalagens de conteudo superior a 2
kg e inferior ou igual a 5 kg

93.1 17.093.01 2006.00.00 42,00%
104.1 17.104.01 1701.91.00 16,00%

kg
Outros tipos de agucar adicionado de
aromatizante ou de corante, em
embalagens de conteudo superior a 5

Doces, geleias, “ marmelades’, pures e
pastas de frutas, obtidos por
cozimento, com ou sem adigao de
agucar ou de outros edulcorantes, em
embalagens de conteudo inferior ou
igual a 1 kg, exceto as embalagens
individuals de conteudo inferior ou
igual a 10 g

104.2 17.104.02 1701.91.00 16,00%
kg94.0 17.094.00 2007 59,00% Outros agucares em embalagens de
conteudo inferior ou igual a 2 kg,
exceto as embalagens contendo
envelopes individualizados (saches) de
conteudo inferior ou igual a 10 g

105.0 17.105.00 1702 16,00%

Doces, geleias,‘marmelades’, purfes e
pastas de frutas, obtidos por
cozimento, com ou scm adigAo de
agucar ou de outros edulcorantes, em
embalagens de conteudo superior a 1

Outros agucares, cm embalagens de
conteudo superior a 2 kg e inferior ou
igual a 5 kg

105.1 17.105.01 1702 16,00%94.1 17.094.01 2007 59,00%
Outros agucares, em embalagens de
conteudo superior a 5 kg

105.2 17.105.02 1702 16,00%kg
106.0 17.106.00 2008.19.00Frutas e outras partes comestiveis de

plantas, preparadas ou conservadas de
outro modo, com ou sem adigAo de
agucar ou de outros edulcorantes ou
de Alcool, nao especificadas nem
compreendidas em outras posigoes,
excluidos os amendoins e castanhas
tipo aperitivo, da posigao 2008.1, em
embalagens de conteudo inferior ou
igual a 1 kg
Frutas e outras partes comestiveis de
plantas, preparadas ou conservadas de
outro modo, com ou sem adigao de
agucar ou de outros edulcorantes ou
de Alcool, nao especificadas nem

Milho para pipoca (micro-ondas) 41,00%
Extratos, essencias e concentrados de
cafe e preparag&es a base destes
extratos, essfencias ou concentrados ou
A base de caffe, em embalagens de
conteudo inferior ou igual a 500 g,
exceto os classificados no CEST
17.107,01

107.0 17.107.00 2101.1 51,00%95.0 17.095.00 2008 41,00%
i

Extratos, essencias e concentrados de
caffe e preparagdes a base destes
extratos, essencias ou concentrados ou
A base de caffe, em cApsulas

i

107.1 17.107.01 2101.1 51,00%
!

95.1 17.095.01 Extratos, essencias e concentrados de
cha ou de mate e preparagdes A base
destes extratos, essencias ou
concentrados ou a base de chA ou de
mate, em embalagens de conteudo
inferior ou igual a 500 g, exceto as
bebidas prontas A base de mate ou chA
e os itens classificados no CEST
17.108.01

2008 41,00%

I

compreendidas em outras posigoes,
excluidos os amendoins e castanhas
tipo aperitivo, da posigao 2008.1, em
embalagens superior a 1 kg

108.0 17.108.00 2101.20 48,00%

Caffe torrado e moido, em embalagens
de conteudo inferior ou igual a 2 kg,
exceto os classificados nos CEST
17.096.04 e 17.096.05

96.0 17.096.00 0901 Extratos, essencias e concentrados de
chA ou de mate e preparagoes a base
destes extratos, essencias ou
concentrados ou A base de chA ou de
mate, em cApsulas

19,00%

108.1 17.108.01 2101.20 48,00%Caffe torrado e moido, em embalagens
de conteudo superior a 2 kg

96.1 17.096.01 0901 19,00%
Cafe torrado em grAo, em embalagens
de conteudo inferior ou igual a 2 kg

96.2 17.096.02 0901 19,00% 1901.90.90
2101.11.90
2101.12.00

Preparagdes em po para cappuccino e
similares, em embalagens de conteudo
inferior ou igual a 500 g

109.0 17.109.00 57,00%Caffe torrado em grao, em embalagens
de conteudo superior a 2 kg

96.3 17.096.03 0901 19,00%
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Papel toalha de uso institucional do
tipo comercializado era rolos igual ou
superior a 80 metros e do tipo
comercializado em folhas intercaladas

Refrescos e outras bebidas prontas
para beber, 4 base de ch& e mate2202.10.00 48,00%110.0 17.110.00i

49,00%20.045.00 4818.20.0045.0Refrescos e outras bebidas n&o
alcoolicas, exceto os refrigerantes e as
demais bebidas nos CEST 03.007.00 e
17.110.00

i
I

17.111.00 2202.10.00 37,00%111.0l 56,00%Toalhas e guardanapos de mesa46.0 20.046.00 4818.30.00!
Toalhas de cozinha (papel toalha de
uso domestico) 63,00%4818.90.9047.0 20.047.00Nectares de frutas e outras bebidas

n&o alcoolicas prontas para beber,
exceto isotonicos e energeticos

39,00%112.0 17.112.00 2202.99.00 Fraldas, exceto os descritos no CEST
20.048.01 41,38%9619.00.0048.0 20.048.00

2101.20
2202.99.00

Bebidas prontas a base de mate ou
ch&

41,38%9619.00.00 Fraldas de fibres tdxteis48.1 20.048.0117.113.00 48,00%113.0
41,38%Tampoes higienicos49.0 20.049.00 9619.00.00

Bebidas prontas a base de cafe114.0 17.114 .00 2202.99.00 42,00% 41,38%50.0 20.050.00 9619.00.00 Absorventes higtenicos extemos
Bebidas alimentares prontas a base de
soja, leite ou cacau, inclusive os
produtos denominados bebidas l&cteas

Hastes flexiveis (uso n&o medicinal) 41,38%51.0 20.051.00 5601.21.90
115.0 17 115.00 2202.99.00 30,00%

Suti& descartavel, assemelhados e
papel para depilag&o 51,00%52.0 20.052.00 5603.92.90
Pingas para sobrancelhas 51,00%8203.20.90APENDICE XIX

PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS
53.0 20.053.00

Espatulas (artigos de cutelaria) 51,00%8214.10.0054.0 20.054.00
Utensilios e sortidos de utensilios de
manicures ou de pedicuros (incluidas
as limas para unhas)

51,00%20.055.00 8214.20.0055.0MVADESCRIfAOITEM CEST NCM/SH ORIGINAL 9025.11.10
9025.19.90 Termdmetros, inclusive o digital 51,00%56.0 20.056.00Henna (embalagens de conteudo

inferior ou igual a 200 g)
Henna (embalagens de conteudo
superior a 200 g)

1.0 20.001.00 1211.90.90 51,00%
Escovas e pinceis de barba, escovas
para cabelos, para cilios ou para
unhas e outras escovas de toucador de
pessoas, incluidas as que sejam partes
de aparelhos, exceto escovas de dentes

1.1 20.001.01 1211.90.90 51,00%
57.0 51,00%20.057.00 9603.2

2.0 20.002.00 2712.10.00 Vaselina 51,00%
3.0 20.003.00 2814.20.00 Amoniaco em solugao aquosa (amonia)

Perbxido de hidrogenio, em
embalagens de conteudo inferior ou
igual a 500 ml

51,00%
Escovas de dentes, incluidas as
escovas para dentaduras58.0 20.058.00 9603.21.00 33,00%4.0 20.004.00 2847.00.00 51,00%
Pinceis para aplicag&o de produtos
cosmeticos 51,00%59.0 20.059.00 9603.30.005.0 20.005.00 3006.70.00 Lubrificagao intima 51,00%

! Dleos essenciais (desterpenados ou
n&o), incluidos os chamados
‘concretos’ ou 'absolutos’; resinoides;
oleorresinas de extrag&o; solugdes
concentradas de oleos essenciais em
gorduras, em oleos fixos, em ceras ou
em materias an&logas, obtidas por
tratamento de flores atravis de
substancias gordas ou por maceragao;
subprodutos terpenicos residuais da
desterpenagao dos oleos essenciais;
aguas destiladas aromaticas e solugdes
aquosas de oleos essenciais, em
embalagens de conteudo inferior ou
igual a 500 ml

Sortidos de viagem, para toucador de
pessoas para costura ou para limpeza
de calgado ou de roupas

9605.00.00 51,00%60.0 20.060.00

Pentes, travessas para cabelo e artigos
semelhantes; grampos (alfmetes) para
cabelo; pingas (pinceguiches),
onduladores, bobes (rolos) e artefatos
semelhantes para penteados, e suas
partes, exceto os classificados na
posigao 8516 e suas partes

i

20.061.00 51,00%61.0 9615
6.0 20.006.00 3301 51,00%

Borlas ou esponjas para pos ou para
aplicagao de outros cosmeticos ou de
produtos de toucador

:
51,00%62.0 20.062.00 9616.20.00

3923.30.00
3924.90.00
3924.10.00
4014.90.90
7010.20.00

7.0 20.007.00 3303.00.10 Perfumes (extratos) 51,00% 63.0 20.063.00 Mamadeiras 41,38%
Aguas-de-colonia8.0 20.008.00 3303.00.20 74,00%

9.0 20.009.00 3304,10,00 Produtos de maquilagem para os labios 51,00%
Sombra, delineador, lapis para
sobrancelhas e rimel

8212.10.20
8212.20.1010.0 20.010.00 3304.20.10 51,00% 64.0 20.064.00 Aparelhos e laminas de barbear 30,00%

Outros produtos de maquilagem para
os olhos11.0 20.011.00 3304.20.90 51,00%

APf-NDICE XX
PRODUTOS ELETRONICOS. ELETROELETR6NICOS E ELETRODOMESTICOSPreparagdes para manicuros e

pedicuros, incluindo removedores de
esmalte & base de acetona

12.0 20.012.00 3304.30.00 64,00%
MVADESCRI£AOITEM CEST NCM/SH13.0 20.013.00 3304.91.00 Pos, incluidos os compactos 51,00% ORIGINALCremes de beleza, cremes nutritivos e

log6es tdnicas14.0 20.014.00 3304.99.10 70,00% 7321.11.00
7321.81.00
7321.90.00

Fogdes de cozinha de uso domdstico e
suas partes 39,00%1.0 21.001.00Outros produtos de beleza ou de

maquilagem preparados e preparagdes
para conservag&o ou cuidados da pele,
exceto as preparagdes solares e
antissolares

Combinagdes de refrigeradores e
congeladores ('freezers’), munidos de
portas exteriores separadas

15.0 20.015.00 3304.99.90 28,00% 2.0 21.002.00 8418.10.00 38,00%

Refrigeradores do tipo domdstico, de
compressao

16.0 20.016.00 3304.99.90 Preparagdes solares e antissolares 41,00% 3.0 21.003.00 8418.21.00 35,00%
17.0 20.017.00 3305.10.00 Xampus para o cabelo 31,00% Outros refrigeradores do tipo

domesticoPreparagdes para ondulagao ou
alisamento, permanentes, dos cabelos

4.0 21.004.00 8418.29.00 48,00%18.0 20.018.00 3305.20.00 51,00%
Congeladores ('freezers’) horizontais
tipo area, de capacidade n&o superior
a 800 litros

