
 

ATA  DA  83ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA DO CONSELHO   NACIONAL   DE   POLÍTICA   

FAZENDÁRIA 

 
  Às nove horas do dia treze de setembro de 1996, em Gramado, Rio Grande do Sul, 
teve início a Octogésima Terceira Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, 
aberta e presidida pelo Dr. Pedro Parente Ministério de Estado da Fazenda, Interino, sendo analisada 
e colocada em votação a seguinte pauta: 
 

PROPOSIÇÕES DE AJUSTES SINIEF: Nº / EMENTA / SOLUÇÃO. 

02/96 - Altera o Convênio s/nº de 15.12.70, que instituiu o SINIEF e o Ajuste SINIEF 04/93, de 
09.12.93, que estabelece normas comuns para o cumprimento de obrigações tributárias; Aprovada 
por unanimidade. Transformou-se no AJUSTE SINIEF nº 2/96. 

03/96 - Dispõe sobre a coleta, apuração e consolidação das operações interestaduais no tocante à 
Balança Comercial Interestadual; Aprovada por unanimidade. Transformou-se no AJUSTE SINIEF nº 
3/96. 

04/96 - Altera disposições do Ajuste SINIEF 28/89, de 07.12.89, que concede regime especial 
relacionado com as obrigações acessórias das concessionárias de serviço público de energia 
elétrica. Aprovada por unanimidade. Transformou-se no AJUSTE SINIEF nº 4/96. 

 

PROPOSIÇÕES COM PEDIDO DE VISTA: Nº / EMENTA / SOLUÇÃO. 

30/96 - Autoriza o Estado da Paraíba a conceder isenção do ICMS nas prestações que especifica 
(PS 01-VISTA CE). Retirada de pauta. 

32/96 - Autoriza o Estado de São Paulo a conceder crédito presumido pela primeira saída, em 
operação interna de amendoim, em casca ou em grão (VISTA MG). Aprovada por unanimidade, com 
adesão de PR e GO. Transformou-se no Convênio ICMS nº 59/96. 

44/96-A - Autoriza o Estado de Pernambuco a conceder isenção do ICMS nas operações de 
importação destinadas ao Corpo de Bombeiros (VISTA RS). Retirada de pauta. 

47/96 - Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a conceder isenção do ICMS na exportação de 
subprodutos de soja importada sob regime de “drawback” (VISTA RJ). Aprovada por unanimidade, 
com adesão de MS, GO e PR. Transformou-se no Convênio ICMS nº60/96. 

48/96 - Dispõe sobre a concessão de autorização para a utilização de créditos fiscais acumulados, 
para abatimento do valor do imposto a ser recolhido por guia de recolhimentos especiais, nas 
operações interestaduais com ligas de alumínio (VISTA RJ). Aprovada por unanimidade. 
Transformou-se no Convênio ICMS nº61/96. 

49/96 - Autoriza a concessão de crédito nas saídas de mercadorias classificadas na posição 7601 da 
NBM/SH (ligas de alumínio em formas brutas) (VISTA RJ). Rejeitada. 

52/96 - Autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS na aquisição de bens 
para integrar o ativo fixo das Companhias Estaduais de Saneamento (VISTA RS). Rejeitada. 

63/96 - Autoriza o Estado de Pernambuco a conceder crédito presumido nas operações internas e 
interestaduais com gipsita e seus derivados (PS 03 - VISTA PI). Rejeitada. 

64/96-A - Autoriza o Estado de Pernambuco a conceder crédito presumido do ICMS na aquisição de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF (PS 05-Alternativa - VISTA SC). Rejeitada. 

65/96 - Autoriza o Estado do Ceará a conceder isenção do ICMS nas saídas de veículos e 
equipamentos adquiridos pelo Corpo de Bombeiros, na forma que especifica (PS 08 - VISTA RS). 
Aprovada por unanimidade, com adesão de MT, TO, AM, AC, BA, GO, PE, AL, RN, RR, AP, RJ, TO, 
SE, DF, ES, PA e PI. Transformou-se no Convênio ICMS nº 62/96. 

