
Acre 

Lista de alíquotas do ICMS 

25 %  

 
Nas operações de prestações com: 
1 - armas e munições, exceto espingardas, chumbo, pólvoras, espoletas e 
cartuchos; 
2 - embarcações de esporte e recreação; 
3 - perfumes, jóias, cigarros, fumos e seus Derivados; 
4 - automóveis importados; 
5) bebidas alcoólicas; 
5 - motocicletas acima de 250 cilindradas; 
6) combustíveis, exceto gás liquefeito de petróleo para uso doméstico e 
óleo diesel destinado a geração em usinas geradoras de energia elétrica, 
concessionárias de serviço público; 
7) comunicação; 
8) energia elétrica. 
9) Distribuição de energia elétrica acima de 140 kWh; 

 

17 %  

 
Nas Operações de prestações internas e de importação com mercadorias, 
fornecimento de energia elétrica acima de 100 kWh e serviços de transporte 
e comunicação, inclusive quando iniciado no Exterior. 
 
Distribuição de energia elétrica mais de 100 Kwh até 140 kWh;  

13 %  

 
Nas operações de exportações e prestações de serviços de comunicações 
ao exterior  

Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 

Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

Aquisição de tratores, de até 75 cv, por pequenos agricultores, no âmbito do Programa 
Nacional Trator Popular, a ser instituído pelo Governo federal para incentivar a agricultura 
familiar para aumentar a produção de alimentos em relação ao diferencial de alíquotas  

Ativo imobilizado - Importação de bens  

Automóveis de passageiros, para utilização como táxi  

Batata, beterraba, cebola, cenoura e tomate  

Bens destinados a pesquisa científica  

Emissão e negociação do certificado de depósito agropecuário (CDA) e warrant agropecuário 
(WA)  

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)  

Energia elétrica destinada a companhia de água e saneamento  

Energia elétrica, destinadas a companhia de água e saneamento  
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Equipamentos do sistema de medição de vazão  

Equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde  

Equipamentos ou acessórios destinados a portadores de necessidades especiais  

Farinha de mandioca ou de raspa de mandioca, não temperadas, no código 1106.20.00 da 
NCM  

Fármacos e medicamentos derivados do plasma humano, efetuadas pela Empresa Brasileira 
de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobras)  

Fármacos e medicamentos destinados a órgãos da administração pública direta federal, 
estadual e municipal  

Fornecimento de energia elétrica destinadas ao consumo das empresas públicas e autarquias 
prestadoras de serviço de água e saneamento  

Gêneros alimentícios regionais destinados à merenda escolar da rede pública de ensino 
adquiridos de produtores rurais, cooperativas ou associações  

Importação de tratores agrícolas de 4 rodas e colheitadeiras de algodão  

Importação, sem similar nacional, por órgãos da administração pública direta, suas autarquias 
ou fundações, destinadas ao ativo imobilizado ou para seu uso ou consumo  

Locomotiva e trilho para estrada de ferro  

Madeiras destinadas ao Programa de Subsidio Habitacional de Interesse Social (PSH), 
adquirida por órgãos da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias  

Medicamento contra gripe A - H1N1 - Gripe  

Medicamento contra gripe A - H1N1- Gripe suína  

Medicamento destinado ao tratamento dos portadores do vírus da Aids  

Medicamentos  

Medicamentos, materiais médico, cirúrgico, odonto-hospitalares e laboratoriais, destinados a 
órgãos da administração pública direta estadual, suas fundações e autarquias, quando 
realizadas através de procedimentos licitatórios públicos  

Mercadorias recebidas em doação pela campanha Acre Solidário, cuja renda será revertida 
para operacionalização de ações sociais  

Preservativos  

Prestação de serviço de comunicação referente ao acesso à Internet e à conectividade em 
banda larga no âmbito do Programa Governo Eletrônico de Serviço de Atendimento do 
Cidadão (Gesac), instituído pelo Governo federal  

Prestações de serviço de comunicação concernente ao acesso à internet por conectividade em 
banda larga prestadas no âmbito do Programa Internet Popular  

Prestações de serviços de transporte intermunicipal de cargas destinadas a contribuinte do 
imposto, que tenha início e término no Estado , vinculadas a operações contratadas por 
indústrias com atividade sucroalcooleira instaladas no polo  

Produtos imunobiológicos, medicamentos e inseticidas destinados à vacinação e combate à 
dengue, malária e febre amarela  

Produtos vegetais destinados à produção de biodiesel  

Programas de fornecimento e modernização das áreas de gestão de planejamento e de 
controle externo dos Estados e do Distrito Federal  

Representações diplomáticas  

Saídas de pneus usados  

Saídas internas e interestaduais de veículo automotor novo com características específicas 
para ser dirigido por motorista portador de deficiência física, incapacitado para dirigir veículo 
convencional (normal)  

Vasilhames, recipientes, embalagens e sacaria  

Veículos novos destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual e mental e 
autismo  
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Alagoas 

Lista de alíquotas do ICMS 

29 %  

 
1. armas de fogo e munições, suas partes e acessórios, armas de ar 
comprimido, de mola ou de gás, para defesa pessoal, de tiro a alvo ou de 
caça, inclusive revólveres, pistolas, espingardas e carabinas, ainda que 
destinados a tiros de festim ou com êmbolo cativo para abater animais; 
 
2. cigarro, charuto, cigarrilha, fumo, cachimbos, cigarreiras, piteiras e 
isqueiros; 
 
3. joias, incluindo-se neste conceito toda peça de ouro, platina ou prata 
associada a ouro, incrustada ou não, de pedra preciosa e semipreciosa 
e/ou pérola, relógios encaixados nos referidos metais e pulseiras com as 
mesmas características, inclusive armações para óculos, dos mesmos 
metais; e 
 
4. aviões e helicópteros, para uso não comercial.  

28 %  

 
Serviços de telecomunicação  

27 %  

 
Gasolina  

25 %  

 
Operações de prestações internas e na importação de mercadorias, bens e 
serviços do Exterior: 
 
1 - bebidas alcoólicas; 
 
2 - fogos de artifício; 
 
3 - armas e munições; 
 
4. embarcações de esporte e recreio, motores de popa e artigos ou 
equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte, inclusive barcos 
infláveis, barcos a remo e caiaques, barcos a vela, mesmo com motor 
auxiliar, barcos a motor e moto aquática (jet ski), iates, esquis aquáticos, 
pranchas de surfe, pranchas a vela, pranchas de stand up e outros 
equipamentos para a prática de esportes aquáticos; 
 
5. ultraleves, asas-deltas, balões e dirigíveis, planadores e outros veículos 
aéreos, não concebidos para propulsão com motor, outros veículos aéreos 
e partes dos veículos e aparelhos; 
 
6 - rodas esportivas para autos; 
 
7- energia elétrica, no fornecimento que exceda a faixa de consumo de 150 
(cento e cinqüenta) Kwh mensais, para consumo domiciliar e de 
estabelecimento comercial; 
 
8 - perfumes e águas-de-colônia (NBM/SH - 3303.00); produtos de beleza 
ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou 
cuidados da pele (exceto medicamentos), incluídas as preparações anti-
solares e os bronzeadores e as preparações para manicuros e pedicuros 



(NBM/SH - 3304); preparações capilares (NBM/SH - 3305); preparações 
para barbear (antes, durante ou após), desodorantes corporais, 
preparações para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de 
toucador preparados e outras preparações cosméticas, não especificados 
ou compreendidos em outras posições e desodorantes de ambientes, 
preparados, mesmo não perfumados, com ou sem propriedades 
desinfetantes (NBM/SH - 3307); 
 
9. peleteria e suas obras e peleteria artificial; 
 
10. aparelhos de sauna elétricos e banheiras de hidromassagem; 
 
11. consoles e máquinas de vídeo games, suas partes e acessórios e 
respectivos jogos; 
 
13. artigos de antiquário; e 
 
14. brinquedos, na forma de réplica ou assemelhados de armas e outros 
artefatos de luta ou de guerra, que estimulem a violência. 
 
