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EM Nº 343/2021                                  Florianópolis, 26 de novembro de 2021.  
 
 
 
 
 
Senhor Governador do Estado, 
 
 
                         Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência 
a inclusa minuta de decreto contendo as Alterações 4.388 a 4.392 do Regulamento do 
ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870, de 27 de agosto de 2001.  
 
2. A Alteração 4.388 trata de prazo de recolhimento do imposto em 
casos de sujeito passivo por substituição tributária não inscrito no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS. A legislação atual prevê como vencimento o 7º dia contado da 
emissão do documento fiscal. Para este vencimento consta do DARE e para fins de 
registro na DIME o Código de Receita/Classe de Vencimento: “1473/10200”. 
 
3.  As rotinas existentes nos módulos DIME e Conta Corrente do SAT 
não comportam o controle deste vencimento, cujo início de contagem deve ser diário, 
impossibilitando, portanto, o efetivo controle sobre estes recolhimentos. Dessa forma, a 
Alteração 4.388 estabelece que, para estas operações, o recolhimento passe a ser 
devido na entrada da mercadoria no estabelecimento, através do código de receita 
“1740”. Este, ressalte-se, se destina ao recolhimento antecipado de substituição tributária 
por operação, na saída de mercadoria de contribuinte substituto não inscrito no estado. 
 
4. Com a exclusão de grande parte das mercadorias sujeitas à 
substituição tributária, a manutenção de dois prazos diferentes para recolhimento por 
operação revela-se inconsistente. Ressalte-se, por fim, que em levantamento dos 
documentos de arrecadação gerados no ano de 2020, foram identificados 297.000 
emitidos com código de receita “1740”. Já para o código “1473/10200” foram 
identificados somente 860, sendo a maioria destes emitida de forma indevida. 
 
5.                 A Alteração 4.389 trata de prazo de recolhimento do imposto em 
casos de destinatários, neste Estado, de mercadorias sujeitas à substituição tributária e 
que sejam oriundas de unidades da Federação não signatárias de Convênio ou 
Protocolo. Conforme dispositivo anterior, o imposto, neste caso, deve ser recolhido até o 
7º (sétimo) dia subsequente ao da emissão da nota fiscal. Os motivos para a fixação do 
recolhimento para o momento da entrada da mercadoria no estabelecimento são os 
mesmos da Alteração anterior. 
 
6. A Alteração 4.390 visa a eliminar a obrigatoriedade de o 
contribuinte, ao encerrar as atividades por baixa de inscrição, informar o resumo dos 
lançamentos contábeis e demais informações relativas às operações e às prestações do 
ano corrente. Fica mantida a exigência de prestar estas informações referentes ao ano 
anterior, no mês de encerramento das atividades, desde que seja até o mês de junho, 
competência em que todos os contribuintes devem enviar essas informações. Ressalte-
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se que as informações eliminadas são prestadas no Registro 90 da DIME. Fica mantido o 
preenchimento das informações do Registro 80, relativas ao exercício anterior. 
 
7. A Alteração 4.391 estabelece mudanças no recolhimento efetuado 
por empresa de transporte aéreo regular de passageiros e de cargas. Atualmente, são 
utilizados os códigos de receita/classes de vencimento “1449/10065”, para recolhimentos 
referentes ao inciso I, e “1449/10189”, para recolhimentos referentes ao inciso II. 
 
8. Conforme Alteração 4.391, o vencimento passa a ser o prazo 
geral de recolhimento (dia 10 do período seguinte ao da apuração) no código de receita 
“1449” e classe de vencimento “10014”. Ressalte-se que o Ajuste SINIEF que instituiu o 
procedimento especial de apuração deste Capítulo não define prazos de recolhimento.  
 
9. A Alteração 4.392 visa também a padronizar os prazos de 
recolhimento. O Convênio ICMS 38/96 prevê, a critério da unidade federativa, o 
recolhimento no 9º dia, para o qual foi estabelecido o Código de Receita/Classe de 
Vencimento “1449/10073”. Contudo, em levantamento realizado, não foram localizados 
documentos de arrecadação emitidos com este código e com esta classe de vencimento 
nos anos de 2020 e 2021. Desta forma, propõe-se a a padronização dos prazos de 
recolhimento, alterando a data de vencimento para o dia 10 do mês subsequente, como 
previsto na legislação para os demais casos de regime especial de apuração mensal, e 
recolhidos com o Código de Receita/Classe de Vencimento “1449/10022”.   
 
10. A cláusula de vigência prevê a produção de efeitos a partir de 1º 
de janeiro de 2022, de forma a possibilitar a adequação do sistema às modificações 
sugeridas.  
 