21.005.00 8418.30.00 42,00%19.0 20.019.00 5.03305.30.00 Laques para o cabelo 51,00%
Outras preparagdes capilares,
incluindo m&scaras e finalizadores20.0 20.020.00 3305.90.00 40,00% Congeladores ('freezers’) verticals tipo

armario, de capacidade n&o superior a
900 litros

21.0 20.021.00 6.0 21.006.00 8418.40.00 41,00%3305.90.00 Condicionadores 40,00%
22.0 20.022.00 3305.90.00 Tintura para o cabelo 35,00%
23.0 20.023.00 3306.10.00 Dentifricios Outros mdveis (areas, arm&rios,

vitrines, balcoes e mdveis semelhantes)
para a conservag&o e exposigao de
produtos, que incorporem um
equipamento para a produg&o de frio

33,00%
Fios utilizados para limpar os espagos
interdentais (fios dentais)24.0 20.024.00 3306.20.00 41.38% 7.0 37,00%21.007.00 8418.50
Outras preparagdes para higiene bucal
ou dent&ria

25.0 20.025.00 3306.90.00 41,38%
Preparagdes para barbear (antes,
durante ou apos)

8.0 21.008.00 Mini adega e similares
MAquinas para produg&o de gelo

26,00%8418.69.926.0 20.026.00 3307.10.00 76,00% 9.0 21.009.00 51,00%8418.69.99
Desodorantes (desodorizantes)
corporais liquidos, exceto os
classificados no CEST 20.027.01

10.0 21.010.00 8418.99.00 Partes dos refrigeradores, 41,00%
27.0 20.027.00 3307.20.10 44.00% congeladores, mini adegas e similares,

m&quinas para produgfio de gelo e
bebedouros descritos nos CEST
21.002.00, 21.003.00, 21.004.00,
21.005.00, 21.006.00, 21.007.00,
21.008.00, 21.009.00 e 21.013.00

Logdes e dleos desodorantes
hidratantes liquidos

27.1 20.027.01 3307.20.10 44,00%
28.0 20.028.00 3307.20.10 Antiperspirantes liquidos 47,00%

Outros desodorantes (desodorizantes)
corporais, exceto os classificados no
CEST 20.029.01

29.0 20.029.00 3307.20.90 47,00% 11.0 21.011.00 8421.12 Secadoras de roupa de uso domestico 28,00%
Outras secadoras de roupas e
centrifugas de uso domesticoOutras logdes e dleos desodorantes

hidratantes
12.0 21.012.00 8421.19.90 37,00%29.1 20.029.01 3307.20.90 44,00%
13.0 21.013.00 8418.69.31 Bebedouros refrigerados para &gua 28.00%30.0 20.030.00 3307.20.90 Outros antiperspirantes 47,00% Partes das secadoras de roupas e

centrifugas de uso domestico e dos
aparelhos para filtrar ou depurar agua,
descritos nos CEST 21.011.00 e
21.012.00 e 21.098.00

Sais perfumados e outras preparagdes
para banhos31.0 20.031.00 3307.30.00 51,00%

14.0 / 21.014.00 8421.9 28,00%Outros produtos de perfumaria
preparados32.0 20.032.00 3307.90.00 51,00%
Outros produtos de toucador
preparados

32.1 20.032.01 3307.90.00 8422.11.00
8422.90.10

Maquinas de lavar louga do tipo
domestico e suas partes

51,00% 15.0 21.015.00 42,00%
Solugdes para lentes de contato ou
para olhos artificiais33.0 20.033.00 3307.90.00 Maquinas que executem pelo menos

duas das seguintes fungdes:
impress&o, copia ou transmiss&o de
telecdpia (fax), capazes de ser
conectadas a uma maquina
automatics para processamento de
dados ou a uma rede

51,00%

Saboes de toucador em barras,
pedagos ou figures moldados

34.0 20.034.00 3401.11.90 20,00%
16.0 21.016.00 8443.31 26,00%Outros sabdes, produtos e

preparagdes, em barras, pedagos ou
figuras moldados

35.0 20.035.00 3401.19.00 28,00%

35.1 20.035.01 3401.19.00 Lengos umedecidos 28,00% Outras impressoras, mAquinas
copiadoras e telecopiadores (fax),
mesmo combinados entre si, capazes
de ser conectados a uma maquina
autom&tica para processamento de
dados ou a uma rede

36.0 20.036.00 3401.20.10 Sabdes de toucador sob outras formas 51,00%
Produtos e preparagdes org&nicos
tensoativos para lavagem da pele, na
forma de liquido ou de creme,
acondicionados para venda a retalho,
mesmo contendo sab&o

17.0 21.017.00 8443.32 35,00%
37.0 20.037.00 3401.30.00 42,00%

Partes e acessorios de maquinas e
aparelhos de impress&o por meio de
blocos, cilindros e outros elementos de
impress&o da posig&o 8442; e de
outras impressoras, maquinas
copiadoras e telecopiadores (fax),
mesmo combinados entre si

38.0 20.038.00 4014.90.10 Bolsa para gelo ou para Agua quente 51,00%
Chupetas e bicos para mamadeiras e
para chupetas, de borracha

39.0 20.039.00 4014.90.90 41,38% 18.0 21.018.00 8443.9 32,00%
3924.90.00
3926.90.40
3926.90.90

Chupetas e bicos para mamadeiras e
para chupetas, de silicone

40.0 20.040.00 41,38%

41.0 20.041,00 4202.1 Malas e maletas de toucador 51,00% Maquinas de lavar roupa, mesmo com
dispositivos de secagem, de uso
domestico, de capacidade n&o superior
a 10 kg, em peso de roupa seca,
inteiramente autom&ticas

42.0 20.042.00 4818.10.00 Papel higienico - folha simples
Papel higienico - folha dupla e tripla

45,00%
19.0 21.019.0043.0 8450.11.0020.043.00 4818.10.00 31,00%44,00%

Lengos (incluidos os de maquilagem) e
toalhas de m&o

44.0 20.044.00 4818.20.00 79,00%



Pág.  38DIÁRIO OFICIALMacapá, 27.03.2018 ;c
Aparelhos de radiodifusAo suscetiveis
de funcionarem sem fonte externa de
energia. Aparelhos de gravagao de
som; aparelhos de reprodugao de som;
aparelhos de gravagAo e de reprodugao
de som; partes e acessorios; exceto os
de uso automotivo

Outras maquinas de lavar roupa,
mesrao com dispositivos de secagem,
de uso domestico, com secador
centrifugo incorporado

20.0 21.020.00 8450.12.00 39,00% 8519
8522

8527.1
58.0 21.058.00 42,00%

Outras maquinas de lavar roupa,
mesmo com dispositivos de secagem,
de uso domestico

21.0 21.021.00 8450.19.00 31,00%

Outros aparelhos de grevagAo de som;
aparelhos de reprodugAo de som;
aparelhos de grevagAo e de reprodugAo
de som; partes e acessorios; exceto os
de uso automotivo

Maquinas de lavar roupa, mesmo com
dispositivos de secagem, de uso
domestico, de capacidade superior a
10 kg, em peso de roupa seca

I 22.0 21.022.00 8450.20 32,00% 59.0 21.059.00 8519.81.90 28,00%

Partes de maquinas de lavar roupa,
mesmo com dispositivos de secagem,
de uso domestico

Gravador-reprodutor e editor de
imagem e som, em discos, por meio
magnetico, 6ptico ou optomagnAtico,
exceto de uso automotivo

23.0 21.023.00 8450.90 31,00%
60.0 21.060.00 8521.90.10 35,00%Maquinas de secar de uso domestico

de capacidade nAo superior a 10 kg,
em peso de roupa seca

24.0 21.024.00 8451.21.00 32,00%
Outros aparelhos videofonicos de
gravagao ou reprodugao, mesmo
incorporando um receptor de sinais
videofonicos, exceto os de uso
automotivo

Outras maquinas de secar de uso
domestico

25.0 21.025.00 8451.29.90 48,00% 61.0 21.061.00 8521.90.90 24,00%
Partes de maquinas de secar de uso
domestico

26.0 21.026.00 8451.90 40,00%
62.0 21.062.00 8523.51.10 Cartoes de memdria ("memorycards’') 50,00%27.0 21.027.00 8452.10.00 MAquinas de costura de uso domestico 44,00%
63.0 21.063.00 8523.52.00! Cartdes inteligentes ("smartcards” ) 9,00%Maquinas automAticas para

processamento de dados, portAteis, de
peso nao superior a 10 kg, contendo
pelo menos uma unidade central de
processamento, um teclado e uma tela

64.0 21.064.00 8523.52.00 Cartoes inteligentes ("sim cards’) 9,00%
Cameras fotograficas digitais e
cameras de video e suas partes

28.0 21.028.00 8471.30 24,00% 65.0 21.065.00 8525.80.2 40,00%
Outros aparelhos receptores para
radiodifusAo, mesmo combinados num
involucre, com um aparelho de
gravagao ou de reprodugAo de som, ou
com um relogio, inclusive caixa
acustica para Home Theaters
classificados na posigAo 8518

Outras mAquinas automAticas para
processamento de dados 39,00%29.0 21.029.00 8471.4

66.0 21.066.00 8527.9 31,00%Unidades de processamento, de
pequena capacidade, exceto as das
subposigdes 8471.41 ou 8471.49,
podendo conter, no mesmo corpo, um
ou dois dos seguintes tipos de
unidades: unidade de memoria,
unidade de entrada e unidade de
salda; baseadas em
microprocessadores, com capacidade
de instalagAo, dentro do mesmo
gabinete, de unidades de memoria da
subposigao 8471.70, podendo conter
multiplos conectores de expansAo
(“ slots'), e valor FOB inferior ou igual a
US$ 12.500,00, por unidade

8528.49.29
8528.59.20

8528.69

Monitores e projetores que nao
incorporem aparelhos receptores de
televisAo, policromAticos

67.0 21.067.00 37,00%

Projetores capazes de serem
conectados diretamente a uma
mAquina automatics para
processamento de dados da posigAo
84,71 e concebidos para serem

22,00%8471.50.1021.030.0030.0

67.1 21.067.01 8528.62.00 37.00%

utiiizados com esta maquina
Outros monitores capazes de serem
conectados diretamente a uma
mAquina automAtica para
processamento de dados da posigAo
84.71 e concebidos para serem
utiiizados com esta mAquina,
policromAticos

Unidades de entrada, exceto as
classificadas no codigo 8471.60.54 50,00%31.0 21.031.00 8471.60.5

68.0 21.068.00 8528.52.20 38,00%Outras unidades de entrada ou de
saida, podendo conter, no mesmo
corpo, unidades de membria

37,00%32.0 21.032.00 8471.60.90

34,00%8471.70 Unidades de membria33.0 21.033.00 Aparelhos receptores de televisao,
mesmo que incorporem um aparelho
receptor de radiodifusAo ou um
aparelho de grevagAo ou reprodugAo de
som ou de imagens - Televisores de
CRT (tubo de raios catbdicos)