15.energia elétrica, no fornecimento que exceda a faixa de consumo de 150 
(cento e cinqüenta) Kwh mensais, para consumo domiciliar e de 
estabelecimento comercial;  

23 %  

 
Álcool etílico hidratado combustível - AEHC, álcool etílico anidro 
combustível - AEAC e álcool para outros fins  

17 %  

 
Demais Operações de prestações internas e na importação de mercadorias, 
bens e serviços do Exterior não discriminadas  

12 %  

 
Serviços de transporte aéreo  

Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 

Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

RICMS/AL - ANEXO I  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/AL - ANEXO II  

 

 

Amapá 

http://www.lefisc.com.br/boletins/2016/janeiro_semana_3/fundo_amparo_pobreza/index.asp
http://www.lefisc.com.br/regulamentos/ricmsAL/anexoI.asp
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Lista de alíquotas do ICMS 

29 %  

 
Nas Operações internas e de importação com os seguintes produtos: 
 
- jóias e outros produtos de joalherias; 
 
- armas e munições, classificados na posição 9301 a 9307 da NBM/SH; 
 
- produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações 
cosméticas classificados nas posições 3301 a 3305 e 3307 da NBM/SH; 
 
- bebidas alcoólicas classificadas nas posições 2207 a 2208 da NBM/SH; 
 
- vinhos, classificados nas posições 2204 a 2206 da NBM/SH; 
 
- fumos e seus derivados, classificados nas posições 2401 a 2403 da 
NBM/SH; 
 
- cerveja e chope, classificada na posição 2203 da NCM/SH;  
 
- bebidas energéticas classificados na posição 2202.90;  
 
- bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) classificados na posição 2106.90 da 
NCM/SH; 
 
- fogos de artifício, classificados nas posições 3601 a 3604 da NCM/SH,  
 
- peleterias, classificado nas posições 4301 a 4304 da NCM/SH;  
 
- artigos de antiquários;  
 
- aviões de procedência estrangeira de 1180 não comercial;  
 
- asas-delta e ultraleves, suas peças e acessórios;  
 
- nas prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, 
inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a repetição e a 
ampliação de comunicação de qualquer natureza;  

25 %  

 
Nas operações com petróleo e combustíveis líquidos ou gasosos, gás 
liquefeito de petróleo, óleo diesel e lubrificantes;  

18 %  

 
Nas demais operações ou prestações internas.  

12 %  

 
Nas operações internas com os seguintes produtos: 
 
arroz;  
 
aves vivas, frescas, resfriadas e congeladas, classificadas nas posições 
0207 da NBM/SH;  
 
café torrado e moído;  
 
açúcar de cana, classificado na posição 01701 a 01702, da NBM/SH;  
 



carnes frescas, resfriadas e congeladas, de origem bovina, bufalina, 
caprina, ovina e suína;  
 
carnes frescas, resfriadas e congeladas de animais silvestres amazônicos, 
criados em cativeiros;  
 
enchidos e semelhantes, classificados na posição 1601, NBM/SH;  
 
farinha de mandioca;  
 
leite em pó e in natura;  
 
margarina e creme vegetal;  
 
manteiga;  
 
óleos comestíveis;  
 
sabão em barra e em pó;  
 
sal comum;  
 
feijão;  
 
ovos;  
 
creme e escova dental;  
 
sabonete sólido;  
 
xampu e condicionador de cabelo, classificados nas posições 3305.10.00 e 
3305.90.00, NBM/SH;  
 
desodorante antiperspirante, classificados na posição 3307.20, NBM/SH;  
 
papel higiênico;  
 
fósforo;  
 
palha de aço;  
 
pães, fubá de milho;  
 
alho;  
 
farinha de trigo;  
 
bolacha e biscoito classificados nas posições 1905.3 a 1905.90.20 da 
NBM/NCM; 
 
bolo, classificado na posição 1905.20.90, da NBM/SH; 
 
macarrão;  
 
sardinha e carne em lata;  
 
charque, vinagre, batata, gás liquefeito de petróleo - GLP até 13 kg, gás de 
cozinha derivado de gás natural - GLP/GN até 13 kg; ouro em estado bruto.  



Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 

Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

Acerola  

Anglo Ferrous Amapá Mineração Ltda - Decreto nº 1.450  

Anglo Ferrous Amapá Mineração Ltda - Decreto nº 2.243  

Animais criados em cativeiro - tartaruga e tracajá  

APAE - isenção para veículos  

Aparelhos para deficientes auditivos e audiovisuais  

Artesanato  

Baterias Usadas  

Bens destinados a ensino e pesquisa científica  

Bens destinados a ensino, pesquisa e serviços médicos hospitalares  

Bens do ativo imobilizado e de uso e consumo - EMBRAPA  

Bolas de aço forjadas  

CAESA  

Castanha do Brasil  

Cerâmica (Tijolo, telha)  

Coletores Eletrônicos de Voto (CEV)  

Computador por aluno  

Doações de mercadorias efetuadas ao governo do Estado, para distribuição a pessoas com 
necessidades  

Doaçoes de microcomputadores para escolas públicas  

Empresas aéreas regionais  

Energias solar e eólica - equipamentos e componentes  

Equipamento médico-hospitalar  

Equipamentos de diagnóstico em imunohematologia, sorologia e coagulação  

Equipamentos e acessórios destinados às instituições que atendam aos portadores de 
deficiência física, auditiva, mental, visual e múltipla  

Equipamentos e insumos a saúde  

Fármacos e medicamentos - órgãos públicos  

GESAC  

Gripe A - H1N1  

Hemocentros  

Hortifrutigranjeiro  

IEPA  

Locomotivas e trilhos  

Máquinas, equipamentos, partes e acessórios destinados a empresa de radiofusão sonora e de 
sons e imagens  

Medicamentos  

Medicamentos - FUNASA  

Medicamentos para tratamento da AIDS  

Mercadoria importada para industrialização de componentes e derivados de sangue  

Merenda escolar ( alimentos regionais )  

Óleo diesel - termoelétrica  

Óleo diesel - termoelétrica - Decreto nº 3201/2009  
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Óleo diesel - termoelétrica - Decreto nº 4149/2012  

Óleo lubrificante usado ou contaminado  

Pescado  

Pneus usados  

Pneus usados  

Polpa de cupuaçu e açaí  

Pós-larvão de camarão  

Preservativos  

Produtor rural  

Produtos farmacêuticos e fraldas geriátricas - Farmácia popular do Brasil  

Produtos imunobiológicos, medicamentos e inseticidas, destinados à vacinação e combate à 
dengue, malária e febre amarela  

Produtos nativos de origem vegetal: látex in natura, andiroba, copaíba  

Programa "Fome Zero"  

Programa de aquisição de alimentos - compra direta local da agricultura Familiar - RURAP  

Programa de modernização e consolidação da infraestrutura academica das IFES e HUS  

Programa de pesquisa - seres humanos  

Programa Fome Zero  

PRONAF - gênero alimentício  

Reagente para diagnóstico da doença de Chagas  

Remédios para APAE  

Sangue, processo de fracionamento e industrialização de componentes e derivados de sangue  

Transporte aéreo de carga  

Transporte Intermunicipal de cargas - Calcário  

Tratamento do câncer  

Tratores e colheitadeiras  

Veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista  

Veículos para táxi  

Zonas portuárias do Estado  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

Aeronaves, peças, acessórios e outras mercadorias - Decreto nº 1.021  

Aeronaves, peças, acessórios e outras mercadorias - Decreto nº 2.643  

AMCEL  

Benefício setor produtivo  

Biodiesel - B100  

Equipamentos industriais e implementos agrícolas  

Gás liquefeito de petróleo  

Importação de produtos par comércio na ALCMS  

Industrialização da mandioca  

Insumos agropecuários  

Internet nas escolas - banda larga  

Pedra britada e de mão  

Pneumáticos novos de borracha e 40.13 - câmaras de ar de borracha  

Produção de CD, DVD e caixa BOX  

Produção de relógios analógicos  

Produtos essenciais na alimentação humana  

Produtos industrializados no Estado  

Rádio Chamada  

Refeições - Decreto nº 1735 de 02 de junho de 1998  

http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166406
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166417
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166428
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166428
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166425
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166423
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166426
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http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166457
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166433
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166432
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166325
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166324
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http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166342
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166376
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Refeições - Decreto nº 4319, de 04.10.2012  

Serviços de acesso à internet  

Serviços de transporte  

Televisão por assinatura  

Trilhos, aparelhos e instrumentos de pesagem, talhas, cadernais e moitões, etc  

Veículos automotores  

Veículos automotores e máquinas agrícolas  

 

 

Amazonas 

Lista de alíquotas do ICMS 

30 %  

 
Fumo e seus derivados; bebidas alcoólicas, inclusive cervejas e chopes; e 
serviços de comunicação  

25 %  

 
Para automóveis e luxo; iates e outras embarcações ou aeronaves e 
esporte, recreação e lazer; armas e munições; jóias e outros artigos e 
joalheria; álcool carburante, gasolinas e gás natural em qualquer estado ou 
fase e industrialização  

20 %  

 
Prestações de serviço de comunicação para acesso à Internet, 
independente dos meios e tecnologias utilizados  

18 %  

 
Demais mercadorias, gás liquefeito de petróleo - GLP e para o gás 
liquefeito derivado de gás natural - GLGN, e serviços  

12 %  

 
Produtos agrícolas comestíveis produzidos no Estado  

Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 

Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

RICMS/AM - Sefaz Amazonas  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/AM - art. 13  
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http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166349
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Bahia 

Lista de alíquotas do ICMS 

38 %  

 
Nas operações com armas e munições, exceto as destinadas às Polícias 
Civil e Militar e às Forças Armadas  

28 %  

 
Gasolina automotiva (NCM 2710.11.59) 
 
Cigarros, cigarrilhas, charutos e fumos industrializados;  

26 %  

 
Serviços de telefonia, telex, fax e outros serviços de telecomunicações, 
inclusive serviço especial de televisão por assinatura.  

