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EM nº 193/2021                                     Florianópolis, 1º de julho de 2021. 
 
 
 
 
Senhor Governador, 
 
 
                                  
 

Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência a 
inclusa minuta de Decreto contendo as Alterações 4.330 a 4.335 do Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto nº 2.870, de 27 de agosto de 2001. 

 
A Alteração 4.330 modifica a Seção VII do Anexo 1 do RICMS/SC-

01, internalizando as disposições dos Convênios ICMS 30/20, 115/20 e 146/20, que 
alteraram o Convênio ICMS 52/91, que concede redução da base de cálculo nas operações 
com equipamentos industriais e implementos agrícolas. 

 
A alteração trazida modifica a NCM/SH (Nomenclatura Comum do 

Mercosul baseada no Sistema Harmonizado) de produtos. 
 
A Alteração 4.331 modifica a Seção XXIII do Anexo 1 do 

RICMS/SC-01, internalizando as disposições do Convênio ICMS 204/19, que alterou o 
Convênio ICMS 101/97, que concede isenção do ICMS nas operações com equipamentos 
e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica que especifica. 

 
A alteração introduzida modifica a NCM/SH (Nomenclatura Comum 

do Mercosul baseada no Sistema Harmonizado) de produtos. 
 
A Alteração 4.332 modifica a Seção XX do Anexo 1 do RICMS/SC-

01, internalizando as disposições dos Convênios ICMS 48/21 e 75/21, que alteraram o 
Convênio ICMS 01/99, que concede isenção do ICMS às operações com equipamentos e 
insumos destinados à prestação de serviços de saúde. 

 
A alteração trazida modifica a descrição e NCM/SH (Nomenclatura 

Comum do Mercosul baseada no Sistema Harmonizado) de produtos. 
 
A Alteração 4.333 modifica a Seção XXVI do Anexo 1 do 

RICMS/SC-01, internalizando as disposições do Convênio ICMS 47/21, que alterou o 
Convênio ICMS 87/02, que concede isenção do ICMS nas operações com fármacos e 
medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e 
Municipal. 

 
 

Excelentíssimo Senhor 
CARLOS MOISÉS DA SILVA 
Governador do Estado 
Florianópolis/SC 
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A alteração introduzida modifica a descrição de fármacos e a 

NCM/SH (Nomenclatura Comum do Mercosul baseada no Sistema Harmonizado). 
 
A Alteração 4.334 modifica o § 1º do art. 91 do Anexo 6 do 

RICMS/SC-01, internalizando as disposições da cláusula primeira do Convênio ICMS 
72/19, que alterou o parágrafo único da cláusula primeira do Convênio ICMS 17/13, que 
dispõe sobre concessão de regime especial na cessão de meios de rede entre empresas 
de telecomunicação. 

 
A redação proposta para o § 1º do art. 91 do Anexo 6 do 

Regulamento estabelece que o disposto neste artigo também se aplica às empresas 
prestadoras de serviços de telecomunicações que tenham como tomadoras de serviço as 
empresas referidas no caput deste artigo, desde que observado o § 2º deste artigo e, no 
que couber, o disposto no art. 90 deste Anexo. 

 
A Alteração 4.335 modifica o inciso II do § 1º do art. 94-I do Anexo 

6 do RICMS/SC-01, internalizando as disposições do inciso I da cláusula primeira do 
Convênio ICMS 118/20, que alterou o inciso II do § 1º da cláusula primeira do Convênio 
ICMS 201/17, que dispõe sobre a obrigatoriedade da geração e entrega de arquivos 
eletrônicos de controle auxiliar para contribuintes prestadores de serviços de comunicação 
que emitem seus documentos fiscais nos termos do Convênio ICMS 115/03, que dispõe 
sobre a uniformização e disciplina a emissão, escrituração, manutenção e prestação das 
informações dos documentos fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de 
processamento de dados para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e 
fornecedores de energia elétrica. 

 
A redação proposta para o inciso II do § 1º do art. 94-I do Anexo 6 

do Regulamento suprime o termo “de Serviços de Comunicação e de Telecomunicações” 
da redação atual. 

 
Por fim, o art. 3º da presente Minuta de Decreto revoga o art. 171 

do Anexo 6 do RICMS/SC-01, internalizando as disposições da cláusula primeira do 
Convênio ICMS 57/21, que revogou a cláusula segunda do Convênio ICMS 27/05. 

 
 

Respeitosamente, 
 
 
 
 

PAULO ELI 
Secretário de Estado da Fazenda 
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EM nº 193/2021

ANEXO ÚNICO
COMPARATIVO DA LEGISLAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO

REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO PROPOSTA JUSTIFICATIVA
RICMS/SC-01, Anexo 1, Seção VII Alteração 4.330

 

........ .........................................................
..........

