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Florianópolis, 27 de agosto de 2021 

 

 

 

 

Senhor Governador,  

 

 

 

 

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

Decreto contendo a Alteração 4.355 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870, de 

27 de agosto de 2001.  

A Alteração acrescenta o inciso XIII ao § 1º do art. 60 Regulamento, estabelecendo um 

prazo específico para o recolhimento do ICMS devido pelas distribuidoras de energia elétrica, salvo 

aquelas constituídas sob a forma de cooperativa. 

O recolhimento feito pelas distribuidoras, que, atualmente, obedece à regra geral de 

pagamento único no dia 10º dia após o encerramento do período de apuração, nos termos do caput 

do art. 60 do Regulamento, passa a ser feito em duas parcelas: a primeira no dia 16 do mês 

subsequente ao período de apuração, correspondente a 50% do montante devido, e a segunda no 

dia 20, correspondente ao saldo remanescente. 

Também é acrescentado o § 35 ao art. 60, estabelecendo que a forma de recolhimento 

prevista no inciso XIII do § 1º se aplica inclusive ao imposto devido pelas distribuidoras na condição 

de responsável tributário, nos termos do inciso I do caput do art. 245 do Anexo 3. 

A alteração atende ao pleito da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc), 

conforme requerimento realizado no processo SEF 10081/2021, no qual informa que a adoção de 

medidas emergenciais para assegurar o fornecimento de energia elétrica na atual situação de 

escassez hídrica, como a contratação de geradoras térmicas, eleva demasiadamente os custos da 

produção de energia. 

A Celesc argumenta que todos os seus encargos mais significativos, como o custo de 

aquisição de energia, custos não gerenciáveis suportados pelas concessionárias de distribuição por 

força de lei, entre outros, são concentrados por volta do 10º dia de cada mês, o que vem provocando 

um desequilíbrio no seu fluxo de caixa, que muitas vezes a obriga a buscar crédito a preço elevado 

para cobertura do saldo negativo. 
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Finalizando, solicitamos que a tramitação da presente Minuta de Decreto ocorra em regime 

de urgência, tendo em vista que, para que o novo prazo de recolhimento seja aplicado já no mês 

de setembro, a Alteração deverá ser publicada antes de 10 de setembro de 2021, prazo atualmente 

aplicável, de acordo com a legislação vigente. 

 

 

 

 

Respeitosamente,  

 

 

 

 

Paulo Eli 

Secretário de Estado da Fazenda 

(assinado digitalmente) 

 

 

 

 

 



1 

 

EM nº 239/2021 
 

ANEXO ÚNICO 
COMPARATIVO DA LEGISLAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO 

 

REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO PROPOSTA 
JUSTIFICATIVA 

RICMS/SC01 – art. 60 Alteração 4.355 

 
Art. 60. O imposto será recolhido até o 10° 
(décimo) dia após o encerramento do período 
de apuração, ressalvadas as hipóteses 
previstas nesta Seção. 
 
§ 1° Nos seguintes casos, o imposto será 
recolhido: 
 
........................................................................... 
 
§ 34. .................................................................. 
  

 
Art. 60 .................................................................. 
 
§ 1º ...................................................................... 
 
............................................................................. 
 
XIII – tratando-se de distribuidoras de energia 
elétrica, salvo aquelas constituídas sob a forma 
de cooperativa, em 2 (duas) parcelas, sendo: 
 
a) a primeira correspondente a 50% (cinquenta 
por cento) do montante total do imposto devido, 
com vencimento no dia 16 do mês subsequente 
ao mês de encerramento do período de 
apuração; e 
 
b) a segunda correspondente ao valor 
remanescente, com vencimento no dia 20 do 
mês subsequente ao mês de encerramento do 
período de apuração. 
 
............................................................................. 
 
§ 35. O prazo de que trata o inciso XIII do § 1º 
deste artigo se aplica inclusive para o imposto 
devido pelas distribuidoras de energia elétrica na 
condição de responsável tributário, nos termos 
do inciso I do caput art. 245 do Anexo 3.” 
 

 
A Alteração 4.355 acrescenta o inciso XIII 
ao § 1º do art. 60 Regulamento, 
estabelecendo um prazo específico para o 
recolhimento do ICMS devido pelas 
distribuidoras de energia elétrica, salvo 
aquelas constituídas sob a forma de 
cooperativa. 
 
O recolhimento feito pelas distribuidoras, 
que, atualmente, obedece à regra geral de 
pagamento único no dia 10º dia após o 
encerramento do período de apuração, nos 
termos do caput do art. 60 do Regulamento, 
passa a ser feito em duas parcelas: a 
primeira no dia 16 do mês subsequente ao 
período de apuração, correspondente a 
50% do montante devido, e a segunda no 
dia 20, correspondente ao saldo 
remanescente. 
 
Também é acrescentado o § 35 ao art. 60, 
estabelecendo que a forma de recolhimento 
prevista no inciso XIII do § 1º se aplica 
inclusive ao imposto devido pelas 
distribuidoras na condição de responsável 
tributário, nos termos do inciso I do caput do 
art. 245 do Anexo 3. 
 
  

Anexo 3 do RICMS/SC01 – art. 245 

 
Art. 245. Fica atribuída a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto incidente nas 
sucessivas operações internas e interestaduais 
com energia elétrica destinada a este Estado, 
desde a importação ou produção até a última 
operação da qual decorra a saída com destino 
a estabelecimento ou domicílio onde deva ser 
consumida por destinatário que a tenha 
adquirido mediante contrato de compra e venda 
firmado em ambiente de contratação livre, na 
condição de sujeito passivo por substituição 
tributária: 
 
........................................................................... 
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