25 %  

 
Ver operações internas e de importação com as seguintes mercadorias e 
serviços: 
 
b) bebidas alcoólicas: (exceto cervejas, chopes, aguardentes de cana ou de 
melaço e outras aguardentes simples), a saber: 
 
1 - vinhos enriquecidos com álcool, inclusive champanha, mostos de uvas 
com adição de álcool, mistelas - NCM 2204; 
 
2 - vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou 
por substâncias aromáticas (quinados, gemados, mistelas) - NCM 2205; 
 
3 - aguardentes de vinho ou de bagaço de uvas (conhaque, pisco, 
bagaceira ou graspa) - NCM 2208.20.00; 
 
4 - uísque - NCM 2208.30; 
 
5 - rum e tafiá - NCM 2208.40.00, exceto aguardente de cana (caninha), 
aguardente de melaço (cachaça), aguardente simples de agave ou de 
outras plantas (tequila e semelhantes), aguardente simples de frutas (de 
cidra, de ameixa, de cereja, etc.) e outras aguardentes simples; 
 
6 - aguardentes compostas de alcatrão, de gengibre, de cascas, de folhas, 
de polpas, de raízes ou de óleos ou essências naturais ou artificiais, de 
aperitivos amargos - NCM 2208.90.00; 
 
7 - gim e genebras - NCM 2208.50.00; 
 
8 - vodca - NCM 2208.60.00; 
 
9 - licores e batias - NCM 2208.70.00; 
 
d) ultraleves e suas partes e peças:  
 
1 - planadores e asas voadoras (asa-delta) NCM 8801.10.00; 
 
2 - balões e dirigíveis NCM 8801.90.00; 



 
3 - partes e peças dos veículos e aparelhos indicados nos itens anteriores 
NCM 8803; 
 
e) embarcações de esporte e recreio, e artigos ou equipamentos aquáticos 
para divertimento ou esporte: 
 
1 - barcos infláveis NCM 8903.10.00; 
 
2 - barcos a remos e canoas NCM 8903.99.00; 
 
3 - barcos a vela, mesmo com motor auxiliar NCM 8903.91.00; 
 
4 - barcos a motor NCM 8903.92.00 e 8903.99.00; 
 
5 - iates NCM 8903.9; 
 
6 - esquis aquáticos ou jet-esquis NCM 9506.29.00; 
 
7 - pranchas de surfe NCM 9506.29.00; 
 
8 - pranchas a vela NCM 9506.21.00; 
 
óleo diesel e álcool etílico anidro combustível (AEAC). 
 
h) jóias (exceto artigos e bijuteria ou "michelin"): 
 
1 - e metais preciosos ou e metais folheados ou chapeados e metais 
preciosos NCM 7113 e 7114; 
 
2 - e pérolas naturais ou cultivadas, e pedras preciosas ou semipreciosas, e 
pedras sintéticas ou reconstituídas NCM 7116; 
 
i) perfumes (extratos) e águas-de-colônia: 
 
1 - perfumes (extratos) e águas-de-colônia, inclusive colônia e deo-colônia - 
NBM/SH 3303.00.10 e 3303.00.20 -, exceto: 
 
- lavanda (NBM/SH 3303); 
 
- seiva-e-alfazema (NBM/SH 3303); 
 
- óleos essenciais (NBM/SH 3301); substâncias odoríferas e suas 
preparações (NBM/SH 3302); 
 
- preparações para barbear (NBM/SH 3307.10. 00); 
 
- desodorantes corporais simples e antiperspirantes (NBM/SH 
3307.20.0100); 
 
- sais perfumados para banhos (NBM/SH 3307.30.00); 
 
- preparações para perfumar ou desodorizar ambientes (NBM/SH 3307.4); 
 
- sachês, depilatórios e papéis perfumados (NBM/SH 3307.90.00); 
 
- produtos de beleza, cosméticos e artigos de maquilagem, inclusive 
bronzeadores, anti-solares; 
 
- produtos para manicuros e pedicuros (NBM/SH 3304); 



 
- xampus, laquês e outras preparações capilares (NBM/SH 3305); 
 
j) energia elétrica - NCM 2716;  

18 %  

 
A alíquota será de 18%, nas demais hipóteses  

12 %  

 
a) nas operações com caminhões-tratores comuns, caminhões, ônibus, 
ônibus-leitos de chassis com motores para caminhões e para veículos da 
posição 8702, para ônibus e para micro-ônibus compreendidos nas 
seguintes posições da NBM/SH: 8701.20.00, 8702.10.00, 8704.21 (exceto 
caminhão de peso em carga máxima igual ou inferior a 3,9 ton), 8704.22, 
8704.23, 8704.31 (exceto caminhão de peso em carga máxima igual ou 
inferior a 3,9 ton), 8704.32, 8706.00.10 e 8706.00.90; 
 
b) nas operações com veículos novos (automóveis de passageiros, jipes, 
ambulâncias, camionetas, furgões, "pick-ups" e outros veículos) 
relacionados no item 18, o inciso II, o art. 353. 
 
c) nas operações com veículos novos motorizados classificados na posição 
8711 da NBM/SH.  

7 %  

 
a) arroz, feijão, milho, macarrão, sal de cozinha, farinha de fubá e milho e 
farinha de mandioca; 
 
b) mercadorias saídas de quaisquer estabelecimentos industriais situados 
neste Estado cujo imposto seja calculado pelo regime normal de apuração, 
destinadas a microempresas, empresas de pequeno porte e ambulantes, 
quando inscritas como tais no cadastro estadual, exceto em se tratando de 
mercadorias efetivamente enquadradas no regime de substituição tributária 
(art. 353, II e IV) e de mercadorias consideradas supérfluas relacionadas 
nas alíquotas de 25% e 38%.Para efeito o disposto na alínea "a" este 
subitem, considera-se, "macarrão" desde que não se apresente sob a forma 
de massa fresca ou com preparo, tempero ou cozimento de qualquer 
espécie: 
 
a) macarrão, (preparado com farinha de trigo): 
 
a.1) macarrão propriamente dito; 
 
a. 2) massas para sopa; 
 
a. 3) espaguete; 
 
a. 4) talharim; 
 
a. 5) massas para lasanha; 
 
b) fubá de milho: 
 
b. 1) fubá de milho propriamente dito; 
 
b. 2) fubá ou flocos de milho pré-cozido; 
 
b. 3) creme de milho; 



 
b. 4) flor de milho.  

Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 

Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

RICMS/BA - Art. 264 e 265  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/BA - Art. 266 a 268  

 

 

Ceará 

Lista de alíquotas do ICMS 

28 %  

 
- rodas esportivas de automóveis 
 
- partes e peças de ultraleves e asas-delta 
 
- drones, embarcações e jet-skis suas partes e peças; 
 
- serviços de comunicação. 
 
- bebidas alcoólicas 
 
armas e munições 
 
- fogos de artifício 
 
- fumo, cigarros e demais artigos de tabacaria 
 
- aviões ultraleves e asas-delta  

27 %  

 
Gasolina  

25 %  

 
Operações/prestações internas com as seguintes mercadorias: 
 
- jóias; 
 
- energia elétrica,  
 

http://www.lefisc.com.br/boletins/2016/janeiro_semana_3/fundo_amparo_pobreza/index.asp
http://www.lefisc.com.br/regulamentos/ricmsBA/capVI.asp#Art264
http://www.lefisc.com.br/regulamentos/ricmsBA/capVII.asp#Art266


- querosene de aviação,  
 
- óleo diesel e álcool anidro e álcool hidratado para fins combustíveis  

18 %  

 
- Para as demais operações de prestações internas.  

12 %  

 
- Para contadores de líquido (NCM 9028.20) e medidor digital de vazão 
(NCM 9026.20.90) e; 
 
- para as demais operações ou prestações com mercadorias ou bens 
destinados a pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não do imposto.  