11. Por fim, considerando que as diversas alterações produzirão 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, solicitamos que a tramitação da presente minuta 
de Decreto ocorra em regime de urgência, para que seja publicada em tempo hábil. 
 
 
Respeitosamente, 

 

 

 

 

PAULO ELI 
Secretário de Estado da Fazenda 

 
 
 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor 

CARLOS MOISÉS DA SILVA 
Governador do Estado 
Florianópolis/SC  
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EM nº 343/2021 
 

ANEXO ÚNICO 
COMPARATIVO DA LEGISLAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO 

 
REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO PROPOSTA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

RICMS, ANEXO 3, TÍTULO II, CAPÍTULO II, 
SEÇÃO V 

ALTERAÇÃO 4.388 JUSTIFICATIVA 

Art. 21. .…………………………………………... 
 
………………………………………………………. 
 
§ 4°.…………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
II – recolher o imposto relativo a cada operação 
até o 7º (sétimo) dia subsequente ao da 
emissão do documento fiscal. 
 
………………………………………………………. 
 

Art. 21. ..................................................................... 
 
................................................................................. 
 
§ 4º .......................................................................... 
 
................................................................................. 
 
II – recolher o imposto relativo a cada operação na 
entrada da mercadoria no estabelecimento. 
 
………………………………………………………….. 

A Alteração 4.388 trata de prazo de 
recolhimento do imposto em casos de 
sujeito passivo por substituição 
tributária não inscrito no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS.  
 
A legislação atual prevê como 
vencimento o 7º dia contado da 
emissão do documento fiscal. Para 
este vencimento consta do DARE e 
para fins de registro na DIME o Código 
de Receita/Classe de Vencimento: 
“1473/10200”.  
 
As rotinas existentes nos módulos 
DIME e Conta Corrente do SAT não 
comportam o controle deste 
vencimento, cujo início de contagem 
deve ser diário, impossibilitando, 
portanto, o efetivo controle sobre estes 
recolhimentos. 
 
Dessa forma, a Alteração 4.388 
estabelece que, para estas operações, 
o recolhimento passe a ser devido na 
entrada da mercadoria no 
estabelecimento, através do código de 
receita “1740”. Este, ressalte-se, se 
destina ao recolhimento antecipado de 
substituição tributária por operação, na 
saída de mercadoria de contribuinte 
substituto não inscrito no estado. 
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Com a exclusão de grande parte das 
mercadorias sujeitas à substituição 
tributária, a manutenção de dois prazos 
diferentes para recolhimento por 
operação revela-se inconsistente. 
 
Ressalte-se, por fim, que em 
levantamento dos documentos de 
arrecadação gerados no ano de 2020, 
foram identificados 297.000 emitidos 
com código de receita “1740”. Já para 
o código “1473/10200” foram 
identificados somente 860, sendo a 
maioria destes emitida de forma 
indevida. 
 

RICMS, ANEXO 3, TÍTULO II, CAPÍTULO II, 
SEÇÃO VI 

ALTERAÇÃO 4.389 JUSTIFICATIVA 

Art. 22. ................................................................ 
 
§ 1º ..................................................................... 
 
............................................................................. 
 
II – até o 7º (sétimo) dia subsequente ao da 
emissão do documento fiscal, nos demais 
casos. 
 
………………………………………………………. 

Art. 22. ..................................................................... 
 
§ 1º .......................................................................... 
 
................................................................................. 
 
II – nos demais casos, a cada operação, na 
entrada da mercadoria no estabelecimento. 
 
………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Alteração 4.389 trata de prazo de 
recolhimento do imposto em casos de 
destinatários, neste Estado, de 
mercadorias sujeitas à substituição 
tributária e que sejam oriundas de 
unidades da Federação não signatárias 
de Convênio ou Protocolo. 
 
Conforme dispositivo anterior, o 
imposto, neste caso, deve ser 
recolhido até o 7º (sétimo) dia 
subsequente ao da emissão da nota 
fiscal. Os motivos para a fixação do 
recolhimento para o momento da 
entrada da mercadoria no 
estabelecimento são os mesmos da 
Alteração anterior. 

 

RICMS, ANEXO 5, TÍTULO IV, CAPÍTULO I, 
SEÇÃO I 

ALTERAÇÃO 4.390 JUSTIFICATIVA 

Art. 168. .............................................................. Art. 168. ................................................................... A Alteração 4.390 visa a eliminar a 
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............................................................................. 
 
§ 2º ..................................................................... 
 
I – do período de referência do mês de junho de 
cada exercício, relativamente às operações e 
prestações realizadas no exercício anterior; 
 
II – do período de referência em que ocorrer o 
encerramento da atividade do estabelecimento, 
quando se tratar da baixa da inscrição 
cadastral, relativamente às operações e 
prestações realizadas no exercício corrente; 
 
............................................................................. 