 

 

PROPOSIÇÕES DE CONVÊNIOS: Nº / EMENTA / SOLUÇÃO. 
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29/96-A - Altera dispositivo do Convênio ICMS 132/92, de 25.09.92, que institui o regime de 
substituição tributária nas operações com veículos automotores; . Deferido o pedido de vista para DF. 

67/96 - Altera o item 15.08 do Anexo I do Convênio ICMS 52/91, de 26.09.91, que concede redução 
da base de cálculo do ICMS nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas. 
Aprovada por unanimidade. Transformou-se no Convênio ICMS nº63/96. 

68/96-A - Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a conceder redução da base de cálculo do ICMS nas 
prestações de serviços de radiochamada. Rejeitada. 

69/96 - Autoriza os Estados que indica a concederem crédito nas saídas de produtos resultantes do 
abate de gado bovino e suíno e autoriza a concessão de parcelamento de débito fiscal decorrente de 
saídas daquelas mercadorias. Rejeitada. 

70/96-A - Autoriza os Estados e o Distrito Federal a concederem redução da base de cálculo do 
ICMS nas saídas de aves e autoriza a concessão de parcelamento de débito fiscal decorrente de 
saídas de aves abatidas. Deferido o pedido de vista para SC. 

71/96 - Autoriza o Estado de Santa Catarina a não exigir os créditos tributários que especifica. 
Aprovada por unanimidade. Transformou-se no Convênio ICMS nº 64/96. 

72/96 - Altera o Convênio ICMS 27/90, de 13.09.90, que dispõe sobre a concessão de isenção do 
ICMS nas importações sob o regime de “drawback” e estabelece normas para o seu controle. 
Aprovada por unanimidade. Transformou-se no Convênio ICMS nº 65/96. 

73/96 - Autoriza o Estado de Minas Gerais a permitir o parcelamento de débito fiscal do ICM e ICMS. 
Rejeitada. 

74/96-A - Autoriza o Estado de Minas Gerais a reduzir a base de cálculo do ICMS na exportação de 
ferro-gusa e ferro-ligas. Rejeitada. 

76/96 - Autoriza o Estado de Minas Gerais a não exigir o crédito tributário nas operações de entrada 
de insumo para avicultura. Aprovada por unanimidade. Transformou-se no Convênio ICMS nº  66/96. 

77/96 - Dispõe sobre a extensão das disposições previstas no Convênio ICMS 45/94, de 29.03.94, às 
Áreas de Livre Comércio. Deferido o pedido de vista para TO. 

78/96 - Dispõe sobre redução da base de cálculo do ICMS nas operações com programas para 
computadores em meio magnético ou ótico (disquete ou CD Room). Deferido o pedido de vista para 
AM. 

79/96 - Autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder redução da base de cálculo do ICMS nas 
operações com batata longa vida. Rejeitada. 

80/96 - Dá nova redação à cláusula segunda do Convênio ICMS 36/92, de 03.04.92, que dispõe 
sobre redução da base de cálculo do ICMS  nas saídas de insumos agropecuários e convalida 
procedimentos que especifica. Aprovada por unanimidade. Transformou-se no Convênio ICMS nº 
67/96. 

81/96 - Altera dispositivo do Convênio ICMS 36/92, de 03.04.92, que reduz a base de cálculo do 
ICMS nas saídas de insumos agropecuários. Aprovada por unanimidade. Transformou-se no 
Convênio ICMS nº 68/96. 

82/96 - Autoriza o Estado de Goiás a conceder isenção do ICMS nas operações internas com 
mamona em baga. Deferido o pedido de vista para BA. 

83/96 - Dispõe sobre a inclusão do Estado do Maranhão nas disposições do Convênio ICMS 43/96, 
de 31.05.96, que trata da não exigência de créditos tributários e da concessão de crédito presumido. 
Aprovada por unanimidade. Transformou-se no Convênio ICMS nº 69/96. 

84/96 - Autoriza o Estado do Paraná a dispensar o pagamento de débito do ICMS, no caso que 
especifica. Aprovada por unanimidade. Transformou-se no Convênio ICMS nº 70/96. 

85/96 - Autoriza o Estado do Paraná a reduzir a base de cálculo do ICMS nas saídas para o exterior 
dos produtos semi-elaborados que indica. Retirada de pauta. 