4 %  

 
Nas prestações de serviço de transporte aéreo e para as mercadorias ou 
bens importados do Exterior por contribuinte do imposto  

Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 

Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

RICMS/CE - arts. 6° a 11°  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/CE - 41 a 54-A  

 

 

Distrito Federal 

Lista de alíquotas do ICMS 

35 %  

 
fumo e seus derivados, cachimbos, cigarreiras, piteiras e isqueiros;  

29 %  

 
bebidas alcoólicas  

28 %  

 
- serviço de comunicação; 
- para petróleo e combustíveis líquidos ou gasosos, exceto aquelas para as 
quais haja alíquota específica.  

http://www.lefisc.com.br/boletins/2016/janeiro_semana_3/fundo_amparo_pobreza/index.asp
http://lefisc.com.br/regulamentos/ricmsCE/livroI.asp#Art6
http://lefisc.com.br/regulamentos/ricmsCE/livroI.asp#Art41


25 %  

 
a) armas e munições; 
b) embarcações de esporte e recreação; 
c) fogos de artifício; 
f) peleterias; 
g) artigos de antiquário; 
h) aviões de procedência estrangeira de uso não-comercial, asa-delta e 
ultraleves, suas peças e acessórios; 
i) energia elétrica, para classe residencial de Poder Público, acima e 500 
kWh mensais  

21 %  

 
Energia elétrica, classe residencial, de 301 a 500 kWh mensais, de classes 
industrial e comercial, acima de 1.000 kWh mensais.  

18 %  

 
- para lubrificantes;  
- demais mercadorias e serviços não listados nas demais alíneas; 
- bem como para produtos de perfumaria ou de toucador, preparados e 
preparações cosméticas, classificados nas posições de 3301 a 3305 e 3307 
da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado 
(NBM/SH); 

 

17 %  

 
medicamentos  

15 %  

 
óleo diesel  

12 %  

 
a) fornecimento ou saída de refeição, bebidas não industrializadas e 
sobremesas, por restaurantes, bares e estabelecimentos similares ou por 
empresas preparadoras de refeições coletivas. 
b) gás liquefeito de petróleo - GLP e querosene de aviação destinado ao 
abastecimento de aeronaves comerciais utilizadas para transporte de 
passageiros e cargas; 
c) energia elétrica até 200 kWh mensais; 
d) máquinas industriais, diretamente utilizadas no processo produtivo, 
observada a especificação no item 4 do caderno II do Anexo I do 
RICMS/97; 
e) móveis e mobiliário médico-cirúrgico classificados nas posições 9401, 
9402 e 9403, excetuadas as subposições 9401.10 e 9401.20, a NCM/SH  
f) máquinas registradoras, classificadas nas posições 8470.50.11, 
8470.50.19 e 8470.50.90; 
g) vestuário e seus acessórios, classificados nas posições 4203, 6101 a 
6117, e 6201 a 6217, a NCM/SH. 
h) papel, formulário contínuo e impressos, nas operações realizadas pelos 
estabelecimentos industriais e atacadistas; 
i) produtos de indústria de informática e automação; 
j) pneu recauchutado; 
k) veículos classificados nos códigos 8701.20.00, 8702.10.00, 8704.21.10, 
8704.22.10, 8704.23.10, 8704.31.10, 8704.32.10, 8704.32.20, 8704.32.30, 
8704.32.90, 8706.00.10 e 8706.00.90, 8702.10.00, 8702.90.90, 8703.21.00, 
8703.22.10, 8703.22.90, 8703.23.10, 8703.23.90, 8703.24.10, 8703.24.90, 
8703.32.10, 8703.32.90, 8703.33.10, 8703.33.90, 8704.21.10, 8704.21.20, 
8704.21.30, 8704.21.90, 8704.31,10, 8704.31.20, 8704.31.30 e 8704.31.90, 
8711.10.00, 8711.20.10, 8711.20.20, 8711.20.90, 8711.30.00, 8711.40.00 e 



8711.50.00 a NCM//SH; 
l) produtos de siderurgia e metalurgia, classificados nas posições 7201 a 
7229, 7301 a 7314, 7326 e 8310 a NBM/SH. 
m) Areia. 
n) Obras e marcenaria ou e carpintaria para construções, incluídos os 
painéis celulares, os painéis para soalhos e as franquias para telhados 
("shingles" e "shakes"), de madeira, classificadas na posição 4418 da 
NCM/SH; 
o) vidros planos, ainda que beneficiados, temperados ou laminados, 
classificados nas posições 7003, 7005 e 7007 da NBM/SH; 

 

4 %  

 
prestação de transporte aéreo interestadual de carga e mala postal  

Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 

Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

RICMS/DF - Anexo I, Caderno I  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/DF - Anexo I, Caderno II  

 

 

Espírito Santo 

Lista de alíquotas do ICMS 

27 %  

 
Nas operações internas, inclusive de importação, com: 
 
a) gasolina, 
 
b) álcool de todos os tipos, inclusive o álcool carburante  

25 %  

 
Nas operações internas com energia elétrica, exceto no fornecimento de 
energia elétrica, consumida exclusivamente na produção agrícola, inclusive 
de irrigação e no fornecimento de energia elétrica para consumidores de até 
cinqüenta quilowatts-hora/mês. 
 
Nas prestações de serviço de comunicação realizadas no território deste 
Estado e nas operações internas, inclusive de importação, realizadas com 
bens e mercadorias a seguir indicados, classificados segundo os 
respectivos códigos da NBM/SH: 

http://www.lefisc.com.br/boletins/2016/janeiro_semana_3/fundo_amparo_pobreza/index.asp
http://lefisc.com.br/regulamentos/ricmsDF/anexoIcadernoI.asp
http://lefisc.com.br/regulamentos/ricmsDF/anexoIcadernoII.asp


 
a) armas e munições, suas partes e acessórios - capítulo 93; 
 
b) embarcações de esportes e recreação - posição 8903; 
 
c) bebidas alcoólicas - posições 2203 a 2206, 2207.20 e 2208;" 
 
d) fumo e seus sucedâneos manufaturados - capítulo 24; 
 
e) jóias e bijuterias - posições 7113, 7114, 7116 e 7117; 
 
f) perfumes e cosméticos - posições 3303, 3304, 3305 e 3307; 
 
g) peleteria e suas obras e peleteria artificial  
 
h) asas-delta, balões e dirigíveis  
 
i) fogos de artifícios  
 
j) aparelhos de saunas elétricos  
 
l) aparelhos transmissores e receptores do tipo walkie-talkie  
 
m) binóculos  
 
n) jogos eletrônicos de vídeo (vídeo-jogo)  
 
o) bolas e tacos de bilhar  
 
p) cartas para jogar  
 
q) confete e serpentinas  
 
r) raquetes de tênis  
 
s) bolas de tênis  
 
t) esquis aquáticos  
 
u) tacos para golfe  
 
v) bolas para golfe  
 
w) cachimbos  
 
x) piteiras 
 
y) querosene de aviação  

17 %  

 
a) nas operações realizadas no território do Estado, salvo as alíquotas 
mencionadas disposto nos demais itens e, 
 
b) no recebimento ou na entrada de mercadorias ou bens importados do 
exterior e sobre transporte iniciado no exterior, salvo o disposto no item IV;  

12 %  

 
a) nas prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, 
exceto nas prestações de serviços de transporte aéreo interestadual de 
passageiro, carga e mala postal, para as quais fica estabelecida a alíquota 



de quatro por cento; (4%). 
 
b) no fornecimento de energia elétrica, consumida exclusivamente na 
produção agrícola, inclusive de irrigação; 
 
c) no fornecimento de energia elétrica para consumidores de até cinquenta 
quilowatts-hora/mês; 
 
d) nas saídas com leite e banana; 
 
e) nas operações realizadas com calcário e pedra marroada de mármore, 
adubos simples ou compostos e fertilizantes; 
 
f) nas entradas e saídas de mercadorias de cooperativas de consumo de 
servidores públicos; 
 
g) nas operações internas e de importação com veículos automotores 
classificados nos códigos 8701.20.00, 8701.20.0200, 8701.20.9900, 
8702.10.00, 8702.10.0100, 8702,10.0200, 8702.10.9900, 8702.90.0000, 
8703.21.9900, 8703.22.0101, 8703.22.0199, 8703.22.0201, 8703.22.0299, 
8703.22.0400, 8703.22.0501, 8703.22.0599, 8703.22.9900, 8703.23.0101, 
8703.23.0199, 8703.23.0201, 8703.23.0299, 8703.23.0301, 8703.23.0399, 
8703.23.0401, 8703.23.0499, 8703.23.0700, 8703.23.0500, 8703.23.1001, 
8703.23.1002, 8703.23.1099, 8703.23.9900, 8703.24.0101, 8703.24.0199, 
8703.24.0201, 8703.24.0299, 8703.24.0300, 8703.24.0500, 8703.24.0801, 
8703.24.0899, 8703.24.9900, 8703.32.0400, 8703.32.0600, 8703.33.0200, 
8703.33.0400, 8703.33.0600, 8703.33.0900, 8704.21, 8704.22, 8704.23, 
8704.31, 8704.32, 8706.0010, 8706.00.0100, 8706.00.0200, 8706.00.90 e 
8711 da NBM/SH; 
 
h) nas operações de que trata o art. 10, § 3.º, a alíquota interna aplicável 
será 12%, exceto nas saídas do importador para estabelecimento varejista 
estabelecido neste Estado ou para consumidor final; 
 
