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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N°026 , DE 19 DE ABRIL DE 2005.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, nos termos do inciso III, do artigo 65, da Constituição do Estado, oanexo Projeto de Lei que
"Concede Credito Presumido nas Operações que especifica".

Aconcessão do incentivo tributário ora proposta visa incrementar a arrecadação do ICMS, através
da tributação da cerveja remetida para outra unidade da Federação, cuja operação hoje ocorre em outros
Estados.

Além do incremento tributário, ocorrerá também geração de emprego e investimentos em território
rondoniense, acarretando a entrada de novos recursosna economia local.

Incentivando essa modalidade de operação, ocorrerá fortalecimento do setor na composição da
arrecadação estadual, sem, contudo, haver qualquer prejuízo às empresas já estabelecidas em território
rondoniense.

O incremento na arrecadação está assegurado com a vedação de qualquer outro crédito, além do
crédito presumido de 83,33% previsto no presente projeto.

Certo de ser honrado com aelevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente, com
a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei, requerendo, nos termos do artigo 41, da Constituição
do Estado, seja adotado o Regime de Urgência, previsto no artigo 232 e seguintes, do Regimento Interno
da Assembléia Legislativa, aprovado pela Resolução n° 32, de 21 de agosto de 1990, antecipo sinceros
agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

PROJETO DE LEI DE 19 DE ABRIL DE 2005.

Concede Crédito Presumido nas Operações que
especifica.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. Io Fica concedido um crédito presumido de 83,33% (oitenta e três inteiros e trinta e três
centésimos por cento) do valor do imposto devido pela saída interestadual de cerveja realizada por
contribuinte que a tenha recebido sem retenção do imposto devido por substituição tributária, desde queo
estabelecimento beneficiário: -

I - realize exclusivamente operações abrangidas por esta Lei;

II - entregue quinzenalmente à Coordenadoria da Receita Estadual arquivo magnético com seus
registros fiscais; e

III - celebre Termo de Acordo com a Coordenadoria da Receita Estadual comprometendo-se a
cumprir os termos desta Lei.

Parágrafo único. A opção pelo benefício indicado no "caput" implica a vedação de aproveitamento
de outros créditos relativos à entrada de mercadorias, bens ou serviços, inclusive os concedidos por Lei de
Incentivo Fiscal.

Art. 2o A celebração do Termo de Acordo indicado no inciso III do artigo Io dependerá de pedido
do contribuinte, a ser formulado junto à Coordenadoria da Receita Estadual, e da apresentação de
garantia, sob a forma de hipoteca, seguro-fiança ou carta-fiança bancária, no valor de 2.000 (duas mil)
UPF/RO.

Parágrafo único. A garantia será prestada pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses e será renovada
sempre que faltarem menos de 30 (trinta) dias para seu vencimento.

Art. 3o A fruição do benefício de que trata esta Lei ficará condicionada ao cumprimento das
exigências indicadas nos artigos Io e 2o.

Art. 4o O descumprimento de qualquer disposição desta Lei acarretará a perda imediata do
benefício pelo contribuinte e a exigência do imposto em sua totalidade em relação às operações realizadas
após o descumprimento que motivou a perda do benefício.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



MENSAGEM N° 65/2005.
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ESTADO DE RONDÔNIA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA encaminha a Vossa Excelência para os fins constitucionais o
incluso autógrafo do Projeto de Lei que "Concede Crédito Presumido nas Operações que
especifica".

ASSEMBLÉIA LEGISL/aTíVa^Z de maio de 2005.
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ESTADO DE RONDÔNIA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Concede Crédito Presumido nas Operações que
especifica.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Art. Io. Fica concedido um crédito presumido de 83,33% (oitenta e três inteiros e trinta e três
centésimos por cento) do valor do imposto devido pela saída interestadual de cerveja realizada por
contribuinte que a tenha recebido sem retenção do imposto devido por substituição tributária, desde que o
estabelecimento beneficiário:

- realize exclusivamente operações abrangidas por esta Lei;

- entregue quinzenalmente à Coordenadoria da Receita Estadual arquivo magnético com seus
registros fiscais: e

111 - celebre Termo de Acordo com a Coordenadoria da Receita Estadual comprometendo-se a
cumprir os termos desta Lei.

Parágrafo único. A opção pelo benefício indicado no caput implica a vedação de aproveitamento de
outros créditos relativos à entrada de mercadorias, bens ou serviços, inclusive os concedidos por Lei de
Incentivo Fiscal.

Art. 2o. A celebração do Termo de Acordo indicado no inciso III do artigo Io dependerá de pedido
do contribuinte, a ser formulado junto à Coordenadoria da Receita Estadual, e da apresentação de
garantia, sob a forma de hipoteca, seguro-fiança ou carta-fiança bancária, no valor de 2.000 (duas mil)
UPF/RO.

Parágrafo único. A garantia será prestada pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses e será renovada
sempre que faltarem menos de 30 (trinta) dias para seu vencimento.

Art. 3o. A fruição do benefício de que trata esta Lei ficará condicionada ao cumprimento das
exigências indicadas nos artiaos Io e 2o.

Art. 4o. O descumprimento de qualquer disposição desta Lei acarretará a perda imediata do
benefício pelo contribuinte e a exigência do impo^te-em sua totalidade em relação às operações realizadas
após o descumprimento que motivou a perda do^benefíclp.

Art. 5o. Esta Lei entraVem vigor na data/de sua p/íb^icação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 12 de


