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EM nº 260/2021                                 Florianópolis, 13 de setembro de 2021. 

Senhor Governador do Estado,

                                 Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência a 
inclusa minuta de decreto contendo as Alterações 4.357 e 4.358 do Regulamento do 
ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870, de 27 de agosto de 2001. 

2. A presente minuta de Decreto tem por objetivo regulamentar o 
disposto na Lei nº 18.197, de 3 de setembro de 2021, que isenta o Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações com 
medicamentos relacionados no “kit intubação”, para enfrentamento da pandemia 
causada pelo coronavírus.

3. A referida isenção foi autorizada pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária, CONFAZ, em sua 334ª reunião extraordinária, em 31 de maio de 
2021, quando celebrou o Convênio ICMS 90/21.

4. Neste sentido, a Alteração 4.357 introduz a Seção LXX ao Anexo 1 
do Regulamento, relacionando os farmacêuticos ativos que serão objetos da isenção.

5. Por sua vez, a Alteração 4.358 introduz o inciso XIV ao caput do 
art. 4º do Anexo 2 do Regulamento, concedendo a isenção nas saídas internas dos 
medicamentos que possuem os farmacêuticos ativos relacionados, com destino a 
pessoa jurídica prestadora de serviço de saúde ao Sistema Único de Saúde (SUS), para 
enfrentamento da pandemia causada pelo agente do coronavírus.

6. O presente benefício também se aplica às operações de 
importação, quando realizadas pela própria pessoa jurídica prestadora de serviço de 
saúde, bem como as respectivas prestações de serviço de transporte. O imposto 
também alcança o diferencial de alíquota interna e interestadual, quando houver.

7. Ainda, fica dispensado o estorno do crédito de ICMS previsto nos 
incisos I e II do art. 36 do Regulamento.

Excelentíssimo Senhor
CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado
Florianópolis/SC
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8. Por fim, solicitamos que a tramitação da presente Minuta de 
Decreto ocorra em regime de urgência, dada a relevância da matéria à população 
catarinense.

Respeitosamente,

PAULO ELI
Secretário de Estado da Fazenda
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EM nº 260/2021

ANEXO ÚNICO
COMPARATIVO DA LEGISLAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO

REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO PROPOSTA JUSTIFICATIVA
Anexo Único - Lei 18.197/2021. ALTERAÇÃO 4.357 - RICMS, Anexo 1, Seção LXX

ANEXO ÚNICO

ITEM NCM DESCRIÇÃO

1
2939.79.90
3003.49.90
3004.49.90

Atropina

2
2933.49.90
3003.90.79
3004.90.69

Atracúrio

3
2933.49.90
3003.90.79
3004.90.69

Cisatracúrio

4
2933.29.99
3003.90.79
3004.90.69

Dexmedetomidina

5
2922.39.90
3003.90.49
3004.90.39

Dextrocetamina

6
2933.91.22
3003.90.74
3004.90.64

Diazepam

7
2937.90.90
3003.39.99
3004.39.99

Epinefrina

8
2933.29.99
3003.90.79
3004.90.69

Etomidato

Seção LXX

Lista de Farmacêuticos Ativos

(Anexo 2, art. 4º, XIV)

ITEM NCM DESCRIÇÃO

1
2939.79.90
3003.49.90
3004.49.90

Atropina

2
2933.49.90
3003.90.79
3004.90.69

Atracúrio

3
2933.49.90
3003.90.79
3004.90.69

Cisatracúrio

4
2933.29.99
3003.90.79
3004.90.69

Dexmedetomidina

5
2922.39.90
3003.90.49
3004.90.39

Dextrocetamina

6
2933.91.22
3003.90.74
3004.90.64

Diazepam

7 2937.90.90
3003.39.99 Epinefrina

A presente minuta de Decreto tem por 
objetivo regulamentar o disposto na Lei 
nº 18.197, de 3 de setembro de 2021, 
que concedeu isenção do ICMS nas 
operações internas com medicamentos 
relacionados no “kit intubação”, para 
enfrentamento da pandemia causada 
pelo coronavírus, destinadas a pessoa 
jurídica prestadora de serviço de saúde 
ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A referida isenção foi autorizada pelo 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária, CONFAZ, em sua 334ª 
reunião extraordinária, em 31 de maio 
de 2021, quando celebrou o Convênio 
ICMS 90/21.