NOTA: Alínea "i" acima 
 
Artigo 10 § 3.º  
 
O diferimento do imposto nas operações com mercadorias importadas ao 
abrigo da Lei n.º 2.508, de 22 de maio de 1970, terá como termo final a data 
em que ocorrer a saída, a qualquer título, da mercadoria importada do 
estabelecimento do importador. 
 
i) nas operações com óleo diesel e biodiesel (B-100); 
 
j) nas operações internas com os produtos classificados nos códigos 
NCM/SH 8903.92.00 e 8903.99.00;  

Informações adicionais 
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Acessar matéria completa  

 

 Isenções 
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RICMS/ES - Art. 5.º a Art. 7.º  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/ES - art. 70  

 

 

Goiás 

Lista de alíquotas do ICMS 

29 %  

 
- operações internas com álcool carburante.  

28 %  

 
- gasolina  

27 %  

 
-Prestação Interna de Serviço de Comunicação; 
 
-Operação Interna com Energia Elétrica, Ressalvado o fornecimento para o 
consumo em estabelecimento de produtor rural e em residência atendida 
por circuito monofásico e cujo consumo mensal não exceda a 80 (oitenta) 
Kwh;  

25 %  

 
a) energia elétrica para residência atendida por circuito monofásico e cujo 
consumo mensal não exceda a 80 (oitenta) Kwh; 
 
b) querosene de aviação; 
 
c) produtos relacionados no Anexo I do RCTE quais sejam: 
 
NBM/SH 
 
2203.00.00 Cervejas e Malte, inclusive Chope; 
 
2204 Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool: 
mostos de uvas, excluídos os da posição 2009: 
 
2204.10 Vinhos espumantes e vinhos espumosos; 
 
2204.10.10 Tipo champanha (champagne); 
 
2204.10.90 Outros; 
 
2204.2 Outros vinhos, mostos de uvas cuja fermentação tenha sido 
impedida ou interrompida por adição de álcool; 
 
2204.21.00 Em recipiente de capacidade não superior a 2 litros; 
 
2204.29.00 Outros; 
 

http://lefisc.com.br/regulamentos/ricmsES/tituloI.asp#Art5
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2204.30.00 Outros mostos de uvas 
 
2205 Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizadas por plantas 
ou substâncias aromáticas: 
 
2205.10.00 Em recipiente de capacidade não superior a 2 litros; 
 
2205.90.00 Outros; 
 
2206.00 Outras bebias fermentadas (sidra, perada, hidromel, por exemplo); 
misturas de bebidas fermentadas e misturas de bebias fermentadas com 
bebidas não alcoólicas, não especificadas nem compreendidas em outras 
posições da nomenclatura: 
 
2206.00.10 Sidra; 
 
2206.00.90 Outras; 
 
2207.20 Álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor 
alcoólico; 
 
2207.20.20 Aguardente; 
 
2208 Álcool etílico não desnaturado, com teor alcoólico, em volume, inferior 
a 80% vol.; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcoólicas), 
excluído o álcool etílico e uso doméstico, farmacêutico ou medicinal: 
 
2106.90.10 Preparações do tipo as utilizadas para elaboração de bebias; 
 
2208.20.00 Aguardentes de vinho ou de bagaço de uvas; 
 
2208.30 Uísques; 
 
2208.40.00 Cachaça de caninha (rum de tafiá); 
 
2208.50.00 Gim de genebra; 
 
2208.80.00 Vodca; 
 
2208.80.00 Licores; 
 
2208.90.00 Outros; 
 
2401 Fumo (tabaco) não manufaturado; desperdícios de fumo (tabaco): 
 
2410.10 Fumo (tabaco) não estalado; 
 
2410.10.10 Em folhas, sem secar nem fermentar; 
 
2410.10.20 Em folhas secas ou fermentadas tipo capeiro; 
 
2410.10.30 Em folhas secas em secador de ar quente (flue cure), do tipo 
Virgínia; 
 
2401.20.40 Em folhas secas com um conteúdo de óleos voláteis superior a 
0,2%, em peso, do tipo turco; 
 
2401.10.90 Outros; 
 
2401.20 Fumo (tabaco) total ou parcialmente estalado: 



 
2401.20.10 Em folhas, sem secar nem fermentar; 
 
2401.20.20 Em folhas secas ou fermentadas tipo capeiro; 
 
2401.20.30 Em folhas secas em secador de ar quente (flue cure), o tipo 
Virgínia; 
 
2401.20.40 Em folhas secas (light air cure), do tipo burley; 
 
2401.20.90 Outros; 
 

 

18 %  

 
Operações internas com óleo diesel.  

17 %  

 
Demais Operações de prestações internas  

12 %  

 
a) na operação interna com os seguintes produtos: 
 
1. açúcar; arroz; café; farinhas de mandioca, de milho e de trigo; feijão; 
fubá; iogurte; macarrão; margarina vegetal; manteiga de leite; milho; óleo 
vegetal comestível, exceto de oliva; queijo, inclusive requeijão; rapadura; 
sal iodado e vinagre; 
 
2. hortifrutícola em estado natural; 
 
3. pão francês; 
 
4. ovo; 
 
5. leite em estado natural, pasteurizado ou esterilizado (UHT); 
 
6. ave, peixe e gado vivos, bem como carne fresca, resfriada, congelada, 
salgada, temperada ou salmourada, e miúdo comestível resultantes do 
abate desses animais; 
 
7. energia elétrica, para o consumo em estabelecimento de produtor rural 
regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado; 
 
8. gás natural ou liqüefeito de petróleo para uso doméstico; 
 
9. absorvente higiênico, água sanitária, fósforo, papel higiênico, pasta 
dental, sabão em barra e sabonete; 
 
b) na prestação interna de serviço de transporte aéreo de passageiro, carga 
e mala postal;  

Informações adicionais 
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Acessar matéria completa  
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 Isenções 

RICMS/GO - Anexo IX - Artigo 6º  

RICMS/GO - Anexo IX - Artigo 7º  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/GO - Anexo IX - Artigo 8º  

RICMS/GO - Anexo IX - Artigo 9º  

 

 

Maranhão 

Lista de alíquotas do ICMS 

25 %  

 
Nas operações internas e de importação do Exterior, bem como nas 
interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, 
realizadas com os seguintes produtos: 
 
1- armas e munições; 
 
2 - bebidas alcoólicas; 
 
3 - embarcações de esporte e de recreação; 
 
4 - fumo e seus derivados. 
 
Nas prestações internas de serviços de comunicação 
 
Nas prestações interestaduais que destinem serviços de comunicação a 
consumidor final não contribuinte do imposto 
 
Nas importações de serviços de comunicação iniciadas no exterior 
 
Nas operações internas e de importação do exterior com gasolina, álcool 
anidro e hidratado, para fins combustíveis, óleo combustível e querosene de 
aviação;  
 
No fornecimento de energia elétrica para consumidores residenciais, acima 
de 500 quilowatts/hora.  

18 %  

 
Nas demais operações de prestações 
 
Nas operações de prestações de serviços de transporte; 
 
Nas operações internas, no fornecimento de energia elétrica, exceto os 
casos previstos no incisos II, 2 e IV, f este artigo; 
 
Nas operações de prestações de serviços de transporte, interestaduais, que 
destinem mercadorias ou serviços a consumidor final não contribuinte do 
imposto; 

http://lefisc.com.br/regulamentos/ricmsGO/anexoIX.asp#Art6
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Nas importações de mercadorias ou bens do Exterior e sobre o transporte 
iniciado no Exterior.  

12 %  

 
Nas operações internas e de importação do Exterior, quando realizadas 
com os seguintes produtos: 
 
1 - adubos, fertilizantes, corretivos de solo, sementes certificadas ou 
fiscalizadas, rações balanceadas e seus componentes, de sal mineral; 
 
2 - gado bovino, bufalino, suíno, ovino e caprino, bem como os produtos de 
sua matança, em estado natural, resfriado ou congelado; 
 
3 - tijolos, telhas, lajotas, manilhas e outros, resultantes de cerâmica 
vermelha. 
 