......................

2.1 Silos de matéria plástica artificial ou 
de lona plastificada, com 
capacidade superior a 300 litros

 3925.10.00

........ .........................................................  .....................

10.1 Aparelho para projetar, dispersar ou 
pulverizar fungicidas, inseticidas e 
outros produtos para combate a 
pragas, de uso agrícola, manuais

 8424.81.11

10.2 Outros aparelhos para projetar, 
dispersar ou pulverizar fungicidas, 
inseticidas e outros produtos para 
combate a pragas, de uso agrícola

 8424.81.19

........ .........................................................  .....................

13.4 Outros plantadores e 
transplantadores

 8432.30.90

13.5 Espalhadores de estrume e 
distribuidores de adubos 
(fertilizantes)

 8432.40.00

........ ......................................................... ......................

ALTERAÇÃO 4.330 – A Seção VII do Anexo 1 do Regulamento 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“....................................................................................................

........ ................................................................... ......................

2.1 Silos de matéria plástica artificial ou de 
lona plastificada, com capacidade superior 
a 300 litros

 3917.32.90
 3925.10.00

........ ...................................................................  .....................

10.1 Aparelho para projetar, dispersar ou 
pulverizar fungicidas, inseticidas e outros 
produtos para combate a pragas, de uso 
agrícola, manuais

 8424.41.00

10.2 Outros aparelhos para projetar, dispersar 
ou pulverizar fungicidas, inseticidas e 
outros produtos para combate a pragas, 
de uso agrícola

 8424.49.00

........ ...................................................................  .....................

13.4 Outros plantadores e transplantadores  8432.31.90

13.5 Espalhadores de estrume e distribuidores 
de adubos (fertilizantes)

 8432.41.00
 8432.42.00

........ ................................................................... ......................

” (NR)

A Alteração 4.330 modifica a Seção VII 
do Anexo 1 do RICMS/SC-01, 
internalizando as disposições dos 
Convênios ICMS 30/20, 115/20 e 
146/20, que alteraram o Convênio ICMS 
52/91, que concede redução da base de 
cálculo nas operações com 
equipamentos industriais e implementos 
agrícolas.

A alteração trazida modifica a NCM/SH 
(Nomenclatura Comum do Mercosul 
baseada no Sistema Harmonizado) de 
produtos.
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RICMS/SC-01, Anexo 1, Seção XIII Alteração 4.331

....... ...................................................... .........................

11. Torre para suporte de gerador de 
energia eólica, (Convênios ICMS 
46/07 e 19/10)

 7308.20.00 e 
9406.00.99

....... ...................................................... .........................

ALTERAÇÃO 4.331 – A Seção XIII do Anexo 1 do Regulamento 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“....................................................................................................

........ ................................................................ .........................

11. Torre para suporte de gerador de 
energia eólica (Convênios ICMS 46/07, 
19/10 e 204/19)

 7308.20.00 e 
9406.90.90

........ ................................................................ .........................

............................................................................................” (NR)

A Alteração 4.331 modifica a Seção 
XXIII do Anexo 1 do RICMS/SC-01, 
internalizando as disposições do 
Convênio ICMS 204/19, que alterou o 
Convênio ICMS 101/97, que concede 
isenção do ICMS nas operações com 
equipamentos e componentes para o 
aproveitamento das energias solar e 
eólica que especifica.

A alteração trazida modifica a NCM/SH 
(Nomenclatura Comum do Mercosul 
baseada no Sistema Harmonizado) de 
produtos.

RICMS/SC-01, Anexo 1, Seção XX Alteração 4.332

........ ......................................................... .....................

5. Hemostático (base celulose ou 
colágeno)

 3006.10.90

........ ......................................................... .....................

9. Cimento ortopédico (dose 40 g)  3006.40.20

........ ......................................................... .....................

51. Clipe venoso de prata ou titânio  9018.90.95

........ ......................................................... .....................

54. Conjunto descartável de circulação 
assistida

 9018.90.99

........ ......................................................... .....................

191. Implantes expansíveis, de aço 
inoxidável e de cromo cobalto, para 
dilatar artérias “Stents” (Convênios 
ICMS 113/05 e 30/09)

 9021.90.81

........ ......................................................... .....................

ALTERAÇÃO 4.332 – A Seção XX do Anexo 1 do Regulamento 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“....................................................................................................

........ ......................................................... ...............................

5. Hemostático absorvível  3006.10.90

........ ......................................................... ...............................

9. Cimento ortopédico com 
medicamento ou não

 3006.40.20

........ ......................................................... ...............................

