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EM Nº 229/2022                                       Florianópolis, 19 de agosto de 2022.  
 
 
 
 
Senhor Governador do Estado, 
 
 
                         Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência 
a inclusa minuta de decreto que regulamenta a Lei nº 18.376, de 20 de maio de 2022.  
 
2. O art. 1º do referido decreto estabelece que o Poder Executivo 
estadual disponibilizará o acesso à informação acerca das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-
e) emitidas para seus órgãos e entidades, nos termos desta regulamentação. 
 
3.  Já o art. 2º estabelece, de forma detalhada, os dados referentes 
às NF-e que serão disponibilizados, bem como prevê a fonte de cada um deles. Nesse 
contexto, o § 1º dispõe que a Secretaria de Estado da Fazenda fornecerá as informações 
constantes da base de dados da Nota Fiscal Eletrônica, mediante integração entre o 
Sistema de Administração Tributária (SAT) e o Sistema Integrado de Planejamento e 
Gestão Fiscal (SIGEF). A consulta a tais informações será realizada pela Controladoria-
Geral do Estado, que publicará tais dados no Portal da transparência sob sua gestão. 
Deve ser ressaltado que, conforme o § 2º do mesmo dispositivo, a integração referida 
não abrangerá informações sobre a situação financeira ou econômica dos contribuintes, 
bem como as relativas à natureza e ao estado de seus negócios ou de suas atividades, 
nos termos do art. 113 da Lei nº 3.938, de 26 de dezembro de 1966, dispositivo que 
estabelece as bases do sigilo fiscal na legislação estadual.  
 
4. Por outro lado, as informações referentes aos instrumentos 
jurídicos relacionados às aquisições serão prestadas por cada órgão destinatário das 
notas fiscais emitidas. Além disso, é estabelecida, por meio do § 4º, a possibilidade de 
divulgação do instrumento jurídico por meio da publicação do número do processo 
eletrônico que contenha a íntegra do processo referente à contratação.  
 
5. A cláusula de vigência estabelece o início da produção de efeitos 
para o dia 24 de maio de 2023, considerando a vacatio legis de 1 (um) ano, estabelecida 
no art. 4º da Lei 18.376, de 2022, publicada no dia 24 de maio do mesmo ano. 
 
6. Por fim, solicitamos que a tramitação desta minuta de decreto 
ocorra em regime de urgência, tendo em vista a previsão de que esta regulamentação 
seja publicada até o dia 21 de agosto de 2022, conforme preceitua o art. 3º da referida 
lei. 
 
 
Excelentíssimo Senhor 

CARLOS MOISÉS DA SILVA 
Governador do Estado 
Florianópolis/SC  
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EM Nº 229/2022  
 
 
Respeitosamente, 

 

 

 

 

PAULO ELI 
Secretário de Estado da Fazenda 

 
 