Energia elétrica utilizada no processo de irrigação rural e para 
consumidores residenciais, até 500 kWh. 
 
Operações internas de saída de pedra granítica britada. 
 
Operações internas de saída promovidas pela indústria de manufaturas 
diversas de metais comuns 
 
Nas operações com os seguintes produtos de informática: 
 
1 - Disco rígido (winchester); 
 
2 - Dispositivos de armazenamento de Dados para microcomputadores; 
 
3 - Dispositivos de leitura ótica; 
 
4 - Disquetes; 
 
5 - impressoras para microcomputadores; 
 
6 - interfaces de comunicação de Dados para microcomputadores de redes 
locais; 
 
7 - joystick; 
 
8 - microcomputadores; 
 
9 - monitores de vídeo; 
 
10 - mouse; 
 
11 - scanners; 
 
12 - teclado; 
 
13 - terminais de vídeo; 
 
14 - trackballs; 
 
15 - unidades para leitura e gravação de compact Disc laser (CD-laser). 
 
- Nas operações internas de serviço de transporte aéreo(Conv. ICMS 
120/96)  



 
- Nas operações internas com máquinas aparelhos e equipamentos 
industriais e implementos agrícolas não beneficiados com a redução da 
base de cálculo do imposto Conv. 52/91.  
 
- Nas prestações interestaduais de serviço de transporte aéreo de pessoa, 
carga de mala postal, quando tomadas por não contribuinte do ICMS ou a 
este destinadas;  
 
Nas operações interestaduais que destinem mercadorias a contribuintes do 
imposto;  
 
Nas prestações de serviços de comunicação e de transporte interestadual 
destinados a contribuintes do imposto, exceto os casos previstos no inciso I 
deste artigo;  

Informações adicionais 
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 Isenções 

RICMS/MA - Anexo 1.1  

RICMS/MA - Anexo 1.2  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/MA - Anexo 1.4  

 

 

Mato Grosso 

Lista de alíquotas do ICMS 

35 %  

 
a) armas e munições, suas partes e acessórios, classificados no capítulo 93 
da NBM/SH (capítulo 93 da NCM); 
 
b) embarcações de esporte e de recreação, classificadas no código 8903 da 
NBM/SH (código 89.03 da NCM); 
 
c) bebidas classificadas nos códigos 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 
da NBM/SH (códigos 2203.00.00, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07 e 22.08 da 
NCM); 
 
d) cigarro, fumo e seus derivados, classificados no capítulo 24 (capítulo 24 
da NCM); 
 
e) joias classificadas nos códigos 7113 a 7116 da NBM/SH (códigos 71.13 a 
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71.16 da NCM); 
 
f) cosméticos e perfumes classificados nos códigos 3303, 3304, 3305 e 
3307 (códigos 3303.00, 33.04, 33.05, 33.07 da NCM).  

30 %  

 
a) nas prestações onerosas de serviços de comunicação, inclusive quando 
prestados ou iniciados no Exterior ressalvado os serviços relacionados na 
alínea "b" seguinte na alíquota de 25%; 
 
b) nas operações com energia elétrica nas demais classes não 
relacionadas nas demais alíquotas.  

27 %  

 
Consumo mensal acima de 500 (quinhentos) Kwh - (cf. item 5 da alínea a 
do inciso VII do art. 14 da Lei n° 7.098/98, alterada pela Lei n° 9.362/2010 - 
efeitos a partir de 17 de maio de 2010).  

25 %  

 
a) nas operações internas, inclusive de importação, realizadas com as 
mercadorias segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM/SH), 
a seguir indicadas: 
 
1 - álcool carburante, gasolina e querosene de aviação, classificados nos 
códigos 2207.10.00, 2207.20.10, 2710.00.2 e 2710.00.31;Energia elétrica 
classe residencial: 
 
2 - consumo mensal acima de 250 (duzentos e cinqüenta) Kwh de até 500 
(quinhentos) Kwh; 
 
b) - na prestação onerosa regular e idônea de serviço de telecomunicação 
fixa comutada prestada por operador de telecomunicação inscrito e regular, 
quanto ao tomador usuário final que residir e domiciliar dentro do território 
do Estado.  

17 %  

 
a) nas Operações realizadas no território do Estado ressalvadas as 
hipóteses expressamente previstas nas demais alíquotas e nas alíneas 
seguintes; 
 
b) nas importações de mercadorias ou bens do Exterior; 
 
c) prestação de serviço de transporte realizado no território do Estado ou 
iniciada no Exterior. Energia elétrica classe residencial: 
 
d) consumo mensal acima de 150 (cento e cinqüenta) Kwh e até 250 
(duzentos e cinqüenta) Kwh. 

 

12 %  

 
1) Operações realizadas no território do Estado com as seguintes 
mercadorias: 
 
a) arroz; 
 
b) feijão; 
 
c) farinhas de trigo, de mandioca e de milho de fubá; 
 



d) aves vivas ou abatidas, suas carnes e miudezas comestíveis, frescas, 
refrigeradas ou congeladas; 
 
e) carnes e miudezas comestíveis, as espécies bovina, bufalina, suína, 
ovina e caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas; 
 
f) banha de porco; 
 
g) óleo de soja; 
 
h) açúcar e pão; 
 
2) Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, quando destinado a uso doméstico 
residencial.  

10 %  

 
Energia elétrica classe residencial: 
 
- Consumo mensal acima de 100 (cem) Kwh de até 150 (cento e cinqüenta) 
Kwh.  

0 %  

 
Energia elétrica classe residencial: 
 
- Consumo mensal de até 100 (cem) Kwh.  

Informações adicionais 
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 Isenções 

RICMS/MT - Anexo IV  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/MT - Anexo V  

 

 

Mato Grosso do Sul 

Lista de alíquotas do ICMS 

28 %  

 
Nas operações internas ou na importação de bebidas alcoólicas, fumo, 
cigarros e demais produtos derivados do fumo. 
 
Decreto nº 14.335/2015. Efeitos a partir de 07.02.2016.)  
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27 %  

 
Nas prestações internas de serviços de comunicação ou nas iniciadas ou 
prestadas no exterior.  

25 %  

 
Nas operações internas e nas de importação com: 
 
-armas, suas partes, peças e acessórios e munições; 
 
-artigos de pirotecnia classificados na subposição 3604.10 da Nomenclatura 
Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH); 
 
- artigos para jogos de salão, classificados na posição 9504 da NBM/SH, 
exceto os do código 9504.90.0400; 
 
- asa-delta, balões e dirigíveis classificados nos códigos 8801.10.0200 e 
8801.90.0100 da NBM/SH; 
 
- embarcações e esporte e de recreio classificadas na posição 8903 da 
NBM/SH; 
 
- nas operações internas com energia elétrica destinada a consumidores 
residenciais cujo consumo mensal seja acima de quinhentos quilowatts.hora 
(kWh); 
 
- nas operações internas e nas de importação com álcool carburante e 
gasolina automotiva; 
 
- nas aquisições em outra unidade da Federação e gasolina automotiva não 
destinada a comercialização ou industrialização; 
 
- nas aquisições em outra unidade da Federação e energia elétrica não 
destinada a comercialização ou industrialização, quando realizadas por 
consumidores residenciais cujo consumo mensal seja acima de quinhentos 
quilowatts.hora (kWh);  

20 %  

 
Nas operações internas com energia elétrica destinada a consumidores 
residenciais cujo consumo mensal seja de 201 a quinhentos quilowatts.hora 
(kWh); 
 
Nas aquisições em outra unidade a Federação e energia elétrica não 
destinada a comercialização ou industrialização, quando realizadas por 
consumidores residenciais cujo consumo mensal seja de 201 a quinhentos 
quilowatts.hora (kWh); 
 
Nas operações internas e de importação de cosméticos, perfumes e 
refrigerantes;  

17 %  

 
Nas demais operações internas e nas e importações, ressalvadas aquelas 
para as quais estejam previstas alíquotas específicas; 
 
Nas prestações internas de serviços de transporte ou nas iniciadas ou 
prestadas no exterior; 
 
Nas aquisições em outra unidade da Federação de petróleo, inclusive 
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos ele derivados, quando não 
destinados a comercialização ou industrialização, exceto a gasolina 
automotiva; 



 
Nas operações internas com energia elétrica destinada: 
 
- a comerciantes, industriais e produtores; 
 
- a consumidores residenciais cujo consumo mensal seja de um a duzentos 
quilowatts.hora (kWh); 
 
- à iluminação pública, aos poderes e aos serviços públicos; 
 
Nas aquisições em outra unidade da Federação de energia elétrica não 
destinada a comercialização ou industrialização, quando realizadas por: 
 
- comerciantes, industriais e produtores; 
 
- órgãos ou empresas encarregados a iluminação pública ou a execução 
dos serviços públicos; 
 
- poderes públicos;  

12 %  

 
Nas operações de prestações interestaduais que destinem mercadorias de 
serviços de transporte e de comunicação a contribuintes ou não do ICMS. 
 
c) nas operações realizadas no território do Estado com as seguintes 
mercadorias: 
 
1. arroz; 
 
2. feijão; 
 
3. farinha de trigo, de mandioca, de milho e fubá; 
 
4. aves vivas ou abatidas, suas carnes e miudezas comestíveis, frescas, 
refrigeradas ou congeladas; 
 
5. carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bubalina, suína, 
ovina e caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas; 
 
6. banha de porco; 
 
7. óleo de soja; 
 
8. açúcar; 
 
9. pão. 
 
10) Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, quando destinado a uso doméstico 
residencial. (Acrescentada pela Lei 9.362/10)  
 
11) Nas operações interestaduais com veículos automotores submetidos à 
substituição tributária, e desde que o contribuinte substituto tributário esteja 
devidamente credenciado. (Acrescentada pela Lei 9.362/10)  
 
d) nas prestações de serviços de transporte terrestre interestadual de 
passageiros, encomenda e mala postal. (Acrescentada pela Lei 7.111/99)  



Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 

Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

RICMS/MS - Anexo I  

 

 

 

Minas Gerais 

Lista de alíquotas do ICMS 

30 %  

 
Nas operações de fornecimento de energia elétrica para consumo 
residencial. 
 
O disposto não se aplica à operação com energia elétrica destinada a 
atividades produtivas desenvolvidas pelos produtores rurais;  

29 %  

 
Nas operações com gasolina para fins carburantes;  

27 %  

 
Na prestação de serviço de comunicação, de 1º de janeiro de 2016 a 31 de 
dezembro de 2019, e 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1º de janeiro 
de 2020, observado o disposto no § 19;  

25 %  

 
Nas operações com as seguintes mercadorias: 
 
1. cigarros e produtos de tabacaria; 
 
2. bebidas alcoólicas, exceto cervejas, chopes e aguardentes de cana ou de 
melaço; 
 
3. refrigerantes importados de países não-membros do GATT (General 
Agreement on Tariffs and Trade); 
 
4. armas e munições; 
 
5. fogos de artifício; 
 
6. embarcações de esporte e recreação, inclusive seus motores, ainda que 
objeto de operações distintas; 
 
7. perfume, água-de-colônia, cosmético e produto de toucador, classificados 
nas posições 33.03, 33.04, 33.05, 33.06 e 33.07 da Nomenclatura Brasileira 
de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH); 
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9. artefatos de joalheira ou ourivesaria das posições 7113 a 7116 da 
NBM/SH (com o sistema de classificação adotado até 31 de dezembro de 
1996), importados de países não-membros do GATT; 
 
10. combustíveis para aviação; 
 
11. solvente, exceto o destinado à industrialização nos termos do § 21; 
 
12) energia elétrica para consumo da classe Comercial, Serviços e outras 
Atividades, assim definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), exceto para os imóveis das entidades religiosas, das entidades 
beneficentes educacionais, de assistência social ou de saúde, inclusive 
filantrópicas, e dos hospitais públicos e privados;  

23 %  

 
Nas operações com cervejas e chopes alcoólicos;  

18 %  

 
Nas operações e nas prestações não especificadas nas alíneas anteriores;  

15 %  

 
Nas operações com óleo diesel;  

14 %  

 
Nas operações com álcool para fins carburantes;  

12 %  

 
Na prestação de serviço de transporte aéreo e nas operações com as 
seguintes mercadorias: 
 
1. arroz, feijão, fubá de milho, farinha de milho e farinha de mandioca, 
quando de produção nacional; 
 
2. veículos automotores relacionados nos capítulos 25 e 26 da Parte 2 do 
Anexo XV; 
 
3. medicamento genérico, assim definido pela Lei Federal nº 6.360, de 23 
de setembro de 1976, relacionado em resolução da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA); 
 
4. energia elétrica destinada a produtor rural e utilizada na atividade de 
irrigação no período diurno, nos termos definidos pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL); 
 
5.frutas frescas não alcançadas pela isenção do ICMS; 
 
6. álcool para fins carburantes, promovidas pela usina com destino às 
empresas distribuidoras; 
 
7. bolsa para coleta de sangue, promovidas por estabelecimento industrial 
fabricante; 
 
8. kit para gás natural veicular (GNV); 
 
9. leite não acondicionado em embalagem própria para consumo; 
 
10. tratores rodoviários para semi-reboques, classificados no código 



8701.20.00, com exceção do caminhão-trator especial para transporte de 
minérios ou pedras; veículos classificados no código 8702.10.00; 
 
- caminhões para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de 
ignição por compressão, classificados na subposição 8704.2; 
 
- caminhões para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de 
ignição por centelha, classificados na subposição 8704.3; 
 
- outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de 
pistão, de ignição por centelha, com capacidade superior a 5 toneladas, 
classificados na subposição 8704.32; 
 
- chassis com motor para ônibus e micro-ônibus, classificados no código 
8706.00.10; e chassis com motor para caminhões, classificados no código 
8706.00.90; 
 
11. máquinas, aparelhos e equipamentos, relacionados na Parte 2 do 
Anexo XII do Regulamento; 
 
12. telhas e lajes planas pré-fabricadas, classificadas no código 6810.19.00 
da NBM/SH; painéis de lajes, classificados no código 6810.91.00 da 
NBM/SH; pré-lajes e pré-moldados, classificados no código 6810.99.00 da 
NBM/SH; blocos de concreto, classificados no código 6810.11.00 da 
NBM/SH; e postes, classificados no código 6810.99.00 da NBM/SH, em 
operações promovidas por estabelecimento industrial. 
 
13. embalagens, inclusive saco plástico para acondicionamento de lixo, em 
operações promovidas por estabelecimento industrial destinadas a 
estabelecimento de contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do 
ICMS ou por cooperativa de produtores rurais com destino ao produtor 
rural. 
 
14. chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plástico classificadas nas 
posições 3919, 3920 e 3921 da NBM/SH, em operações promovidas por 
estabelecimento industrial e destinadas a estabelecimento de contribuinte 
inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS ou por cooperativa de 
produtores rurais com destino a produtor rural.  

7 %  

 
Nas operações com as seguintes mercadorias: 
 
1) mel, própolis, geléia real, cera de abelha e demais produtos da 
apicultura; 
 
2) energia elétrica destinada a produtor rural e utilizada na atividade de 
irrigação no período noturno, nos termos definidos pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL); 
 
3) solução parenteral classificada na subposição 3004.90.99 da NBM/SH, 
promovidas pelo estabelecimento industrial fabricante; 
 
4) bucha vegetal in natura; 
 
5) produtos alimentícios fornecidos a órgãos da Administração Pública, 
destinados à merenda escolar, identificados em edital de licitação pública;  
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Pará 

Lista de alíquotas do ICMS 

30 %  

 
Nas operações com mercadorias ou bens considerados supérfluos; 
- charutos, cigarrilhas e cigarros, de fumo (tabaco) ou os seus sucedâneos 
cód. NCM 2402.10.00 a 2402.90.00; 
- outros produtos e fumo (tabaco) e seus sucedâneos, manufaturados; fumo 
(tabaco) "homogeneizado" ou "reconstituído"; extratos de molhos, de fumo 
(tabaco) - cód. NCM 2403.10.00; 2403.91.00; 2403.99.10 a 2403.99.90; 
Bebidas alcoólicas, a saber: 
- cervejas de malte - cód. NCM 2203.00.00; 
- vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; 
mostos de uvas - cód. NCM 2204.10.10 a 2204.10.90; 2204.21.00 a 
2204.29.00; 2204.30.00; 
- vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou por 
substâncias aromáticas - cód. NCM 2205.10.00 a 2205.90.00; 
- outras bebidas fermentadas; misturas de bebidas fermentadas (sidra, 
perada, hidromel, saquê, por exemplo) - cód. NCM 2206.00.10 a 
2206.00.90; 
- aguarentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) - cód. NCM 
2208.20.00; 2208.30.10 a 2208.30.90; 2208.40.00 a 2208.90.00; Armas e 
munições, suas partes e acessórios: 
- revólveres e pistolas - cód. NCM 9302.00.00; 
- outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a deflagração 
da pólvora - cód. NCM 9303.10.00 a 9303.90.00; 9304.00.00; 
- partes e acessórios dos artigos das posições 9302 a 9304 - cód. NCM 
9305.10.00; 9305.21.00 a 9305.29.00; 9305.90.90; 
- bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições 
de projéteis, de suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e 
buchas para cartuchos - cód. NCM 9301.00.00; 9306.10.00; 9306.21.00 a 
9306.29.00; 9306.30.00 a 9306.90.00; 
- pólvoras propulsivas - cód. NCM 3601.00.00; 
- explosivos preparados - cód. NCM 3602.00.00; 
- estopins ou rastilhos, de segurança; cordéis detonantes, fulminantes e 
cápsulas fulminantes, escorvas, detonadores elétricos - cód. NCM 

http://www.lefisc.com.br/boletins/2016/janeiro_semana_3/fundo_amparo_pobreza/index.asp
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3603.00.00; fogos de artifícios, bombas, petardos e outros artigos de 
pirotecnia - cód. NCM 3604.10.00;jóias, artefatos de joalharia, de 
ourivesaria, de metais preciosos, e suas partes - cód. NCM 7113.11.00 a 
7113.19.00; 7114.11.00 a 7114.19.00; 7116.20.10 a 7116.20.90. 
Nas prestações de serviços de comunicação; 
Nas operações com álcool carburante de gasolina; 
Fun. Legal: ECRETO Nº 4.676, E 18 E JUNHO E 2001, Art. 20.  