 
................................................................................. 
 
§ 2º .......................................................................... 
 
I – do período de referência do mês de junho de 
cada exercício, relativamente às operações e às 
prestações realizadas no exercício anterior, 
observado o disposto no inciso II deste parágrafo; 
 
II – do período de referência em que ocorrer o 
encerramento da atividade do estabelecimento, no 
interstício de janeiro a junho, quando se tratar de 
baixa da inscrição cadastral, relativamente às 
operações e às prestações realizadas no exercício 
anterior; e 
 
................................................................................. 
 

obrigatoriedade de o contribuinte, ao 
encerrar as atividades por baixa de 
inscrição, informar o resumo dos 
lançamentos contábeis e demais 
informações relativas às operações e 
às prestações do ano corrente. Fica 
mantida a exigência de prestar estas 
informações referentes ao ano anterior, 
no mês de encerramento das 
atividades, desde que seja até o mês 
de junho, competência em que todos 
os contribuintes devem enviar essas 
informações. 
 
Ressalte-se que as informações 
eliminadas são prestadas no Registro 
90 da DIME. Fica mantido o 
preenchimento das informações do 
Registro 80, relativas ao exercício 
anterior. 

RICMS, ANEXO 6, TÍTULO II, CAPÍTULO XIV ALTERAÇÃO 4.391 JUSTIFICATIVA 

Art. 113. O imposto devido deverá ser recolhido 
no mês subseqüente ao de apuração: 
 
I – até o 10° (décimo) dia, podendo o 
recolhimento ser parcial, em montante não 
inferior a 70% (setenta por cento) do valor do 
imposto apurado no período imediatamente 
anterior; 
 
II – até o último dia útil, relativamente ao saldo 
não recolhido no prazo previsto no inciso I. 
 
 
 
 
 

Art. 113. O imposto devido deverá ser recolhido no 
prazo previsto no art. 60 do Regulamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Alteração 4.391 estabelece 
mudanças no recolhimento efetuado 
por empresa de transporte aéreo 
regular de passageiros e de cargas.  
 
Atualmente, são utilizados os códigos 
de receita/classes de vencimento 
“1449/10065”, para recolhimentos 
referentes ao inciso I, e “1449/10189”, 
para recolhimentos referentes ao inciso 
II. 
 
Conforme Alteração 4.391, o 
vencimento passa a ser o prazo geral 
de recolhimento (dia 10 do período 
seguinte ao da apuração) no código de 
receita “1449” e classe de vencimento 
“10014”. 
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 Ressalte-se que o Ajuste SINIEF que 
instituiu o procedimento especial de 
apuração deste Capítulo não define 
prazos de recolhimento. 
 

RICMS, ANEXO 6, TÍTULO II, CAPÍTULO XXI ALTERAÇÃO 4.392 JUSTIFICATIVA 

Art. 150.  Mediante regime especial poderá ser 
autorizado o recolhimento do ICMS até o 9° 
(nono) dia de cada mês, em um único 
documento de arrecadação, relativamente às 
operações realizadas no mês anterior, ficando 
dispensada a exigência prevista no art. 147 
(Convênio ICMS 38/96). 

Art. 150.  Mediante regime especial, poderá ser 
autorizado o recolhimento do imposto até o 10º 
(décimo) dia do mês subsequente, em um único 
documento de arrecadação, relativamente às 
operações realizadas no mês anterior, ficando 
dispensada a exigência prevista no art. 147 deste 
Anexo (Convênio ICMS 38/96).” 

A Alteração 4.392 visa também a 
padronizar os prazos de recolhimento. 
O Convênio ICMS 38/96 prevê, a 
critério da unidade federativa, o 
recolhimento no 9º dia, para o qual foi 
estabelecido o Código de 
Receita/Classe de Vencimento 
“1449/10073”. 
 
Contudo, em levantamento realizado, 
não foram localizados documentos de 
arrecadação emitidos com este código 
e com esta classe de vencimento nos 
anos de 2020 e 2021. 
 
Desta forma, propõe-se a a 
padronização dos prazos de 
recolhimento, alterando a data de 
vencimento para o dia 10 do mês 
subsequente, como previsto na 
legislação para os demais casos de 
regime especial de apuração mensal, e 
recolhidos com o Código de 
Receita/Classe de Vencimento 
“1449/10022”.   
 

 
 

CLÁUSULA DE VIGÊNCIA 
 

 

REDAÇÃO PROPOSTA JUSTIFICATIVA 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de 
janeiro de 2022. 

Cláusula de vigência estabelecendo a 
produção de efeitos a partir do início de 
2022, de forma a possibilitar a 
adequação do sistema às modificações 
sugeridas. 
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