51. Clipe venoso  9018.90.95

........ ......................................................... ...............................

54. Conjunto de circulação assistida; 
equipo cassete.

 9018.90.99

........ ......................................................... ...............................

191. Stent vascular  9021.90.12

........ ......................................................... ...............................

197. Espiral para embolização  9021.90.12

............................................................................................” (NR)

A Alteração 4.332 modifica a Seção XX 
do Anexo 1 do RICMS/SC-01, 
internalizando as disposições dos 
Convênios ICMS 48/21 e 75/21, que 
alteraram o Convênio ICMS 01/99, que 
concede isenção do ICMS às operações 
com equipamentos e insumos 
destinados à prestação de serviços de 
saúde.

A alteração trazida modifica a descrição 
e NCM/SH (Nomenclatura Comum do 
Mercosul baseada no Sistema 
Harmonizado) de produtos.
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197. Espirais de platina, para dilatar 
artérias “coils”

 9021.90.81

RICMS/SC-01, Anexo 1, Seção XXVI Alteração 4.333

...... ..................... ...........  ................ ............................. .............

96 Somatropina   
2937.11.00

Somatropina - 4 UI 
- injetável - por 
frasco-ampola

 
3003.90
.33
 
3004.90
.99

Somatropina - 12 
UI - injetável - por 
frasco-ampola

Somatropina - 15 
UI - por frasco-
ampola (com ou 
sem dispositivo de 
aplicação) ou 
seringa 
preenchida

Somatropina - 16 
UI - por frasco-
ampola (com ou 
sem dispositivo de 
aplicação) ou 
seringa 
preenchida

Somatropina - 18 
UI - por frasco-
ampola (com ou 
sem dispositivo de 
aplicação) ou 
seringa 
preenchida

Somatropina - 24 
UI - por frasco-
ampola (com ou 
sem dispositivo de 
aplicação) ou 
seringa 
preenchida

Somatropina - 30 
UI - por frasco-
ampola (com ou 
sem dispositivo de 
aplicação) ou 
seringa 
preenchida

.... .....................  ..........  ..............................................  ............

ALTERAÇÃO 4.333 – A Seção XXVI do Anexo 1 do Regulamento 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“....................................................................................................

....... ...................... .............  ................ ................................  .................

96 Somatropina   
2937.11.00

Somatropina - 4 UI - 
injetável - por 
frasco-ampola ou 
carpule

 
3003.90.33
 
3004.90.99

Somatropina - 12 UI 
- Injetável - por 
frasco-ampola ou 
carpule

Somatropina - 15 UI 
- por frasco-ampola 
(com ou sem 
dispositivo de 
aplicação) ou 
seringa preenchida 
ou carpule

Somatropina - 16 UI 
- por frasco-ampola 
(com ou sem 
dispositivo de 
aplicação) ou 
seringa preenchida 
ou carpule

Somatropina - 18 UI 
- por frasco-ampola 
(com ou sem 
dispositivo de 
aplicação) ou 
seringa preenchida 
ou carpule

Somatropina - 24 UI 
- por frasco-ampola 
(com ou sem 
dispositivo de 
aplicação) ou 
seringa preenchida 
ou carpule

Somatropina - 30 UI 
- por frasco-ampola 
(com ou sem 
dispositivo de 

A Alteração 4.333 modifica a Seção 
XXVI do Anexo 1 do RICMS/SC-01, 
internalizando as disposições do 
Convênio ICMS 47/21, que alterou o 
Convênio ICMS 87/02, que concede 
isenção do ICMS nas operações com 
fármacos e medicamentos destinados a 
órgãos da Administração Pública Direta 
Federal, Estadual e Municipal.

A alteração trazida modifica a descrição 
de fármacos e a NCM/SH (Nomenclatura 
Comum do Mercosul baseada no 
Sistema Harmonizado).
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175 Etinilestradiol 
+ 
Levonorgestr
el 

 
2937.23.49

Etinilestradiol 0,15 
mg + 
Levonorgestrel 
0,03 mg

3004.39
.39

.... .....................  ..........  ................ .............................  ............

183 Valerato de 
estradiol + 
Enantato de 
noretisterona

 
2937.23.99

Valerato de 
estradiol  50 mg/ml 
+ Enantato de 
noretisterona 5 
mg/ml

 
3004.39
.39

.... ..................... ...........  ................ .............................  ............

aplicação) ou 
seringa preenchida 
ou carpule

..... ......................  ...........  .................................................  .................