O benefício previsto alcança o ICMS: 
incidente na importação de tais 
medicamentos, quando realizada pela 
própria pessoa jurídica prestadora de 
serviço de saúde, incidente nas 
operações de transporte das referidas 
mercadorias, e decorrente da diferença 
de alíquota interna e interestadual, 
quando couber.

Ainda, não será exigido o estorno do 
crédito do ICMS previsto nos incisos I e 
II do art. 36 do Regulamento.
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9
2933.33.63
3003.90.79
3004.90.69

Fentanila

10
2933.39.15
3003.90.79
3004.90.69

Haloperidol

11
2924.29.14
3003.90.53
3004.90.43

Lidocaína

12
2933.91.53
3003.90.79
3004.90.69

Midazolam

13
2939.11.61
3003.49.90
3004.49.90

Morfina

14
2937.90.90
3003.39.99
3004.39.99

Norepinefrina

15
2934.99.19
3003.90.89
3004.90.79

Rocurônio

16
2923.90.20
3003.90.99
3004.90.99

Cloreto de Suxametônio 
(Succinilcolina)

17
2933.39.49
3003.90.79
3004.90.69

Remifentanila

18
2933.33.11
3003.90.79
3004.90.69

Alfentanila

19
2934.91.70
3003.90.89
3004.90.79

Sufentanila

20 2933.39.49
3003.90.79

Pancurônio

3004.39.99

8
2933.29.99
3003.90.79
3004.90.69

Etomidato

9
2933.33.63
3003.90.79
3004.90.69

Fentanila

10
2933.39.15
3003.90.79
3004.90.69

Haloperidol

11
2924.29.14
3003.90.53
3004.90.43

Lidocaína

12
2933.91.53
3003.90.79
3004.90.69

Midazolam

13
2939.11.61
3003.49.90
3004.49.90

Morfina

14
2937.90.90
3003.39.99
3004.39.99

Norepinefrina

15
2934.99.19
3003.90.89
3004.90.79

Rocurônio

16
2923.90.20
3003.90.99
3004.90.99

Cloreto de Suxametônio 
(Succinilcolina)

17
2933.39.49
3003.90.79
3004.90.69

Remifentanila

18
2933.33.11
3003.90.79
3004.90.69

Alfentanila
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3004.90.69
19

2934.91.70
3003.90.89
3004.90.79

Sufentanila

20
2933.39.49
3003.90.79
3004.90.69

Pancurônio

REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO PROPOSTA JUSTIFICATIVA
Convênio ICMS 90/2021; Lei 18.197/2021. ALTERAÇÃO 4.358 - RICMS, Anexo 2, art. 4º

CONVÊNIO ICMS 90/21, DE 31 DE MAIO DE 
2021

Autoriza os Estados do Espírito Santo, 
Goiás,Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Santa 
Catarina e Tocantins a conceder isenção do 
ICMS nas operações com  medicamentos que 
especifica com destino a pessoa jurídica 
prestadora de serviço de saúde, para 
enfrentamento da pandemia causada pelo novo 
agente do Coronavírus (SARS-Cov-2).

O Conselho Nacional de Política Fazendária - 
CONFAZ, na sua 334ª Reunião Extraordinária, 
realizada em Brasília, DF, no dia 31de maio de 
2021, tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar nº 24, de 07 de janeiro de 1975, 
resolve celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira Os Estados do Espírito 
Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Pará, Santa Catarina e Tocantins fica 
autorizado a conceder isenção do Imposto 

Art. 4° São isentas as seguintes operações:

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

XIV - enquanto vigorar o Convênio ICMS 90/21, as 
saídas internas de medicamentos que possuem os 
farmacêuticos ativos relacionados na Seção LXX 
do Anexo 1 deste Regulamento com destino a 
pessoa jurídica prestadora de serviço de saúde ao 
Sistema Único de Saúde (SUS), a importação 
quando realizada pela própria pessoa jurídica 
prestadora de serviço de saúde, bem como as 
prestações de serviço de transporte da mercadoria 
objeto da isenção, para uso no enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente da 
pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), 
dispensado o estorno de crédito de que tratam os 
incisos I e II do caput do art. 36 do Regulamento.