Outras mAquinas automAticas para
processamento de dados e suas
unidades; leitores magnAticos ou
opticos, mAquinas para registrar dados
em suporte sob forma codificada, e
mAquinas para processamento desses
dados, nao especificadas nem
compreendidas em outras posigoes

69.0 21.069.00 8528.7 42,00%

27,00%34.0 8471.9021.034.00

Aparelhos receptores de televisAo,
mesmo que incorporem um aparelho
receptor de radiodifusAo ou um
aparelho de grevagAo ou reprodugao de
som ou de imagens - Televisores de
LCD (Display de Cristal Liquido)

70.0 21.070.00 8528.7 34,00%Partes e acessorios das mAquinas da
posigao 84.718473.30 32,00%35.0 21.035.00
Outros transformadores, exceto os
classificados nos cddigos 8504.33.00 e
8504.34.00

42,00%36.0 8504.3 Aparelhos receptores de televisAo,
mesmo que incorporem um aparelho
receptor de radiodifusAo ou um
aparelho de gravagAo ou reprodugAo de
som ou de imagens - Televisores de
Plasma

21.036.00

58,00%8504.40.10 Carregadores de acumuladores37.0 21.037.00 71.0 21.071.00 8528.7 29,00%Equipamentos de alimentagao
ininterrupta de energia (UPS ou “ no
break*)

36,00%8504.40.4038.0 21.038.00

Outros aparelhos receptores de
televisao nao dotados de monitores ou
display de video

60,00%21.039.00 8507.80.00 Outros acumuladores39.0
72.0 21.072.00 8528.7 34,00%8508 Aspiradores 34,00%40.0 21.040.00

Aparelhos eletromecAnicos de motor
eletrico incorporado, de uso domestico
e suas partes

Outros aparelhos receptores de
televisAo nao relacionados nos CEST
21.069.00, 21.070.00, 21.071.00 e
21.072.00

8509 42,00%41.0 21.041.00
73.0 21.073.00 8528.7 34,00%44,00%42.0 21.042.00 8509.80.10 Enceradeiras

Chaleiras eletricas 48,00%43.0 21.043.00 8516.10.00
CAmeras fotogrAficas dos tipos
utilizadas para preparagao de cliches
ou cilindros de impressAo

43,00%44.0 21.044.00 8516.40,00 Ferros elAtricos de passari
74.0 21.074.00 9006.59 37,00%31,00%21.045.00 Fomos de micro-ondas45.0 8516.50.00

Outros fomos; fogareiros (incluidas as
chapas de cocgao), grelhas e
assadeiras, exceto os portateis

Cameras fotogrAficas para filmes de
revelagao e copiagem instantaneas

34,00%21.046.00 8516.60.00 75.0 21.075.0046.0 9006.40.00 37,00%
76.0 21.076.00 9018.90.50 Aparelhos de diatermia 37,00%Outros fomos; fogareiros (incluidas as

chapas de cocgAo), grelhas e
assadeiras, portAteis

77.0 21.077.00 9019.10.00 Aparelhos de massagem 37,00%34,00%47.0 21.047.00 8516.60.00
78.0 21.078.00 9032.89.11 Reguladores de voltagem eletrdnicos 37,00%

Consoles e maquinas de jogos de video,
exceto os classificados na subposigao
9504.30

Outros aparelhos eletrotermicos de uso
domestico - Cafeteiras 42.00%8516.71.0048.0 21.048.00 79.0 21.079.00 9504.50.00 30,00%
Outros aparelhos eletrotermicos de uso
domAstico - Torradeiras 30,00%49.0 21.049.00 8516.72.00 80.0 21.080,00 8517.62.1 Multiplexadores e concentradores 37,00%

Centrais automAticas privadas, de
capacidade inferior ou igual a 25
ramais

Outros aparelhos eletrotArmicos de uso
domestico21.050.00 38,00%50.0 8516.79 81.0 21.081.00 8517.62.22 37,00%
Partes das chaleiras, ferros, fomos e
outros aparelhos eletrotermicos da
posigao 85.16, descritos nos CEST
21.043.00, 21.044.00, 21.045.00,
21.046.00, 21.047.00, 21.048.00,
21.049.00 e 21.050.00

82.0 21.082.00 8517.62.39 Outros aparelhos para comutagAo 37,00%
Roteadores digitais, em redes com ou
sem fio

83.0 21.083.00 8517.62.4 37,00%38,00%51.0 21.051.00 8516.90.00
Aparelhos emissores com receptor
incorporado de sistema troncalizado
(“ trunking*), de tecnologia celular

84.0 21.084.00 8517.62.62 37,00%
Aparelhos telefdnicos por fio com
unidade auscultador - microfone sem 38,00%8517.11.0052.0 21.052.00 Outros aparelhos de recepgAo,

conversao e transmissAo ou
regeneragAo de voz, imagens ou outros
dados, incluindo os aparelhos de
comutagAo e roteamento

fio 85.0 21.085.00 8517.62.9 37,00%Telefones para redes celulares, exceto
por satelite, os de uso automotivo e os
classificados no CEST 21.053.01

53.0 21.053.00 8517.12.3 9,00%

Antenas proprias para telefones
celulares portAteis, exceto as
telescopicas

Telefones para redes celulares
portAteis, exceto por satelite

86.0 21.086.00 8517.70.2121.053.01 8517.12.3153.1 37,00%9,00%
Outros telefones para outras redes sem
fio, exceto para redes de celulares e os
de uso automotivo

Aparelhos ou mAquinas de barbear,
mAquinas de cortar o cabelo ou de
tosquiar e aparelhos de depilar, e suas
partes

54.0 21.054.00 8517.12 9,00% 8214.9087.0 21.087.00 42,00%8510Outros aparelhos telef6nicos nAo
combinados com outros aparelhos

55.0 21.055.00 8517.18.91 41,00%
88.0 21.088.00 8414.5 Ventiladores, exceto os de uso agricola 36,00%21.055.0155.1 8517.18.99 Outros aparelhos telefbnicos 41,00% 89.0 21.089.00 8414.59.90 Ventiladores de uso agricola 45,00%Aparelhos para transmissAo ou

recepgao de voz, imagem ou outros
dados em rede com fio, exceto os
classificados nos codigos 8517.62.51,
8517.62.52 e 8517.62.53

90.0 21.090.00 8414.60.00 Coifas com dimensAo horizontal 50,00%
21.056.0056.0 8517.62.5 maxima nao superior a 120 cm37,00%

Partes de ventiladores ou coifas
aspirantes

91.0 21.091.00 8414.90.20 36,00%
Microfones e seus suportes; alto-
falantes, mesmo montados nos seus
receptaculos, fones de ouvido
(auscultadores), mesmo combinados
com microfone e conjuntos ou sortidos
constituidos por um microfone e um
ou mais alto-falantes, amplificadores
elAtricos de audiofrequencia, aparelhos
eletricos de amplificagAo de som; suas
partes e acessorios; exceto os de uso
automotivo

MAquinas e aparelhos de ar
condicionado contendo um ventilador
motorizado e dispositivos prbprios para
modificar a temperature e a umidade,
incluidos as mAquinas e aparelhos em
que a umidade nAo seja regulavel
separadamente

8415.10
8415.892.0 21.092.00 40,00%

57.0 21.057.00 8518 42,00%

Aparelhos de ar-condicionado tipo
Split System (sistema com elementos
separados) com unidade externa e
interna

93.0 21.093.00 8415.10.11 48,00%
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parede, cxccto os dos tipos utilizados
na iluminagio publica; e suas partes

Aparelhos de ar-condicionado com
capacidade inferior ou igual a 30.000
frigorias/ hora

94.0 21.094.00 8415.10.19 40,00%
Abajures de cabeceiras, de escritdrio e
lampadarios de interior, elitricos e
suas partes

9405.20.00
9405.9 39,00%Aparelhos de ar-condicionado com

capacidade acima de 30.000
frigorias/hora

21.124.00124
95.0 21.095.00 8415.10.90 39,00%

Outros aparelhos elitricos de
iluminagio e suas partes

9405.40
9405.9 32,00%125 21.125.00Unidades evaporadoras (intemasj de

aparelho de ar-condicionado do tipo
Split System (sistema com elementos
separados) , com capacidade inferior ou
igual a 30.000 frigorias / hora

58,00%Microprocessador21.126.00 8542.31.90126
96.0 21.096.00 8415.90.10 69,00%

APENDICE XXI
kAQOES PAkA ANIMATS DOM^STICOSUnidades condensadoras (extemas) de

aparelho de ar-condicionado do tipo
Split System (sistema com elementos
separados), com capacidade inferior ou
igual a 30.000 frigorias/ hora

MVA97.0 21.097.00 8415.90.20 68,00% DESCRI£AOITEM CEST NCM/SH ORIGINAL
Ra^io tipo ‘‘pet” para animals
domesticos 46,00%23091.0 22.001.00Aparelhos elitricos para filtrar ou

depurar igua (purificadores de agua
refrigerados) , exceto os itens
classificados no CEST 21.098.01

98.0 21.098.00 8421.21.00 57,00%
APENDICE XXH

SORVETES E PREPARADOS PARA FABRICA^AO DE SORVETES EM MAQUINASOutros aparelhos eletricos para filtrar
ou depurar igua98.1 21.098.01 8421.21.00 57,00%

MVADESCRICAOITEM CEST NCM/SH8424.30.10
8424.30.90
8424.90.90

ORIGINAL99.0 21.099.00 Lavadora de alta pressio e suas partes 47,00%
70,00%2105.00 Sorvetes de qualquer espbcic1.0 23.001.00

1806100.0 21.100.00 8467.21.00 Furadeiras eletricas 41.00% Preparados para fabricagio de sorvete
em miquina 328,00%2.0 23.002.00 1901Aparelhos etetricos para aquecimento

de ambientes101.0 21.101.00 8516.2 32,00% 2106
102.0 21.102.00 8516.31.00 Secadorcs de cabclo 44,00%

APENDICE XXm
TINTAS E VERNIZES

(Convenio ICMS 118/17)

Outros aparelhos para arranjos do
cabelo103.0 21.103.00 8516.32.00 44,00%
Aparelhos receptores para
radiodifusao, mesmo combinados num
mesmo invblucro, com um aparelho de
gravagio ou de reprodugao de som, ou
com um relogio, exceto os classificados
na posigio 8527.1, 8527.2 e 8527.9
que sejam de uso automotivo

MVADESCRICAOITEM CEST NCM/SH104.0 21.104.00 8527 31,00% ORIGINAL
3208

1.0 24.001.00 3209 Tintas, vemizes 35,00%
3210.00105.0 21.105.00 8479.60.00 Climatizadores de ar 36,00% Xadrez e pos assemelhados, exceto

pigmentos i base de di6xido de titinio
classificados no codigo 3206.11.19

2821:
Outras partes para maquinas e
aparelhos de ar-condicionado que
contenham um ventilador motorizado e
dispositivos prbprios para modificar a
temperatura e a umidade, incluindo as
maquinas e aparelhos em que a
umidade nio seja regulavel
separadamente

