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Senhor Governador,  

 

 

 

 

Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência a inclusa minuta de 

Decreto contendo as Alterações 4.345 e 4.346 do Regulamento do ICMS (RICMS/SC-01), aprovado 

pelo Decreto nº 2.870, de 27 de agosto de 2001.  

As alterações têm como objetivo simplificar e desburocratizar a inscrição no Cadastro de 

Contribuintes do ICMS (CCIMS), retirando a exigência de apresentação da licença e do alvará de 

funcionamento para concessão e alteração da inscrição, sem prejuízo para a fiscalização e o 

controle dos contribuintes. 

A Alteração 4.345 modifica o inciso II do § 3º do art. 2º do Anexo 5 do RICMS/SC-01, 

retirando a exigência de apresentação da licença e do alvará de funcionamento como condição para 

ativação da inscrição fornecida por intermédio da Junta Comercial do Estado (JUCESC), nos 

municípios conveniados ao Projeto de Registro Mercantil Integrado (REGIN). 

A Alteração também modifica o § 11 do referido artigo, retirando a exigência de licença e 

alvará de funcionamento como condição para a concessão de inscrição ao estabelecimento sediado 

na própria residência de seu titular ou sócio. 

Ademais, a Alteração 4.346 modifica o § 7º do art. 6º do Anexo 5 do RICMS/SC-01, 

retirando a exigência de tomada de providências pelo contribuinte junto aos órgãos envolvidos na 

concessão de licença e de alvará de funcionamento para alteração dos dados cadastrais dos 

estabelecimentos sujeitos ao registro constitutivo na JUCESC. 

Por fim, fica revogado o inciso VII do caput do art. 262-B do Anexo 6 do RICMS/SC-01, 

que, especificamente para a inscrição de estabelecimentos do setor de combustíveis, prevê a 

exigência de apresentação de cópia do alvará de licença e autorização de funcionamento emitidos 

pelo município, Corpo de Bombeiros, órgão ambiental e autoridade policial competente. 

 

 

Respeitosamente,  

 

 

Paulo Eli 

Secretário de Estado da Fazenda 

(assinado digitalmente) 
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EM nº 199/2021 
 

ANEXO ÚNICO 
COMPARATIVO DA LEGISLAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO 

 

Redação Atual Redação Proposta 
Justificativa 

Anexo 5 do RICMS/SC01 – art. 2º Alteração 4.345 

 
Art. 2º As pessoas físicas ou jurídicas que 
promoverem operações relativas à circulação de 
mercadorias ou prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal ou de 
comunicação estão obrigadas a inscrever no 
CCICMS todos os seus estabelecimentos 
localizados no Estado, antes de iniciar suas 
atividades. 
 
§ 1º A inscrição poderá ser fornecida por 
intermédio da Junta Comercial do Estado 
(JUCESC), nos municípios conveniados ao Projeto 
de Registro Mercantil Integrado (REGIN), 
ressalvados os seguintes casos: 
 
................................................................................ 
 
§ 3º Na hipótese do § 1º, será observado: 
 
................................................................................ 
 
II – a ativação ocorrerá no prazo de 90 (noventa) 
dias contados da data início do processo de 
inscrição no CCICMS, desde que cumpridos todos 
os requisitos estabelecidos pela SEF, bem como 
aqueles previstos pelos demais órgãos envolvidos 
na concessão de registro, licença e alvará para 
funcionamento. 
 
................................................................................ 
 
 
 

 
Art. 2º ................................................................ 
 
........................................................................... 
 
§ 3º .................................................................... 
 
........................................................................... 
 
II – a ativação ocorrerá no prazo de 90 
(noventa) dias contados da data de início do 
processo de inscrição no CCICMS, desde que 
cumpridos todos os requisitos estabelecidos 
pela SEF, bem como aqueles previstos pelos 
demais órgãos envolvidos na concessão do 
registro empresarial. 
 
........................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Alteração 4.345 modifica o art. 2º do 
Anexo 5 do RICMS/SC-01 quanto à 
exigência de apresentação, pelo 
contribuinte, de licença e alvará de 
funcionamento para a concessão da 
inscrição no Cadastro de Contribuintes do 
ICMS (CCICMS). 
 