86/96 - Autoriza o Estado de Minas Gerais a reduzir a base de cálculo do ICMS nas operações 
internas com açúcar; . Deferido o pedido de vista para BA. 
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87/96 - Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a não exigir multas decorrentes de operações com 
pré-mistura de farinha de trigo, nas condições que especifica. Aprovada por unanimidade. 
Transformou-se no Convênio ICMS nº 71/96. 

88/96 - Dispõe sobre a inclusão do Estado do Rio Grande do Norte nas disposições do Convênio 
ICMS 113/95, de 11.12.95, que trata da revogação do benefício contido no Convênio ICM 44/75, de 
10.12.75, que prevê a concessão de isenção do ICMS nas saídas de produtos hortifrutigranjeiros. 
Aprovada por unanimidade. Transformou-se no Convênio ICMS nº 72/96. 

89/96 - Altera o Convênio ICMS 138/94, de 07.12.94, que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a 
conceder isenção do ICMS na importação de máquinas para a indústria tabageira. Aprovada por 
unanimidade. Transformou-se no Convênio ICMS nº 73/96. 

90/96 - Autoriza o Estado de Goiás e o Distrito Federal a reduzirem a base de cálculo do ICMS nas 
operações que especifica. Deferido o pedido de vista para TO. 

91/96 - Acrescenta produtos ao Anexo I do Convênio ICMS 52/91, de 26.09.91, que reduz a base de 
cálculo do ICMS nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas. Aprovada 
por unanimidade. Transformou-se no Convênio ICMS nº 74/96. 

92/96 - Dispõe sobre redução da base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de veículos, 
quando tais operações estejam sujeitas ao regime de substituição tributária, com retenção do 
imposto. Rejeitada. 

93/96 - Altera dispositivos dos Convênios ICMS 49/95, de 28.06.95, e ICMS 26/96, de 22.03.96, que 
tratam da concessão de regime especial às operações realizadas pela CONAB. Deferido o pedido de 
vista para TO. 

94/96 - Autoriza o Estado da Paraíba a conceder isenção do ICMS referente ao diferencial de 
alíquota. Deferido o pedido de vista para SP. 

95/96 - Firma entendimento em relação a reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de 
códigos de mercadorias da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias/Sistema Harmonizado - 
NBM/SH, relacionados em Convênios e Protocolos ICM/ICMS. Deferido o pedido de vista para MG. 

96/96 - Altera dispositivos do Convênio ICMS 57/95, de 28.06.95, que dispõe sobre a emissão de 
documentos fiscais e a escrituração de livros por processamento de dados. Aprovada por 
unanimidade. Transformou-se no Convênio ICMS nº 75/96. 

97/96 - Altera dispositivo do Convênio ICMS 132/95, de 11.12.95, que institui regime especial de 
recolhimento do ICMS, nas vendas de café em grão leiloado em bolsa, efetuadas pelo Governo 
Federal. Aprovada por unanimidade. Transformou-se no Convênio ICMS nº 76/96. 

98/96 - Altera dispositivo do Convênio ICMS 46/94, de 29.03.94, que institui regime especial de 
recolhimento do ICMS nas vendas de produtos agropecuários efetuadas pelo Banco do Brasil, em 
leilão na bolsa de mercadorias, em nome de produtores. Aprovada por unanimidade. Transformou-se 
no Convênio ICMS nº 77/96. 

99/96 - Dispõe sobre o tratamento tributário a ser dispensado às operações dos estabelecimentos 
localizados em Zonas de Processamento de Exportação - ZPE. Rejeitada. 

100/96 - Altera dispositivo do Convênio ICMS 81/93, de 10.09.93, que estabelece normas gerais a 
serem aplicadas a regimes de substituição tributária. Aprovada por unanimidade, com correção do 
texto. Transformou-se no Convênio ICMS nº 78/96. 

101/96 - Altera dispositivo do Convênio ICMS 76/94, de 30.06.94, que trata da substituição tributária 
nas operações com produtos farmacêuticos. Aprovada por unanimidade. Transformou-se no 
Convênio ICMS nº 79/96. 