2.0 24.002.00 3204.17.00
3206

35,00%

3204
3205.00.00

3206
3212

Corantes para aplicagao em bases,
tintas e vemizes

106.0 21.106.00 8415.90.90 24,00% 50,00%3.0 24.003.00

AP§NDICE XXIV
VElCULOS AUTOMOTORES

107.0 21.107.00 8525.80.19 Cameras de televisao e suas partes 80,00%
108.0 21.108.00 8423.10.00 Balangas de uso domestico 52,00%

Tubos e vilvulas, eletronicos, de
catodo quente, citodo frio ou
fotocatodo (por exemplo, tubos e
valvulas, de vacuo, de vapor ou de gas,
ampolas retificadoras de vapor de
mercurio, tubos catodicos, tubos e

DESCRICAOITEM CEST NCM/SH
Veiculos autombveis para transporte de 10 pessoas ou
mais, incluindo o motorista, unicamente com motor de
pistio, de ignigio por compressio (diesel ou
semidiesel), com volume intemo de habitaculo,
destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m*.
mas inferior a 9 m*

109.0 21.109.00 8540 40,00%
i

1.0 25.001.00 8702.10.00

valvulas para cameras de televisio)
Veiculos autombveis para transporte de 10 pessoas ou
mais, incluindo o motorista, unicamente com motor
eletrico para propulsao, com volume intemo de
habiticulo, destinado a passageiros e motorista,
superior a 6 m3, mas inferior a 9 m3

Aparelhos eletricos para telefonia;
outros aparelhos para transmissao ou
recepgio de voz, imagens ou outros
dados, incluidos os aparelhos para
comunicagio em redes por fio ou redes
sem fio (tal como uma rede local (LAN )
ou uma rede de Area estendida (WAN),
incluidas suas partes, exceto os de uso
automotivo e os classificados nos
codigos 8517.62.51, 8517.62.52 e
8517,62.53

2.0 25.002.00 8702.40.90

37.00% Automoveis unicamente com motor de pistao
altemativo de ignigio por centelha (faisca*), de
cilindrada nao superior a 1000 cm3

21.110.00 8517•110.0
3.0 25.003.00 8703.21.00

Automoveis unicamente com motor de pistao
altemativo de ignigio por centelha (faisca*), de
cilindrada superior a 1000 cm3, mas nao superior a
1500 cm3, com capacidade de transporte de pessoas

4.0 25.004.00 8703.22.10
Interfones, seus acessbrios, tomadas e
“ Plugs* 36,00%111.0 21.111.00 8517

sentadas inferior ou igual a 6, incluido o condutor,
exceto carro celularPartes reconheciveis como exdusiva ou

principalmente destinadas aos
aparelhos das posigbes 8525 a 8528;
exceto as de uso automotivo

Outros autombveis unicamente com motor de pistio
altemativo de ignigao por centelha (faisca*), de
cilindrada superior a 1000 cm3, mas nio superior a
1500 cm3, exceto carro celular

8529 39.00%21.112.00112.0
8703.22.905.0 25.005.00

Aparelhos elitricos de sinalizagio
acustica ou visual (por exemplo,
campainhas, sirenes, quadras
indicadores, aparelhos de alarme para
protegao contra roubo ou incindio);
exceto os de uso automotivo e os
classificados nas posigoes 8531.10 e
8531.80.00.

Autombveis unicamente com motor de pistao
altemativo de ignigio por centelha (faisca*), de
cilindrada superior a 1500 cm3, mas nio superior a
3000 cm3, com capacidade de transporte de pessoas
sentadas inferior ou igual a 6, incluido o condutor,
exceto carro celular, carro funerario e autombveis de
corrida

31,00%113.0 21.113.00 8531
25.006.00 8703.23.106.0

Aparelhos eletricos de alarme, para
protegio contra roubo ou incendio e
aparelhos semelhantes, exceto os de
uso automotivo

Outros autombveis unicamente com motor de pistio
altemativo de ignigio por centelha (faisca*), de
cilindrada superior a 1500 cm3, mas nio superior a
3000 cm3, exceto carro celular, carro funeririo e
autombveis de corrida

40,00%114.0 21.114.00 8531.10
7.0 25.007.00 8703.23.90

Outros aparelhos de sinalizagio
acustica ou visual, exceto os de uso
automotivo

34,00%115.0 21.115.00 8531.80.00 Autombveis unicamente com motor de pistio
altemativo de ignigio por centelha (faisca*), de
cilindrada superior a 3000 cm3, com capacidade de
transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6,
incluido o condutor, exceto carro celular, carro
funeririo e autombveis de corrida

Circuitos impressos, exceto os de uso
automotivo 39,00%8534.00116.0 21.116.00 8.0 25.008.00 8703.24.10

8541.40.11
8541.40.21
8541.40.22

Diodos emissores dc luz (LED), exceto
diodos “ laser* 30,00%117.0 21.117.00

Outros automoveis unicamente com motor de pistao
altemativo de ignigio por centelha (faisca*), de
cilindrada superior a 3000 cm3, exceto carro celular,
carro funerario e autombveis de corrida
Autombveis unicamente com motor diesel ou
semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm3, mas nio
superior a 2500 cm3, com capacidade de transporte de
pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluido o
condutor, exceto ambulancia, carro celular e carro
funerario

21.118.00 8543.70.92 Eletrificadores de cercas eletrbnicos 38,00%118.0
8703.24.909.0 25.009.00Aparelhos e instrumentos para medida

ou controle da tensio, intensidade,
resistencia ou da potencia, sem
dispositivo registrador; exceto os de
uso automotivo

119.0 21.119.00 9030.3 33,00%

10.0 25.010.00 8703.32.10Analisadores lbgicos de circuitos
digitais, de espectro de frequencia,
frequencimetros, fasimetros, e outros
instrumentos e aparelhos de controle
de grandezas eletricas e detecgio

120.0 ; 21.120.00 31,00%9030.89
Outros autombveis unicamente com motor diesel ou
semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm3, mas nio
superior a 2500 cm3, exceto ambulancia, carro celular
e carro funerario

11.0 25.011.00 8703.32.90Interruptores horirios e outros
aparelhos que permitam acionar um
mecanismo em tempo determinado,
munidos de maquinismo de aparelhos
de relojoaria ou de motor sincrono

37,00%121.0 21.121.00 9107.00 Autombveis unicamente com motor diesel ou
semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm3, com
capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior
ou igual a 6, incluido o condutor, exceto carro celular e
carro ftmeririo

12.0 25.012.00 8703.33.10
Aparelhos de iluminagio (incluidos os
projetores) e suas partes, nio
especificados nem compreendidos em
outras posigbes; anuncios, cartazes ou
tabuletas e placas indicadoras
luminosos, e artigos semelhantes,
contendo uma fonte luminosa fixa
permanente, e suas partes nio
especificadas nem compreendidas em
outras posigbes, com excegio dos itens
classificados nos CEST 21.123.00,
21.124.00 e 21.125.00

I
Outros autombveis unicamente com motor diesel ou
semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm3, exceto
carro celular e carro funerario

25.013.00 8703.33.9013.0

Veiculos autombveis para transporte de mercadorias,
de peso em carga mixima nio superior a 5 toneladas,
chassis com motor diesel ou semidiesel e cabina,
exceto caminhio de peso em carga maxima superior a
3,9 toneladas
Veiculos autombveis para transporte de mercadorias,
de peso em carga maxima nio superior a 5 toneladas,
com motor diesel ou semidiesel, com caixa basculante,
exceto caminhao de peso em carga maxima superior a
3,9 toneladas

39,00%122.0 21.122.00 9405
14.0 25.014.00 8704.21.10

Lustres e outros aparelhos elitricos de
iluminagio, prbprios para serem
suspensos ou fixados no teto ou na

25.015.00 8704.21.2015.09405.10
9405.9123 21.123.00 39,00%
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Veiculos automdveis para transporte de mercadorias,
de peso em carga maxima nao superior a 5 toneladas,
frigorificos ou isotermicos, com motor diesel ou
semidiesel, exceto caminh&o de peso em carga maxima
superior a 3,9 toneladas

Xampus para o
cabelo 42,00%237,96%3305.10.0028.011.0011.0

16.0 1 25.016 .00 Preparagdes para
ondulagdo ou
alisamento,
permanentes, dos
cabelos

8704.21 . 30

43,00%339,00%3305.20.0028.012.0012.0
Outros veiculos automdveis para transporte de
mercadorias, de peso em carga maxima n&o superior a
5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, exceto
carro-forte para transporte de valores e caminhfio de
peso em carga maxima superior a 3,9 toneladas

Outras preparagdes
capilares

25.017 .00 8704.21 .9017.0 49,78%282,52%3305.90.0028.013.0013.0
49,78%339,00%Tintura para o cabelo3305.90.0014.0 28.014.90

28.015.00
Veiculos automdveis para transporte de mercadorias,
de peso em carga maxima nfio superior a 5 toneladas,

com motor a explosao, chassis e cabina, exceto

Preparagdes para
barbear (antes,
durante ou apos)

48,93%139,79%3307.10.0018.0 25.018.00 8704.31. 10 15.0

Desodorantes
caminh&o de peso em carga maxima superior a 3,9
toneladas corporals e

antiperspirantes,
liquidos

34,08%402,33%3307.20.1028.016.0016.0
Veiculos automoveis para transporte de mercadorias,
de peso em carga maxima n&o superior a 5 toneladas,
com motor explosSo com caixa basculante, exceto
caminhao de peso em carga maxima superior a 3,9
toneladas

Outros desodorantes
corporais e
antiperspirantes

19.0 25.019.00 8704.31.20 34,08%255,95%3307.20.9028.017.0017.0

Outros produtos de
perfumaria ou de
toucador preparados

Veiculos automdveis para transporte de mercadorias,
de peso em carga maxima nao superior a 5 toneladas,
frigorificos ou isotermicos com motor explosao, exceto
caminhio de peso em carga maxima superior a 3,9
toneladas

47.80%287,61%3307.90.0028.018.0018.0
8704.31.3020.0 25.020.00 Outras preparagdes

cosmeticas 43,00%339,00%3307.90.0028.019.0019.0
Saboes de toucador,
em barras, pedagos 37,99%219,70%Outros veiculos automdveis para transporte de

mercadorias, de peso em carga maxima nao superior a
5 toneladas, com motor a explosao, exceto carro-forte
para transporte de valores e caminhao de peso em
carga maxima superior a 3,9 toneladas
Veiculos automdveis para transporte de 10 pessoas ou
mais, incluindo o motorista, com motor de pist&o, de
ignigdo por compress&o (diesel ou semidiesel) e um
motor eletrico, com volume intemo de habitaculo,
destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m\
mas inferior a 9 m*

3401.11.9028.020.0020.0
8704.31 .9021.0 25.021 .00 ou figuras moldadas

Outros saboes,
produtos e
preparagdes
organicos
tensoativos, inclusive
papel , pastas
(ouates), feltros e
falsos tecidos,
impregnados,
revestidos ou
recobertos de sabao
ou de detergentes

22.0 25.022.00 8702.20.00
.
1

• 21.0 28.021.00 3401.19.00 339,00% 43,00%

Veiculos automdveis para transporte de 10 pessoas ou
mais, incluindo 0 motorista, com motor de pistao
altemativo, de ignigSo por centelha (faisca) e um motor
eldtrico, com volume intemo de habitaculo, destinado a
passageiros e motorista, superior a 6 m3, mas inferior a
9 m1