É alterado o inciso II do § 3º do referido 
artigo, retirando a exigência de 
apresentação de licença e alvará de 
funcionamento como condição para 
ativação da inscrição fornecida por 
intermédio da Junta Comercial do Estado 
(JUCESC), nos municípios conveniados 
ao Projeto de Registro Mercantil Integrado 
(REGIN). 
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§ 11. Salvo disposição em contrário, poderá ser 
concedida inscrição estadual para 
estabelecimento sediado na própria residência de 
seu titular ou sócio, cabendo ao contribuinte 
atender às exigências estabelecidas pelos órgãos 
responsáveis pela concessão de registro, licença 
e alvará de funcionamento. 
 

 
§ 11. Salvo disposição em contrário, poderá ser 
concedida inscrição estadual para 
estabelecimento sediado na própria residência 
de seu titular ou sócio, cabendo ao contribuinte 
atender a todos os requisitos estabelecidos 
pela SEF, bem como aqueles previstos pelos 
demais órgãos envolvidos na concessão do 
registro empresarial. 
 

 
Também é alterado o § 11 do art. 2º, 
retirando a exigência de licença e alvará 
de funcionamento como condição para a 
concessão de inscrição ao 
estabelecimento sediado na própria 
residência de seu titular ou sócio. 

Redação Atual Redação Proposta 
Justificativa 

Anexo 5 do RICMS/SC01 – art. 6º Alteração 4.346 

 
Art. 6º A alteração dos dados cadastrais do 
contribuinte inscrito no CCICMS deve ser 
comunicada dentro de 15 (quinze) dias, contados 
da data da ocorrência do fato. 
 
................................................................................ 
 
§ 5º As alterações de nome empresarial, quadro 
societário, natureza jurídica, Número de 
Identificação do Registro de Empresas (NIRE), 
porte, atividade econômica, endereço do 
estabelecimento e capital social, pelos 
estabelecimentos sujeitos ao registro constitutivo 
na JUCESC, serão comunicadas pelo referido 
órgão, dispensando o contribuinte de providenciar 
a alteração na SEF. 
 
................................................................................ 
 
§ 7º O disposto no § 5º deste artigo não exime o 
contribuinte do cumprimento das exigências 
estabelecidas pelos órgãos envolvidos na 
concessão de registro, licença e alvará para 
funcionamento. 
 
................................................................................ 
 
 

 
Art. 6º ................................................................ 
 
........................................................................... 
 
§ 7º O disposto no § 5º deste artigo não exime 
o contribuinte do cumprimento de todos os 
requisitos estabelecidos pela SEF, bem como 
aqueles previstos pelos demais órgãos 
envolvidos na concessão do registro 
empresarial. 
 
........................................................................... 
 
 

 
A Alteração 4.346 modifica o § 7º do art. 
6º do Anexo 5 do RICMS/SC-01, retirando 
a exigência de tomada de providências 
pelo contribuinte junto aos órgãos 
envolvidos na concessão de licença e de 
alvará de funcionamento para alteração 
dos dados cadastrais dos 
estabelecimentos sujeitos ao registro 
constitutivo na JUCESC. 
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Redação Atual 
Revogação Justificativa 

Anexo 6 do RICMS/SC01 – art. 262-B 

 
Art. 262-B. Em se tratando de posto revendedor 
varejista de combustíveis, além dos documentos 
previstos no art. 262-A deste Anexo, o requerente 
deverá apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias 
da data que ocorrer a primeira operação de saída 
de combustível, os seguintes documentos: 
 
................................................................................ 
 
VII – cópia do alvará de licença e autorização de 
funcionamento emitidos pelo município, Corpo de 
Bombeiros, órgão ambiental e autoridade policial 
competente. 
 
................................................................................ 
 

 
Art. 262-B. ......................................................... 
 
........................................................................... 
 
VII – cópia do alvará de licença e autorização 
de funcionamento emitidos pelo município, 
Corpo de Bombeiros, órgão ambiental e 
autoridade policial competente. 
 
........................................................................... 
 
 

 
Fica revogado o inciso VII do caput do art. 
262-B do Anexo 6 do RICMS/SC-01, que, 
especificamente para a inscrição de 
estabelecimentos do setor de 
combustíveis, prevê a exigência de 
apresentação de cópia do alvará de 
licença e autorização de funcionamento 
emitidos pelo município, Corpo de 
Bombeiros, órgão ambiental e autoridade 
policial competente. 
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