 

PROPOSIÇÃO REJEITADA NA COTEPE/ICMS E COLOCADA EM PAUTA POR SOLICITAÇÃO DE 

SECRETÁRIO: Nº / EMENTA / SOLUÇÃO. 

66/96 - Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a conceder isenção do ICMS nas operações internas e 
interestaduais com automóveis de passageiros para utilização como táxi, no caso que especifica 
(RJ). Rejeitada. 
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ASSUNTOS GERAIS: Nº / EMENTA / SOLUÇÃO.  

01 - Dar conhecimento aos Senhores Secretários, para posicionamento, por orientação da 
COTEPE/ICMS, de estudos que evidenciam as distorções existentes entre as  margens de lucro 
efetivamente praticadas pelo setor de combustíveis e aquelas constantes da legislação pertinente 
(Convênio ICMS 105/92 e alterações). Definiu-se pela continuação das pesquisas para obtenção de 
um estudo que contemplasse todas as regiões do país, para posterior deliberação. 

02 - Dar conhecimento aos Senhores Secretários, para posicionamento, por orientação da 
COTEPE/ICMS, de comunicado que evidencia o descumprimento do Convênio ICMS 76/94 
(substituição tributária nas operações com produtos farmacêuticos). 

03 - Minuta de protocolo que introduz alterações nos Protocolos ICMS 27/89 e 28/89, de 22.08.89, 
que dispõem sobre exportações indiretas de produtos industrializados e semi-elaborados. Assunto 
remetido à GT. 

04 - Minuta de convênio a ser celebrado entre o Ministério da Fazenda e as Secretarias de Fazenda, 
Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, versando sobre cooperação técnica em 
projetos de interesse mútuo, na área de finanças públicas e outras áreas passíveis de atividades 
conjuntas. Discutida, modificada e aprovada a minuta que foi convertida no Convênio de Cooperação 
Técnica de 13.09.96, que criou o Grupo Gestor do Convênio de Cooperação Técnica(GG-CCT). 

05 - Definir posicionamento em relação à composição do grupo gestor instituído pelo convênio de 
cooperação técnica, caso esse venha ser aprovado. Definida a composição a ser aprovada mediante 
Portaria a ser editada pelo SE do MF. 

06 - Apresentação das conclusões e recomendações dos Seminários realizados até esta data (IVA - 
Washington; Federalismo Fiscal - Salvador; Gestão da Despesa Pública - Brasília; Redução de 
Gastos - Belo Horizonte,  Administração Tributária - Fortaleza e Crédito Tributário - Gramado-RS). O 
Dr. Cincinato Rodrigues de Campos fez uma explanação sobre as conclusões a que chegaram os 
citados seminários. Em seguida, apresentou uma relação de ações levantadas durante os 
mencionados seminários e entendidas como prioritárias pelo Ministério da Fazenda. 

07 - Criação de grupos técnicos que estudarão a implementação das ações recomendadas por 
ocasião da conclusão dos seminários realizados sob a coordenação do CONFAZ. Foram criados GTs 
subordinados à COTEPE/ICMS e ao GGCCT para estudar as ações extraídas das conclusões dos 
seminários e identificadas pelo MF como prioritárias.   

08 - Discussão sobre a implantação do SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira. 
Comentários sobre o atual estágio de implantação do Sistema nos Estados. Elaboração de lista de 
novas adesões ao Sistema. O Dr. Cincinato Rodrigues de Campos fez uma explanação sobre a 
importância do sistema e o nível de adesão pelos Estados. Em seguida apresentou o 
Superintendente do SERPRO que se encontra no recinto, objetivando prestar esclarecimentos 
complementares aos Senhores Secretários de Fazenda.  

09 - Comentários sobre o atual estágio dos projetos para a modernização da administração tributária 
dos Estados e o financiamento desses projetos pelo BID. O Dr. Cincinato Rodrigues de Campos 
apresentou a posição atual do projeto. 