23.0 25.023.00 8702.30.00

Sabdes de toucador
sob outras formas22.0 28.022.00 3401.20.10 339,00% 43,00%

Outros veiculos automdveis para transporte de 10
pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume
intemo de habitAculo, destinado a passageiros e
motorista, superior a 6 m3, mas inferior a 9 m3

Automdveis equipados para propulsio,
simultaneamente, com um motor de pist&o altemativo
de ignig&o por centelha (faisca*) e um motor eldtrico,
exceto os suscetiveis de serem carregados por conexfio
a uma fonte externa de energia eletrica, o carro celular
e 0 carro funerdrio

Produtos e
preparagdes
organicos tensoativos
para lavagem da
pele, em forma de
liquido ou de creme,
acondicionados para
venda a retalho,
mesmo contendo
3abdo

24.0 25.024.00 8702.90.00

23.0 28.023.00 3401.30.00 358,10% 36,85%
l

25.0 25.025.00 8703.40.00

Automdveis equipados para propulsao,
simultaneamente, com um motor de pistdo por
compressao (diesel ou semidiesel) e um motor eletrico,
exceto os suscetiveis de serem carregados por conexao
a uma fonte externa de energia eldtrica, exceto o carro
celular e o carro funerario
Automdveis equipados para propulsao,

simultaneamente, com um motor de pistdo altemativo
de ignigao por centelha (faisca*) e um motor eletrico,
suscetiveis de serem carregados por conexao a uma
fonte externa de energia eldtrica, exceto o carro celular
e o carro funerario
Automdveis equipados para propulsao,
simultaneamente, com um motor de pistao por
compressao (diesel ou semidiesel) e um motor eletrico,
suscetiveis de serem carregados por conexao a uma
fonte externa de energia eldtrica, exceto o carro celular
e o carro funerario

Lengos de papel,
incluindo os de
desmaquiar

24.0 28.024.00 4818.20.00 339,00% 43,00%
26.0 25.026.00 8703.50.00

24.1 28.024,01 4818.20.00 Toalhas de mdo 339,00% 43,00%
Apontadores de lapis
para maquiagem25.0 28.025.00 8214.10.00 339,00% 43,00%
EspAtulas, abre-
cartas e raspadeiras25.1 28.025.01 8214.10.00 339,00% 43,00%

Laminas de
espatulas, de abre-
cartas, de
raspadeiras e de
apontadores de ldpis

27.0 25.027.00 8703.60.00

25.2 28.025.02 8214.10.00 339,00% 43,00%

Utensilios e sortidos
de utensilios de
manicuros ou de
pedicuros (incluindo
as limas para unhas)

28.0 25.028.00 8703.70.00
26.0 28.026.00 8214.20.00 339,00% 43,00%

Outros veiculos, equipados unicamente com motor
eletrico para propuls&o

Escovas e pinceis de
barba, escovas para
cabelos, para cilios
ou para unhas e
outras escovas de
toucador de pessoas

29.0 25.029.00 8703.80.00

27.0 28.027.00 9603.29.00 339,00% 43,00%APENDICE XXV
VEtCULOS DE DIMS E TRES RODAS MOTORIZADOS

Vassouras e escovas,
mesmo constituindo
partes de maquinas,

de aparelhos ou de
veiculos, vassouras
mecanicas de uso
manual n&o
motorizadas, pincdis
e espanadores;
cabegas preparadas
para escovas, pinceis
e artigos
semeihantes;
bonecas e rolos para
pintura; rodos de
borracha ou de
materias flexiveis
semeihantes, outros

DESCRIgAOITEM CEST NCM/SH
Motocicletas (incluidos os ciclomotores) e outros ciclos
equipados com motor auxiliar, mesmo com carro
lateral; carroa laterals

1.0 26.001 .00 8711

APENDICE XXVI
VENDA DE MERCADORIAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA 27.1 28.027.01 9603.29.00 339,00% 43,00%

X MVA - ST
PARA SAfDA

X MVA - ST
PARA SAtDADESCRI£AOITEM CEST NCM/SH DA DO

INDUSTRIA ATACADO
1.0 28.001 .00 3303.00. 10 Perfumes (extratos) 262,10% 49,64%

Aguas-de-coldnia2.0 28.002.00 3303.00.20 577,53% 47,73%
Produtos de
maquiagem para os
l&bios

3.0 28.003.00 3304.10.00 259,61% 48,27% Pinceis para
aplicag&o de
produtos cosmdticos

28.0 * 28.028.00 9603.30.00 339,00% 43,00%Sombra, delineador,

lapis para
sobrancelhas e rimel

4.0 28.004.00 3304.20.10 335,04% 53,29%

Outros produtos de
maquiagem para os
olhos

5.0 28.005.00 3304.20.90 322,08% 53,29% Pinceis e escovas,
para artistas e
pinceis de escrever

28.1 28.028.01 9603.30.00 339,00% 43,00%
Preparagdes para
manicuros e
pedicuros

6.0 28.006.00 3304.30.00 339,00% 54,21% Vaporizadores de
toucador, suas
armagdes e cabegas
de armagdes

29.0 28.029.00 9616.10.00 339,00% 43,00%Pos para maquiagem,
incluindo os
compactos

7.0 28.007.00 3304.91.00 577,53% 49,42%
Borlas ou esponjas
para pds ou para
aplicagao de outros
cosmeticos ou de
produtos de toucador

Cremes de beleza,

cremes nutritivos e
logdes tonicas
Outros produtos de
beleza ou de
maquiagem
preparados e
preparagdes para
conservag&o ou
cuidados da pele,
exceto as
preparagdes
antissolares e os
bronzeadores

8.0 28.008.00 3304.99. 10 362,04% 45,66% 30.0 28.030.00 9616.20.00 339,00% 43,00%

Malas e maletas de
toucador31.0 28.031.00 4202.1 339,00% 43,00%

Pentes, travessas
para cabelo e artigos
semeihantes;
grampos (alfinetes)
para cabelo; pingas
(“ pinceguiches’),
onduladores, bobs
(rolos) e artefatos
semeihantes para
penteados, e suas
partes

9.0 28.009.00 3304.99.90 468,84% 25,01%

32.0 28.032.00 9615 339,00% 43,00%

Preparagdes
antissolares e os
bronzeadores

10.0 28.010.00 3304.99.90 339,00% 43,00%
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Capitulos
22, 27, 28,
29, 33, 34,
35. 38, 39.
63. 68. 73.
84, 85 e 96

3923.30.00
3924.90.00
3924.10.00
4014.90.90
7010.20.00

Produtos de limpeza
e conservac&o
dom^stica

33.0 28.033.00 Mamadeiras 339,00% 43,00% 63.0 28.063.00 339,00% 43,00%

Chupetas c bicos
para mamadeiras e
para chupetas

Capitulos
39, 49, 95,

34.0 28.034.00 4014.90.90 339,00% 43,00%
64.0 28.064.00 Artigos infantis 339,00% 43,00%

96Outras plantas e
partes, para
perfumaria, medicina
e semelhantes

Outros produtos
comercializados pelo
sistema de marketing
direto porta-a-porta a
consumidor final n&o
relacionados em
outros itens deste
Apendice

35.0 28.035.00 1211.90.90 339,00% 43,00%

Vestu&rio e seus
acessorios, de
pl&sticos, inclusive
luvas

999.0 28.999.00 339,00% 43,00%
I 36.0 28.036.00 3926.20.00 339,00% 43,00%

Estatuetas e outros
objetos de
omamentac&o, de
plasticos

37.0 28.037.00 3926.40.00 339,00% 43,00% APENDICE XXVH
BEM E MERCADORIA NAO SUJEITOS AOS REGIMES DE SUBSTITUI^AO
TRIBl/TARIA OU DE ANTECIPA^AO DO RECOLHIMENTO DO ICMS COM

ENCERRAMENTO DE TRIBUTA£AO, SE FABRICADOS EM ESCALA INDUSTRIAL
NAO RELEVANTE

(Clausula quarta, S 3°, do Cortvenio ICMS

Outras obras de
plAsticos38.0 28.038.00 3926.90.90 339,00% 43,00%

Bolsas de folhas de
plastico39.0 28.039.00 4202.22.10 339,00% 43,00%

Bolsas de materias
t&xteis /16)40.0 28.040.00 4202.22.20 339,00% 43,00%

BEBIDAS NAO ALCOdLXCAS CONSTANTS DOS APENDICES IV E XVHBolsas de outras
materias

41.0 28.041.00 4202.29.00 339,00% 43,00%
DESCRlgAOITEM CEST NCM/SH

Artigos de
bolsos/bolsas, de
outras materias

Agua mineral, gasosa ou n&o, ou pot&vel, naturais, em
garrafa de vidro, retom&vel ou n&o, com capacidade de at&
500 ml

42.0 28.042.00 4202.39.00 339,00% 43,00% 03.001.00 2201.10.001

Outros artefatos, de
folhas de plasticos ou
materias t&xteis

Agua mineral, gasosa ou nao, ou pot&vel, naturais, em
embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml
Agua mineral, gasosa ou n&o, ou potavel, naturais, em
embalagem de vidro, n&o retom&vel, com capacidade de ate
300 ml

2 03.002.00 2201.10.0043.0 28.043.00 4202.92.00 339,00% 43,00%

Outros artefatos, de
outras materias

3 03.003.00 2201.10.0044.0 28.044.00 4202.99.00 339,00% 43,00%:
Caixas e
cartonagens,
dobr&veis, de
papel/cart&o, n&o
ondulados

Agua mineral, gasosa ou n&o, ou pot&vel, naturais, em
pl&stica de 1.500 ml03.004.00 2201.10.004 garrafa i

Agua mineral, gasosa ou n&o, ou potavel, naturais, em copos
plasticos e embalagem plastica com capacidade de ate 500 ml
Outras aguas minerals, pot&veis ou naturais, gasosas ou nao,
inclusive gaseificadas
Aguas mineiras, pot&veis ou naturais, gasosas ou n&o,
inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto
os refrescos e refrigerantes

45.0 28.045.00 4819.20.00 339,00% 43,00%
5 03.005.00 2201.10.00

6 03.006.00 2201.10.00Outros sacos, bolsas
e cartuchos, de papel
ou cart&o

46.0 28.046.00 4819.40.00 339,00% 43,00%
7 03.007.00 2202.10.00

i

Outras aguas minerals, pot&veis ou naturais, gasosas ou n&o,
inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente8 03.008.00 2202.99.00

Etiquetas de papel
ou cartAo, impresses47.0 28.047.00 4821.10.00 339,00% 43,00% Refrigerante em garrafa com capacidade igual ou superior a

600ml9 03.010.00 2202
Outros impressos
publicitArios,
cat&logos comerciais
e semelhantes

03.011.0010 2202 Demais refrigerantes48.0 28.048.00 4911.10.90 339,00% 43,00% Xarope ou extrato concentrado destinados ao prepare de
refrigerante em m&quina “ pre-mix* ou‘post-mix*11 03.012.00 2106.90.10