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

§ 4º O benefício previsto no inciso XIV do caput 
deste artigo alcança também o imposto decorrente 
da diferença entre a alíquota interna e a 
interestadual, se couber.
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sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS - incidente sobre 
operações internas com medicamentos que 
possuem farmacêuticos ativos relacionados no 
Anexo Único deste convênio com destino a 
pessoa jurídica prestadorade serviço de 
saúdepara o Sistema Único de Saúde – SUS, 
para uso no enfrentamento da emergência 
decorrente da pandemia do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2).

Parágrafo único. A isenção a que se refere o 
caput alcança também o imposto:

I – devido em razão de importação realizada 
pela própria pessoa jurídica prestadora de 
serviço de saúde;

II – incidente sobre as prestações de serviço de 
transporte das mercadorias objeto da isenção;

III – decorrente da diferença entre a alíquota 
interna e interestadual, se couber.

Cláusula segunda A unidade federada fica 
autorizada a não exigir o estorno do crédito do 
imposto previsto nos incisos I e II do caput do 
art. 21 da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, relativo às operações 
realizadas ao abrigo deste convênio.

Cláusula terceira A legislação da unidade 
federada poderá estabelecer limites e 
condições para fruição do benefício de que trata 
este convênio.

Cláusula quarta Este convênio entra em vigor 
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na data da publicação de sua ratificação 
nacional no Diário Oficial da União, produzindo 
efeitos até 31 de dezembro de 2021.

LEI Nº 18.197, DE 3 DE SETEMBRO DE 2021

Isenta o Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual, 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas 
operações com medicamentos relacionados no 
“kit intubação”, para enfrentamento da 
pandemia causada pelo coronavírus.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA

Faço saber a todos os habitantes deste Estado 
que a Assembleia Legislativa decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Enquanto vigorar o Convênio ICMS 90, 
de 31 de maio de 2021, fica isenta a incidência 
do Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas 
operações internas com medicamentos que 
possuem farmacêuticos ativos relacionados 
com o Anexo Único desta Lei, com destino a 
pessoa jurídica prestadora de serviço de saúde 
para o Sistema Único de Saúde (SUS), para 
uso no enfrentamento da emergência 
decorrente da pandemia do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2).

Parágrafo único. A isenção a que se refere o 
caput deste artigo alcança também o imposto:
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I – devido em razão de importação realizada 
pela própria pessoa jurídica prestadora de 
serviço de saúde;

II – incidente sobre as prestações de serviço de 
transporte das mercadorias objeto da isenção;

III – (Vetado)

IV – decorrente da diferença entre a alíquota 
interna e interestadual, se couber.

Art. 2º Será possibilitada a utilização dos itens 
subsidiados por esta Lei, quando for atestado 
pela respectiva unidade de saúde a 
insuficiência dos insumos para fins diversos, em 
função da demanda dedicada aos pacientes em 
tratamento do coronavírus (SARS-CoV-2).

Art. 3º Não será exigido estorno do crédito de 
ICMS previsto nos incisos I e II do caput do art. 
21 da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, nas operações alcançadas 
por esta Lei.

Art. 4º Não será exigida autorização prévia da 
Secretaria de Estado da Fazenda para fruição 
do benefício de que trata esta Lei.

Art. 5º É vedado a fixação de limite quantitativo 
ou financeira para a isenção de que trata esta 
Lei.

Art. 6º (Vetado)

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Florianópolis, 3 de setembro de 2021.
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