175 Etinilestradiol 
+ 
Levonorgestr
el 

 
2937.23.49
2937.23.21

Etinilestradiol 0,03 
mg/ml + 
Levonorgestrel 0,15 
mg/ml

 
3006.60.00

..... ......................  ............  ................ ................................  .................

183 Enantato de 
noretisterona 
+ Valerato de 
estradiol

 
2937.23.99

Enantato de 
noretisterona 50 
mg/ml +  Valerato 
estradiol de 5 mg/ml

 
3006.60.00

..... ...................... .............  ................ ................................  .................

............................................................................................” (NR)

RICMS/SC-01, Anexo 6, Art. 91 Alteração 4.334

Art. 91. ..............................................................

§ 1º O disposto neste artigo também se aplica 
às empresas prestadoras de Serviço Limitado 
Especializado (SLE), Serviço Móvel 
Especializado (SME) e Serviço de 
Comunicação Multimídia (SCM), que tenham 
como tomadoras de serviço as empresas 
relacionadas no caput deste artigo, desde que 
observado o § 2º deste artigo e, no que couber, 
o disposto no art. 90 deste Anexo.

.........................................................................

ALTERAÇÃO 4.334 – O art. 91 do Anexo 6 do 
Regulamento passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 91. ......................................................................

§ 1º O disposto neste artigo também se aplica às 
empresas prestadoras de serviços de 
telecomunicações que tenham como tomadoras de 
serviço as empresas referidas no caput deste artigo, 
desde que observado o § 2º deste artigo e, no que 
couber, o disposto no art. 90 deste Anexo.

.........................................................................” (NR)

A Alteração 4.334 modifica o § 1º do art. 
91 do Anexo 6 do RICMS/SC-01, 
internalizando as disposições da 
cláusula primeira do Convênio ICMS 
72/19, que alterou o parágrafo único da 
cláusula primeira do Convênio ICMS 
17/13, que dispõe sobre concessão de 
regime especial na cessão de meios de 
rede entre empresas de 
telecomunicação.

A redação proposta para o § 1º do art. 91 
do Anexo 6 do Regulamento estabelece 
que o disposto neste artigo também se 
aplica às empresas prestadoras de 
serviços de telecomunicações que 
tenham como tomadoras de serviço as 
empresas referidas no caput deste 
artigo, desde que observado o § 2º deste 
artigo e, no que couber, o disposto no 
art. 90 deste Anexo.
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RICMS/SC-01, Anexo 6, Art. 94-I Alteração 4.335

Art. 94-I. ...........................................................

§ 1º ...................................................................

..........................................................................

II – em relação ao arquivo de Fatura de 
Serviços de Comunicação e de 
Telecomunicações, quando as faturas 
comerciais corresponderem exatamente aos 
valores dos respectivos documentos fiscais 
emitidos, inclusive no caso de faturamento 
conjunto.

..........................................................................

ALTERAÇÃO 4.335 – O art. 94-I do Anexo 6 do 
Regulamento passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 94-I. ...................................................................

§ 1º ...........................................................................

..................................................................................

II – em relação ao arquivo de Fatura, quando as 
faturas comerciais corresponderem exatamente aos 
valores dos respectivos documentos fiscais 
emitidos, inclusive no caso de faturamento conjunto.

.........................................................................” (NR)

A Alteração 4.335 modifica o inciso II do 
§ 1º do art. 94-I do Anexo 6 do 
RICMS/SC-01, internalizando as 
disposições do inciso I da cláusula 
primeira do Convênio ICMS 118/20, que 
alterou o inciso II do § 1º da cláusula 
primeira do Convênio ICMS 201/17, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da 
geração e entrega de arquivos 
eletrônicos de controle auxiliar para 
contribuintes prestadores de serviços de 
comunicação que emitem seus 
documentos fiscais nos termos do 
Convênio ICMS 115/03, que dispõe 
sobre a uniformização e disciplina a 
emissão, escrituração, manutenção e 
prestação das informações dos 
documentos fiscais emitidos em via 
única por sistema eletrônico de 
processamento de dados para 
contribuintes prestadores de serviços de 
comunicação e fornecedores de energia 
elétrica.

A redação proposta para o inciso II do § 
1º do art. 94-I do Anexo 6 do 
Regulamento suprime o termo “de 
Serviços de Comunicação e de 
Telecomunicações” da redação atual.
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Revogação

Art. 3º Fica revogado o art. 171 do Anexo 6 do 
RICMS/SC-01.

O art. 3º da presente Minuta de Decreto 
revoga o art. 171 do Anexo 6 do 
RICMS/SC-01, internalizando as 
disposições da cláusula primeira do 
Convênio ICMS 57/21, que revogou a 
cláusula segunda do Convênio ICMS 
27/05.
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