Outras meias de
malha de outras
materias t&xteis

2106.90
2202.99.00

Bebidas energeticas em embalagem com capacidade inferior a
600ml12 03.013.0049.0 28.049.00 6115.99.00 339,00% 43,00%

2106.90
2202.99.00

Bebidas energeticas em embalagem com capacidade igual ou
superior a 600ml15 03.014.00Outros acessorios

confeccionados, de
vestu&rio

50.0 28.050.00 6217.10.00 339,00% 43,00% 2106.90
2202.99.00

Bebidas hidroeletroliticas (isotfinicos) em embalagem com
capacidade inferior a 600ml
Bebidas hidroeletroliticas (isotonicos) em embalagem com
capacidade igual ou superior a 600ml

16 03.015.00
Roupas de
toucador/cozinha, de
tecidos atoalhados de
alaodio ••

2106.90
2202.99.0017 03.016.0051.0 28.051.00 6302.60.00 339,00% 43,00%

18 03.022.00 2202.91.00 Cerveja sem Alcool

Outros artefatos
texteis
confeccionados

52.0 28.052.00 6307.90.90 339,00% 43,00% Refrescos e outras bebidas prontas para beber a base de ch&
e mate2202.10.0019 17.110.00

Chapeus e outros
artefatos de outras
materias, exceto de
malha

Refrescos e outras bebidas n&o alcoolicas, exceto os
refrigerantes e as demais bebidas nos CEST 03.007.00 e
17.110.00

20 17.111.00 2202.10.0053.0 28.053.00 6506.99.00 339,00% 43,00%

Nectares de frutas e outras bebidas n&o alcoolicas prontas
para beber, exceto isotdnicos e energeticos17.112.00 2202.99.0021Artigos para outras

festas, camaval ou
outros divertimentos

54.0 28.054.00 9505.90.00 339,00% 43,00% 2101.20
2202.99.00 Bebidas prontas & base de mate ou cha22 17.113.00

Produtos destinados
& higiene bucal

17.114.00 Bebidas prontas a base de cafe23 2202.99.0055.0 28.055.00 Capitulo 33 339,00% 43,00%
Bebidas alimentares prontas & base de soja, leite ou cacau,
inclusive os produtos denominados bebidas l&cteas25 17.115.00 2202.99.00Outros produtos

cosmeticos e de
higiene pessoal n&o
relacionados em
outros itens deste
Apendice

MASSAS AUMENTfCIAS CONSTANTES DO APENDICE XVIICapitulos
33 e 3456.0 28.056.00 339,00% 43,00% 17.047.00 1902.30.001 Massas alimenticias tipo instantanea

Massas alimenticias, cozidas ou recheadas (de came ou de
outras substancias) ou preparadas de outro modo, exceto as
descritas nos CEST 17.047.00, 17.048.01, e 17.048.02

2 17.048.00 1902
Capitulos

14, 39, 40,
44, 48, 63,
64, 65, 67,
70, 82, 90 e

Outros artigos
destinados a
cuidados pessoais
nao relacionados em
outros itens deste
Apendice

Massas alimenticias recheadas (mesmo cozidas ou
preparadas de outro modo)
Massas alimenticias do tipo comum, n&o cozidas, nem
recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita
no CEST 17.049.03

17.048.02 1902.20.003
57.0 28.057.00 339,00% 43,00%

4 17.049.00 1902.1
96

Massas alimenticias do tipo semola, n&o cozidas, nem
recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita
no CEST 17.049.04

Acessbrios (por
exemplo, bijuterias,
relogios, 6culos de
sol, bolsas, mochilas,
frasqueiras,
carteiras, porta-
cartoes, porta-
documentos, porta-
celulares e
embalagens
presente&veis (por
exemplo, caixinhas
de papel), entre
outros itens
assemelhados)

5 17.049.01 1902.1

Massas alimenticias do tipo granoduro, n&o cozidas, nem
recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita
no CEST 17.049.05

6 17.049.02 1902.1
Capitulos

39, 42, 48,
52, 61, 71,
83, 90 e 91

Massas alimenticias do tipo comum, n&o cozidas, nem
recheadas, nem preparadas de outro modo, que n&o
contenham ovos

58.0 28.058.00 339,00% 43,00%
7 17.049.03 1902.19.00

Massas alimenticias do tipo semola, n&o cozidas, nem
recheadas, nem preparadas de outro modo, que n&o
contenham ovos

8 17.049.04 1902.19.00

Massas alimenticias do tipo granoduro, n&o cozidas, nem
recheadas, nem preparadas de outro modo, que n&o
contenham ovos

9 17.049.05 1902.19.00
Vestu&rio e seus
acessorios; calfados,
polainas e artefatos
semelhantes, e suas
partes

PRODUTOS LACTEOS CONSTANTES DO APENDICE XVHCapitulos
61, 62 e 6459.0 28.059.00 339,00% 43,00% 0402.1

0402.2
0402.9

Leite em po, blocos ou granulos, exceto creme de leite1 17.012.00

Outros artigos de
vestu&rio em geral,
exceto os
relacionados no item
anterior

17.014.00 1901.10.10 Leite modificado para alimentag&o de criangas2
Capitulos
42, 52, 55,
58, 63 e 65

0401.10.10
0401.20.10

Leite‘longa vida’ (UHT - "Ultra High Temperature"), em
recipiente de conteudo inferior ou igual a 2 litres17.016.00360.0 28.060.00 339,00% 43,00%
Leite “ longa vida’ (UHT - “ Ultra High Temperature"), em
recipiente de conteudo superior a 2 litros e inferior ou igual a
5 litro8

0401.10.10
0401.20.1017.016.014

Capitulos
39, 40, 52,
56, 62, 63,
66, 69, 70,

0401.40.10
0401.50.10

61.0 28.061.00 Artigos de casa 339,00% 43,00% 17.017.00 Leite em recipiente de conteudo inferior ou igual a 1 litre5
0401.40.10
0401.50.10

Leite em recipiente de conteudo superior a 1 litre e inferior ou
igual a 5 litros

[

6 17.017.01

0401.10.90
0401,20.90

Leite do tipo pasteurizado em recipiente de conteudo inferior
ou igual a 1 litro7 17.018.0073, 76, 82,

83, 84, 91,
94 e 96

0401.10.90
0401.20.90

Leite do tipo pasteurizado em recipiente de conteudo superior
a 1 litro e inferior ou igual a 5 litros8 17.018.01

0401.40.2
0402.21.30
0402.29.30

0402.9

Produtos das
industries
alimentares e
bebidas

Capitulos
13 e 15 a Creme de leite, em recipiente de conteudo inferior ou igual a 162.0 28.062.00 17.019.009339,00% 43,00% kg23
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Cacau em p6, com adig&o de agucar ou de outros
edulcorantes, em embalagens de conteudo inferior ou igual a
1 kg

0401.40.2
0402.21.30
0402.29.30

0402.9

1806.10.008 17.006.0110 I 17.019.01 Creme de leite, em recipiente de conteudo superior a 1 kg
Achocolatados em po, em capsulas9 17.006.02 1806.90.00

0401.10
0401.20
0401.50
0402.10

0402.29.20

Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de
conteudo inferior ou igual a 1 kg10 17.007.00 1806.90.00

Outros cremes de leite, em recipiente de conteudo inferior ou
igual a 1kg11 ! 17.019.02 Bombons, inclusive 4 base de chocolate branco sem cacau

Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros
produtos de confeitaria, contendo cacau

17.008.00 1704.90.9011

12 17.009.00 1806.90.00

PRODUTOS DE PADARIA E DA INDUSTRIA DE BOLACHAS E BISCOITOS CONSTANTES DO
APENDICE XVII

Leite condensado, em recipiente de conteudo inferior ou igual
a 1 kg
Leite condensado, em recipiente de conteudo superior a 1 kg
Iogurte e leite fermentado em recipiente de conteudo inferior
ou igual a 2 litros
Iogurte e leite fermentado em recipiente de conteudo superior
a 2 litros

12 17.020.00 0402.9
Misturas e preparagdes para bolos, em embalagem inferior a 51901.20.00

1901.90.90
13 17.020,01 0402.9 17.046.001 kg

17.021.0014 0403 Misturas e preparagdes para bolos, em embalagem igual a 51901.20.00
1901.90.902 17.046.01 kg.15 17.021.01 0403 Misturas e preparagdes para bolos, em embalagem superior a

5 kg e inferior ou igual a 25 Kg
Misturas e preparagdes para bolos, em embalagem superior a
25 kg e inferior ou igual a 50 Kg
Misturas e preparagdes para bolos, em embalagem superior a
50 Kg

1901.20.00
1901.90.903 17.046.0216 17.022.00 0403.90.00 Coalhada
1901.20.00
1901.90.90

Requeij&o e similares, em recipiente de conteudo inferior ou
igual a 1 kg, exceto as embalagens individuals de conteudo
inferior ou igual a 10 g
RequeijSo e similares, em recipiente de conteudo superior a 1

17.046.034
17 17.023.00 0406

1901.20.00
1901.90.9017.046.045

18 17.023.01 0406 Misturas e preparagdes para p&es com menos de 80% de
farinha de trigo na sua composigao final, em embalagem
inferior a 5 kg

kg 1901.20.00
1901.90.9017.046.056Queijos, exceto os dos CEST 17.024.01, 17.024.02, 17.024.03

e 17.024.0419 17.024.00 0406
Misturas e preparac6es para p&es com menos de 80% de7 17.046.06 1901.20.0020 17.024.01 0406.10.10 Queijo mugarela

21 17.024.02 0406.10.90 Queijo minas frescal
1901.90.90 farinha de trigo na sua composig&o final, em embalagem igual

a 5 kg
22 17.024.03- 0406.10.90 Queijo ricota
23 17,024.04 0406.10.90 Queijo petitsuisse

Misturas e preparagdes para p&es com menos de 80% de
farinha de trigo na sua composig&o final, em embalagem
superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg
Misturas e preparagdes para p&es com menos de 80% de
farinha de trigo na sua composig&o final, em embalagem
superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg
Misturas e preparagdes para p&es com menos de 80% de
farinha de trigo na sua composigao final, em embalagem
superior a 50 Kg

Manteiga, em embalagem de conteudo inferior ou igual a 1 kg,
exceto as embalagens individuals de conteudo inferior ou
igual a 10 g
Manteiga, em embalagem de conteudo superior a 1 kg

1901.20.00
1901.90.908 17.046.0724 17.025.00 0405.10.00

25 17.025.01 0405.10.00 1901.20.00
1901.90.909 17.046.0826 17.025.02 0405.90.90 Manteiga de garrafa

27 17.029.00 1901.90.20 Doces de leite
CARNES E SUAS PRSPARACdES CONSTANTES DO APENDICE XVH 1901.20.00

1901.90.9010 17.046.09
Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de came,
miudezas ou sangue; exceto salsicha, linguica e mortadela

1 ' 17.076.00 1601.00.00
Misturas e preparagdes para p&es com, no minimo, 80% de
farinha de trigo na sua composig&o final, em embalagem
inferior a 5 kg