10 - Apresentação de relatório do Grupo Gestor do Sistema Nacional de Cadastro Unificado de 
Contribuintes, previsto no Convênio ICMS 08/96. Referido Grupo foi constituído através da Portaria 
SRF nº 1.128, de 19.06.96. O Coordenador do Grupo Gestor, Sr. Luciano Sousa, fez uma 
explanação sobre a posição dos estudos, que visa a unificação dos cadastros. 

11 - Proposta de deliberação submetida aos Conselheiros pelo Senhor Secretário de Fazenda do PR, 
que visa apelar aos membros do Congresso Nacional, no sentido de agilizada a aprovação de 
emenda constitucional que consagre o princípio da titularidade do ICMS aos estados federados de 
destino. Sugere, também, a instituição de mecanismo de proteção das receitas estaduais no período 
de transição do modelo do “princípio de origem” para o modelo do “princípio de destino”. Ficou 
definido que o assunto merecerá deliberação na próxima reunião. 
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PAUTA SUPLEMENTAR: Nº / EMENTA / SOLUÇÃO. 

01 - Prorroga as disposições do Convênio ICMS 75/91, de 05.12.91, que dispõe sobre redução da 
base de cálculo do ICMS nas saídas de aeronaves, peças e acessórios (SP). Aprovada por 
unanimidade. Transformou-se no Convênio ICMS nº 80/96. 

02 - Autoriza o Estado do Rio Grande do Norte a conceder anistia de multa e acréscimos legais, no 
caso que especifica (RN). Aprovada por unanimidade. Transformou-se no Convênio ICMS nº 81/96. 

03 - Autoriza o Estado do Ceará a conceder isenção do ICMS na situação que especifica. Remetida 
para estudo em GT. 

04 - Dá nova redação à cláusula primeira do Convênio ICMS 60/93, de 10.09.93, que concede 
isenção do ICMS na importação de máquinas e equipamentos, sem similar nacional, destinados ao 
ativo fixo do importador, e dá outras providências. Retirada de pauta. 
 
  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 
  Participaram dessa sessão, além de  técnicos e representantes de órgãos do Governo 
Federal e assessores das secretarias estaduais de fazenda,  o Secretário-Executivo do Ministério da 
Fazenda, Dr. Pedro Parente, que presidiu a reunião, representando o Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda, e os Secretários ou representantes de Secretários de Fazenda das unidades da Federação 
a seguir relacionadas: 
 Acre - Raimundo Nonato Queiroz; Alagoas - Clenio Pacheco Franco; Amapá - Getúlio do Espírito 
Santo Mota; Amazonas - José Heraldo da Silva p/ Samuel Assayag Hanan; Bahia - Rodolpho 
Tourinho Neto; Ceará - Ednilton Gomes Soárez; Distrito Federal - Mário Tinoco da Silva; Espírito 
Santo - Rogério Sarlo de de Medeiros; Goiás - Romilton de Moraes; Maranhão - Eliud José Pinto p/ 
Oswaldo dos Santos Jacintho; Mato Grosso - José Carlos Pereira Bueno p/ Valter Albano da Silva; 
Mato Grosso do Sul - Moacir De Ré p/ Ricardo Augusto Bacha; Minas Gerais - João Heraldo Lima; 
Pará - Paulo Fernando Machado p/ Jorge Alex Nunes Athias; Paraíba - José Soares Nuto; Paraná - 
Miguel Salomão;  Pernambuco - José da Cruz Lima Júnior p/ Eduardo Henrique Accioly Campos; 
Piauí - Raimunda Inêz Vieira de Araújo p/ Paulo de Tarso de Moraes Sousa; Rio de Janeiro - Edgar 
Monteiro Gonçalves da Rocha; Rio Grande do Norte - Lina Maria Vieira; Rio Grande do Sul - Júlio 
Cezar Grazziotin p/ Cezar Augusto Busatto; Rondônia - Arno Voigt;  Roraima - Roberto Leonel Vieira 
p/ Jair Dall’Agnol; Santa Catarina - Oscar Falk; São Paulo - Clóvis Panzarini p/ Yoshiaki Nakano; 
Tocantins - Adjair de Lima e Silva. 
 
  Eu, João de Deus Passos, Secretário-Executivo da COTEPE/ICMS atuei como 
secretário desta reunião e lavrei a presente ata. 
 
 