1901.20.00
1901.90.90

2 17.077.00 1601.00.00 Salsicha e linguica 11 17.046.10
3 17.078.00 1601.00.00 Mortadela

Outras preparagdes e conservas de came, miudezas ou de
sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02,
17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06

Misturas e preparagdes para p&es com, no minimo, 80% de
farinha de trigo na sua composig&o final, em embalagem igual
a 5 kg
Misturas e preparagdes para paes com, no minimo, 80% de
farinha de trigo na sua composig&o final, em embalagem
superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg
Misturas e preparagdes para p&es com, no minimo, 80% de
farinha de trigo na sua composigao final, em embalagem
superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg
Misturas e preparagdes para p&es com, no minimo, 80% de
farinha de trigo na sua composig&o final, em embalagem
superior a 50 Kg
Misturas e preparagdes para bolos, em embalagem superior a
25 kg e inferior ou igual a 50 Kg
Misturas e preparagdes para bolos, em embalagem superior a
SO Kg

1901.20.00
1901.90.90

17.079.004 1602 12 17.046.11

Outras preparagdes e conservas de came, de miudezas ou de
sangue, de aves da posig&o 01.05: de peruas e de perus.
Outras preparagdes e conservas de came, de miudezas ou de
sangue, de aves da posigao 01.05: de galos e de galinhas, com
conteudo de came ou de miudezas superior ou igual a 57 %,
em peso, n&o cozidas
Outras preparagdes e conservas de came, de miudezas ou de
sangue, todas de aves da posigao 01.05: de galos e de
galinhas, com conteudo de came ou de miudezas superior ou
igual a 57 %, em peso, cozidas
Outras preparagdes e conservas de came, de miudezas ou de
sangue, da especie suina: pemas e respectivos pedagos
Outras preparagdes e conservas de came, de miudezas ou de
sangue, da especie suina: outras, incluindo as misturas
Outras preparagdes e conservas de came, de miudezas ou de
sangue, da especie bovina
Preparagdes e conservas de peixes; caviar e seus sucedaneos
preparados a partir de ovas de peixe; exceto os descritos nos
CEST 17.080.01 e 17.081.00

5 17.079.01 1602.31.00 1901.20.00
1901.90.9013 17.046.12

6 17.079.02 1602.32.10 1901.20.00
1901.90.9014 17.046.13

1901.20.00
1901.90.9015 17.046.147 i 17.079.03 1602.32.20

i
1901.20.00
1901.90.9016 17.046.03

8 17.079.04 1602.41.00 1901.20.00
1901.90.9017 17.046.04

9 17.079.05 1602.49.00 Misturas e preparagdes para p&es com menos de 80% de
farinha de trigo na sua composig&o final, em embalagem
inferior a 5 kg
Misturas e preparagdes para p&es com menos de 80% de
farinha de trigo na sua composigao final, em embalagem igual
a 5 kg
Misturas e preparagdes para p&es com menos de 80% de
farinha de trigo na sua composig&o final, em embalagem
superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg
Misturas e preparagdes para p&es com menos de 80% de
farinha de trigo na sua composig&o final, em embalagem
superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg
Misturas e preparagdes para p&es com menos de 80% de
farinha de trigo na sua composig&o final, em embalagem
superior a 50 Kg
Misturas e preparagdes para paes com, no minimo, 80% de
farinha de trigo na sua composig&o final, em embalagem
inferior a 5 kg
Misturas e preparagdes para p&es com, no minimo, 80% de
farinha de trigo na sua composig&o final, em embalagem igual
a 5 kg
Misturas e preparagdes para p&es com, no minimo, 80% de
farinha de trigo na sua composigao final, em embalagem
superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg
Misturas e preparagdes para p&es com, no minimo, 80% de
farinha de trigo na sua composig&o final, em embalagem
superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg
Misturas e preparagdes para p&es com, no minimo, 80% de
farinha de trigo na sua composig&o final, em embalagem
superior a 50 Kg
P&es industrializados, inclusive de especiarias, exceto
panetones e bolo de forma

1901.20.00
1901.90.9018 17.046.0510 17.079.06 1602.50.00

1901.20.00
1901.90.9011 17.080.00 1604 19 17.046.06

12 17,080.01 1604.20.10 Outras preparagdes e conservas de atuns 1901.20.00
1901.90.9020 17.046.0713 17.081.00 1604 Sardinha em conserve

Crustaceos, moluscos e outros invertebrados aquaticos,
preparados ou em conservas
Came de gado bovino, ovino e bufalino e produtos comestiveis
resultantes da matanga desse gado submetidos a saiga,
secagem ou desidratac&o

14 17.082.00 1605
1901.20.00
1901.90.9021 17.046.080210.20.00

0210.99.0015 17.083.00
1502 1901.20.00

1901.90.9022 17.046.090201 Came de gado bovino, ovino e bufalino e demais produtos
comestiveis resultantes da matanga desse gado frescos,
refrigerados ou congelados

0202
0204
0206

16 17.084.00
1901.20.00
1901.90.9023 17.046.10

Carnes de animais das especies caprina, frescas, refrigeradas
ou congeladas
Carnes e demais produtos comestiveis frescos, resfriados,
congelados, salgados ou salmourados resultantes do abate de
caprinos

17 17.085.00 0204
1901.20.00
1901.90.9024 17.046.110210.99.00

1502.10.19
1502.90.00

18 17.086.00
1901.20.00
1901.90.9025 17.046.12

0207
0209

0210.99.00

Carnes e demais produtos comestiveis frescos, resfriados,
congelados, salgados, em salmoura, simplesmente
temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de
aves, exceto os descritos no CEST 17.087.02

19 17.087.00 1901.20.00
1901.90.9026 17.046.13

1501
0203
0206
0209

0210.1
0210.99.00

1901.20.00
1901.90.90

Carnes e demais produtos comestiveis frescos, resfriados,
congelados, salgados, em salmoura, simplesmente
temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de
suinos

27 17.046.14
20 17.087.01

28 17.050.00 1905.20
1501 29 17.051.00 1905.20.90 Bolo de forma, inclusive de especiarias

30 17.052.00 1905.20.10 Panetones
Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo; (exceto dos
tipos "cream cracker", ’agua e sal", "maisena", "maria" e
outros de consumo popular que n&o sejam adicionados de
cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados,
independentementc de sua denominag&o comercial)

0207.1
0207.2

Carnes de aves inteiras e com peso unitario superior a 3 kg,
temperadas21 17.087.02

31 17.053.00 1905.31.00PREPARAgdES A BASE DE CEREAIS CONSTANTES DO APENDICE XVH
17.013.00 1901.10.201 Farinha l&ctea

Preparagdes para alimentag&o infantil a base de farinhas,
grumos, semolas ou amidos e outros

1901.10.90
1901.10.302 17.015.00

Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos
"maisena" e "maria" e outros de consumo popular que n&o
sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou
amanteigados, independentemente de sua denominag&o
comercial, exceto o CEST 17.053.02
Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos
"cream cracker" e "6gua e sal" de consumo popular
Biscoitos e bolachas n&o derivados de farinha de trigo; (exceto
dos tipos "cream cracker", "&gua e sal", "maisena" e "maria" e
outros de consumo popular que n&o sejam adicionados de
cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados,
independentemente de sua denominag&o comercial)
Biscoitos e bolachas n&o derivados de farinha de trigo dos
tipos "maisena" e "maria” e outros de consumo popular que
n&o sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou
amanteigados, independentemente de sua denominagao
comercial, exceto o CEST 17.054,02
Biscoitos e bolachas n&o derivados de farinha de trigo dos
tipos "cream cracker" e "agua e sal" de consumo popular
Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos
"cream cracker" e "&gua e sal"
Biscoitos e bolachas n&o derivados de farinha de trigo dos
tipos "cream cracker’ e "6gua e sal"
Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e os
biscoitos e bolachas relacionados nos CEST 17.056.00 e
17.056.01

1904.10.00
1904.90.00

Produtos a base de cereais, obtidos por expans&o ou
torrefag&o3 17.030.00

32 17.053.01 1905.31.0017,031.00 1905.90.90 Salgadinhos diversos4
1704.90.90
1904.20.00
1904,90.00

17.042.005 Barra de cereais
33 17.053.02 1905.31.00

1806.31.20
1806.32.20
1806.90.00

Barra de cereais contendo cacau6 17.043.00
34 17.054.00 1905.31.007 17.048.01 1902.40.00 Cuscuz

CHOCOLATES CONSTANTES DO APENDICE XVII
Chocolate branco, em embalagens de conteudo inferior ou
igual a 1 kg, excluidos os ovos de pascoa de chocolate
Chocolates contendo cacau, em embalagens de conteudo
inferior ou igual a 1 kg

1 17.001.00 1704.90.10

1806.31.10
1806.31.20

35 17.054.01 1905.31.002 17.002.00
Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no estado liquido,
em pasta, em po, gr&nulos ou formas semelhantes, em
recipientes ou embalagens imediatas de conteudo inferior ou
igual a 2 kg
Chocolates e outras preparagdes alimenticias contendo cacau,
em embalagens de conteudo inferior ou igual a 1 kg,
excluidos os achocolatados em po e ovos de pascoa de
chocolate

1806.32.10
1806.32.203 17.003.00 36 17.054.02 1905.31.00

37 17.056.00 1905.90.20

17.004.004 1806.90.00 38 17.056.01 1905.90.20

5 17.005.00 1704.90.10 Ovos de pascoa de chocolate branco 39 17.056.02 1905.90.20
6 17.005.01 1806.90.00 Ovos de pascoa de chocolate

40 17.057,00Achocolatados em pd, em embalagens de conteudo inferior ou
igual a 1 kg, exceto os classificados no CEST 17.006.02

1905.32.00 "Waffles* e "wafers* - sem cobertura7 17.006.00 1806.90.00 41 17.058.00 1905.32.00 "Waffles* e "wafers* - com cobertura
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Frutas e outras partes comestiveis de plantas, preparadas ou
conservadas de outro modo, com ou sem adigAo de agucar ou
de outros edulcorantes ou de alcool, nao especificadas nem
compreendidas em outras posigoes, excluidos os amendoins e
castanhas tipo aperitivo, da posigAo 2008.1, em embalagens
superior a 1 kg

42 1 17.059.00 1905.40.00 Torradas, pao torrado e produtos semelhantes torrados
43 1 17.060.00 1905.90.10 Outros pies de forma

' Efeitos do item 44 do titulo "Produtos de Padaria e da Industria de Bolachas e Biscoitos
Constantes do Apendice XVII" do Apendice XXVII a partir de 01.04.18. 27 17.095.01 2008

17.062.00 1 1905.90.90 | Outros paes, exceto o classificado no CEST 17.062.03
Efeitos do item do titulo‘Produtos de Padaria e da Industria de Bolachas e Biscoitos Constantes
do Apendice XVII" do Apendice XXVII a partir de 01.04.18. 0902

1211.90.90
2106.90.90

17.097.00 ChA, mesmo aromatizado28Outros bolos industrializados e produtos de panificagAo nao
17.062.01 1905.90.90 especificados anteriormente, incluindo as pizzas; exceto os

classificados nos CEST 17.062.02 e 17.062.03 17.106.00 2008.19.00 Milho para pipoca (micro-ondas)29
TELHAS E OUTROS PRODUTOS CERAMICOS PARA CONSTRU^AO CONSTANTES DO
APENDICE XI

Efeitos do item do titulo “ Produtos de Padaria e da Industria de Bolachas e Biscoitos Constantes
do Apgndice XVII" do Apendice XXVII a partir de 01,04.18.

Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e outras pegas cerAmicas de
farinhas siliciosas fdsseis ("kieselghur", tripolita, diatomita,
por exemplo) ou de terras siliciosas semelhantes
Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e pegas ceramicas
semelhantes, para uso na construgAo, refratArios, que nAo
sejam de farinhas siliciosas fosseis nem de terras siliciosas
semelhantes

1905.90.20
1905.90.9017.062.02 Casquinhas para sorvete 1 10.025.00 6901.00.00

Efeitos do item do titulo “ Produtos de Padaria e da Industria de Bolachas e Biscoitos Constantes
do ApAndice XVII" do Apendice XXVII a partir de 01.04,18.

17.062.03 1905.90.90 PAo frances ate 200g 2 10.026.00 690217.063.00 1905.10.0045 PAo denominado knackebrot
46 17.064.00 1905.90 Demais pAes industrializados

PREPARACflES PARA MOLHOS E MOLHOS PREPARADOS CONSTANTES DO APENDICE XVH Tijolos para construgAo, tijoleiras, tapa-vigas e produtos
semelhantes, de cerAmica
Telhas, elementos de chaminAs, condutores de fumaga,
omamentos arquitetonicos, de ceramica, e outros produtos
ceramicos para uso na construcAo
Tubos, calhas ou algerozes e acessorios para canalizagfies, de
ceramica

3 10.027.00 6904
Catchup em embalagens imediatas de conteudo inferior ou
igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes
individualizados (saches) de conteudo inferior ou igual a 10 g

17.034.00 2103.20.101
10.028.004 6905

Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de
pimcnta e outros molhos, em embalagens imediatas de
conteudo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens
contendo envelopes individualizados (saches) de conteudo
inferior ou igual a 3 g

5 10.029.00 6906.00.002103.90.21
2103.90.91

| 2 17.035.00
Ladrilhos e placas de ceramica, exclusivamente para
pavimentacAo ou revestimento10.030.006 6907

Cubos, pastilhas e artigos semelhantes de ceramica, mesmo
com suporte, exceto os descritos CEST 10.030.00

Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de
conteudo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens
contendo envelopes individualizados (saches) de conteudo
inferior ou igual a 10 g

10.030.017 6907
3 17.036.00 2103.10.10 Pias, lavatorios, colunas para lavatorios, banheiras, bidAs,

sanitArios, caixas de descarga, mictorios e aparelhos fixos
semelhantes para usos sanitArios, de ceramica

8 10.031.00 6910
Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteudo
inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo
envelopes individualizados (saches) de conteudo inferior ou
igual a 10 g

DETERfrENTES CONSTANTES DO APENDICE XH17.038.00 2103.30.214 Detergentes em p6, fiocos, palhetas, granulos ou outras
formas semelhantes11.004.001 3402.20.00

2 11.005.00 3402.20.00 Detergentes liquidos, exceto para lavar roupaMaionese em embalagens imediatas de conteudo inferior ou
igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes
individualizados (saches) de conteudo inferior ou igual a 10 g
Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteudo
inferior ou igual a 1 kg

11.006.00 3402.20.00 Detergente liquido para lavar roupa35 17.039.00 2103.90.11

AP§NDICE XXVUI
FORMULARIO DE SOLICIT A£ AO DE CREDENCTAMENTO DE CONTRIBUINTE COM

PABRICA£AO DE BENS E MERCADORIAS EM ESCALA INDUSTRIAL NAO
RELEVANTE. NOS TERMOS DO S 8°. DO ART. 13. DA LEI COMPLEMENTER N°

123/2006
(Art. 46, § 3°, dcstc Anexo)

6 17.041.00 2103.20.10

PREPARACOES DE PRODUTOS VESETAIS CONSTANTES DO APENDICE xvn
17.010,001 2009 Sucos de frutas ou de produtos horticolas; mistura de sucos

Agua de coco2 17,011.00 2009.8
Margarina e creme vegetal em recipiente de conteudo inferior
ou igual a 500 g, exceto as embalagens individuals de
conteudo inferior ou igual a 10 g
Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteudo
superior a 500 g e inferior ou igual a 1 kg, exceto as
embalagens individuais de conteudo inferior ou igual a 10 g
Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteudo
superior a 1 kg .Outras margarinas e cremes vegetais em recipiente de
conteudo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de
conteudo inferior ou igual a 10 g

3 17.026.00 1517.10.00

|Razao Social:
4 17.027.00 1517.10.00 [CNPJ:

InscrigAo Estadual:5 17.027.01 1517.10.00
Enderego:

[Cidade: UF:6 17.027.02 1517.90
[CEP:

2005.20.00
2005.97 17.032.00 Batata frita, inhame e mandioca fritos IjO contribuinte acima qualificado declara que A optante pelo regime do Simples Nacional, que

possui apenas um cstabelecimento e que cumpre todas us condigdes prcvistas na clausulaAmendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de
conteudo inferior ou igual a 1 kg
Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de
conteudo superior a 1 kg
Farinha de mostarda em embalagens de conteudo inferior ou
igual a 1 kg
Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou
em Acido acetico, em embalagens de conteudo inferior ou
igual a 1 kg
Produtos horticolas, cozidos em Agua ou vapor, congelados,
em embalagens de conteudo inferior ou igual a 1 kg
Produtos horticolas, cozidos em Agua ou vapor, congelados,
em embalagens de conteudo superior a 1 kg
Frutas, nao cozidas ou cozidas em Agua ou vapor, congeladas,
mesmo adicionadas de agucar ou de outros edulcorantes, em
embalagens de conteudo inferior ou igual a 1 kg
Frutas, nAo cozidas ou cozidas em Agua ou vapor, congeladas,
mesmo adicionadas de agucar ou de outros edulcorantes, em
embalagens de conteudo superior a 1 kg
Produtos horticolas, frutas e outras partes comestiveis de
plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em Acido
acAtico, em embalagens de conteudo inferior ou igual a 1 kg
Produtos horticolas, frutas e outras partes comestiveis de
plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em Acido
acAtico, em embalagens de conteudo superior a 1 kg
Outros produtos horticolas preparados ou conservados,
exceto em vinagre ou em acido acetico, congelados, com
excegAo dos produtos da posigAo 20.06, em embalagens de
conteudo inferior ou igual a 1 kg
Outros produtos horu'colas preparados ou conservados,
exceto em vinagre ou em Acido acetico, congelados, com
excegAo dos produtos da posigAo 20.06, em embalagens de
conteudo superior a 1 kg
Outros produtos horticolas preparados ou conservados,
exceto em vinagre ou em Acido acetico, nAo congelados, com
excegAo dos produtos da posigAo 20.06, excluidos batata,
inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteudo
inferior ou igual a 1 kg
Outros produtos horticolas preparados ou conservados,
exceto em vinagre ou em Acido acetico, nAo congelados, com
excegAo dos produtos da posigAo 20.06, excluidos batata,
inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteudo

[ superior a 1 kg
Produtos horticolas, frutas, cascas de frutas e outras partes
de plantas, conservados com agucar (passados por calda,
glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteudo
inferior ou igual a 1 kg
Produtos horticolas, frutas, cascas de frutas e outras partes

! de plantas, conservados com agucar (passados por calda,
glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteudo
superior a 1 kg
Doces, geleias, "marmelades” , pures e pastas de frutas,
obtidos por cozimento, com ou sem adigAo de agucar ou de
outros edulcorantes, em embalagens de conteudo inferior ou
igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteudo
igual ou inferior a 10 gramas
Doces, geleias,‘marmelades’, pures e pastas de frutas,
obtidos por cozimento, com ou sem adigAo de agucar ou de
outros edulcorantes, em embalagens de conteudo superior a 1

8 17.033.00 2008.1 vigAsima terceira do ConvAnio ICMS /16, de de
seu credenciamento. Apresenta a relagAo de suas mercadorias fabricadas em escala industrial
nAo relevante, nos termos do § 8° do art. 13 da Lei Complementar n° 123/06, para fins de
inaplicabilidade dos regimes de substituigAo tributaria ou de antecipagAo do recolhimento do
imposto com enccrramento de tributagAo, relativos as operagfles subsequentes:

[item |CESTl|NCM/SH |Descrigao da Mercadoria|fMarcal|Codigo EAN (se possuir)

de 2016, razAo pela qual solicits
9 17.033.01 2008.1

10 17.037.00 2103.30.10

11 17.040.00 2002

QE12 17.088.00 0710

13 17.088.01 0710

AP§NDICE XXIX
RELAGAO DE CONTRIBUINTES FABRICANTES DE MERCADORIAS EM ESCALA
INDUSTRIAL NAO RELEVANTE. NOS TERMOS DO 5 8*. DO ART. 13, DA LEI

COMPLEMENTAR N° 123/06
(Art. 46, S 6°, deste Anexo)

14 17.089.00 0811

I 15 17.089.01 0811

16 17.090.00 2001 A Secretaria de Fazenda do disponibiliza a relagAo dos contribuintes credenciados a
nAo aplicar os regimes de substituigAo tributAria nas operagdes com bens e mercadorias
fabricados em escala industrial nAo relevante, nos termos do § 8° do art. 13 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Item j|RazAo SociiaT

17 17.090.01 2001

11Data de terminoCNPJ Data de inicio

18 17.091.00 2004

19 17.091.01 2004 * Republlcado por haver saido com incorreedes no DOE n° 6.590 de 28/12/2017.

20 | 17.092.00 2005

Orgaos Estrategicos de Execugao
21 17.092.01 2005

Defensoria Publica22 17.093.00 2006.00.00

Horacio Maurien Ferreira de Magalhaes
23 17.093.01 2006.00.00

CONTRATO n« 001/2018
Vinculado ao Processo ne 2.00000.044/2018-DEFENAP

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Convenio n®

290/2016 (840974/2016-SICONV)

17.094.00 ; 200724

Pelo presente instrumento e nos melhores termos de
Direito, o ESTADO DO AMAPA, pessoa Juridica de Direito
Publico Interno, inscrito no CNPJ/MF n.«
00.394.577/0001-25, por intermedio da DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO AMAPA, com sede a Rua Eliezer
Levy, n.s 1157, Centro, neste ato representado por seu
Defensor Publico Geral do Estado,Sr. HORACIO MAURIEN

25 17.094.01 2007
kg
Frutas e outras partes comestiveis de plantas, preparadas ou
conservadas de outro modo, com ou sem adigao de agucar ou
de outros edulcorantes ou de Alcool, nao especificadas nem
compreendidas em outras posigoes, excluidos os amendoins e
castanhas tipo aperitivo, da posigAo 2008.1, em embalagens
de conteudo inferior ou igual a 1 kg

26 17.095.00 2008

Silvio
Riscado

Silvio
Riscado

Silvio
Riscado

Silvio
Riscado

Silvio
Riscado

Silvio
Riscado
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