25 %  

 
Nas operações com energia elétrica; 
Fun. Legal: DECRETO Nº 4.676, DE 18 DE JUNHO DE 2001, Art. 20.  

21 %  

 
Nas operações com refrigerante; 
Fun. Legal: DECRETO Nº 4.676, DE 18 DE JUNHO DE 2001, Art. 20.  

17 %  

 
Nas demais operações de prestações 
§ 1º As alíquotas internas são aplicadas quando: 
I - o remetente ou o prestador e o destinatário da mercadoria, bens ou de 
serviço estiverem situados neste Estado; 
II - a entrada da mercadoria importada do exterior; 
III - os destinatários das mercadorias ou os tomadores dos serviços estejam 
localizados em outra unidade da Federação e não sejam contribuintes do 
imposto; 
IV - a arrematação de mercadorias importadas do exterior e apreendidas ou 
abandonadas.  

12 %  

 
Aplica-se ao recebimento de veículos importados do exterior por 
contribuinte do imposto, para fins de comercialização ou integração ao ativo 
imobilizado.  
Nas operações com fornecimento e refeições; 
Nas operações com veículos automotores novos, quando estas sejam 
realizadas ao abrigo o regime jurídico-tributário a sujeição passiva por 
substituição, com retenção do imposto relativo às operações subseqüentes; 
Fun. Legal: DECRETO Nº 4.676, DE 18 DE JUNHO DE 2001, Art. 20.  

7 %  

 
Na entrada de máquinas e equipamentos importados do exterior, 
destinados ao ativo permanente o estabelecimento industrial ou 
agropecuário, importador; 
Fun. Legal: DECRETO Nº 4.676, DE 18 DE JUNHO DE 2001, Art. 20.  
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 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/PA - ANEXO III  

 

 

Paraíba 

Lista de alíquotas do ICMS 

35 %  

 
Fumo, cigarro e demais artigos de tabacaria  

28 %  

 
Nas prestações de serviços de telecomunicação.  

27 %  

 
Gasolina  

25 %  

 
- aparelhos ultraleves e asas-delta; 
 
- embarcações esportivas; 
 
- automóveis importados do exterior; 
 
- armas e munições; 
 
- bebidas alcoólicas, exceto aguardente de cana 
 
- fornecimento de energia elétrica para consumo mensal acima da faixa de 
50 (cinquenta) quilowatts/hora.  

23 %  

 
álcool anidro e hidratado para qualquer fim  

18 %  

 
Nas demais operações de prestações internas e na importação de bens de 
mercadorias do Exterior.  
 
consumo mensal acima da faixa de 30 (trinta) quilowatts/hora até a faixa de 
100 (cem) quilowatts/hora de energia elétrica.  

Informações adicionais 
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 Isenções 

RICMS/PB - arts. 5° e 6°  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/PB - arts. 30 a 34  

 

 

Paraná 

Lista de alíquotas do ICMS 

29 %  

 
Nas prestações de serviço de comunicação e nas operações com: 
 
a) energia elétrica, exceto a destinada à eletrificação rural; 
 
b) fumo e sucedâneos, manufaturados (2402.10.00 a 2403.99.90); 
 
c) bebidas alcoólicas (2203, 2204, 2205, 2206 e 2208); 
 
d) gasolina, exceto para aviação (Lei n. 18.371/2014); (produzindo efeitos a 
partir de 1º.04.2015) 
 
e) álcool anidro para fins combustíveis (Lei n. 18.371/2014).  

25 %  

 
Nas operações com: 
 
a) armas e munições, suas partes e acessórios (NCM Capítulo 93); 
 
b) balões e dirigíveis; planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, 
não concebidos para propulsão com motor (8801.0000); 
 
c) embarcações de esporte e de recreio (8903); 
 
d) energia elétrica destinada à eletrificação rural; 
 
e) peleteria e suas obras e peleteria artificial (NCM Capítulo 43); 
 
f) perfumes e cosméticos (3303, 3304, 3305, exceto 3305.1000, e 3307, 
exceto 3307.20);  

18 %  

 
nas operações com os demais bens e mercadorias. 

 

12 %  

 
Nas prestações de serviço de transporte intermunicipal e nas operações 
com os seguintes bens e mercadorias:(Em vigor a partir de 1º.4.2015) 
 
a) animais vivos; 
 
b) calcário e gesso; 

http://lefisc.com.br/regulamentos/ricmsPB/livroItituloI.asp#Art5
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c) farinha de trigo; 
 
d) máquinas e aparelhos industriais, exceto peças e partes (NCM 84.17 a 
84.22, 84.24, 84.34 a 84.49, 84.51, 84.53 a 84.65, 84.68, 84.74 a 84.80 e 
85.15); 
 
e) massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da NCM, desde que 
não consumidas no próprio local; 
 
f) óleo diesel; 
 
g) os seguintes produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado 
natural: 
 
1. abóbora, abobrinha, acelga, agrião, aipim, aipo, alcachofra, alecrim, 
alface, alfavaca, alfazema, algodão em caroço, almeirão, alpiste, 
amendoim, aneto, anis, araruta, arroz, arruda, aspargo, aveia e azedim; 
 
2. batata, batata-doce, beringela, bertalha, beterraba, beterraba de açúcar, 
brócolis, brotos de feijão, brotos de samambaia e brotos de bambu; 
 
3. cacateira, cambuquira, camomila, cana-de-açúcar, cará, cardo, carnes e 
miúdos comestíveis frescos, resfriados ou congelados, de bovinos, suínos, 
caprinos, ovinos, coelhos e aves, casulos do bicho-da-seda, catalonha, 
cebola, cebolinha, cenoura, centeio, cevada, chá em folhas, chicória, 
chuchu, coentro, cogumelo, colza, cominho, couve e couve-flor; 
 
4. endivia, erva-cidreira, erva-de-santa maria, erva-doce, erva-mate, ervilha, 
escarola e espinafre; 
 
5. feijão, folhas usadas na alimentação humana, frutas frescas, fumo em 
folha e funcho; 
 
6. gengibre, gergelim, girassol, gobo e grão-de-bico; 
 
7. hortelã; 
 
8. inhame; 
 
9. jiló; 
 
10. leite, lenha, lentilha e losna; 
 
11. macaxeira, madeira em toras, mamona, mandioca, manjericão, 
manjerona, maxixe, milho em espiga e em grão, morango e mostarda; 
 
12. nabo e nabiça; 
 
13. ovos de aves; 
 
14. palmito, peixes frescos, resfriados ou congelados, pepino, pimentão e 
pimenta; 
 
15. quiabo; 
 
16. rabanete, raiz-forte, rami em broto, repolho, repolho-chinês, rúcula e 
ruibarbo; 
 
17. salsão, salsa, segurelha e sorgo; 



 
18. taioba, tampala, tomate, tomilho, tremoço e trigo; 
 
19. vagem. 
 
h) produtos classificados na posição 19.05 da NCM; i) refeições industriais 
classificadas no código 2106.90.90 da NCM e demais refeições quando 
destinadas a vendas diretas a corporações, empresas e outras entidades, 
para consumo de seus funcionários, empregados ou dirigentes; 
 
j) sêmens, embriões, ovos férteis, girinos e alevinos; 
 
l) serviços de transporte; 
 
m) tijolo, telha, tubo e manilha que, na sua fabricação, tenha sido utilizado 
argila ou barro; 
 
n) tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e 
agrícolas, em todos excetuados peças e partes, (NCM 82.01, 8424.81, 
84.32, 84.36, 84.37, 87.01, 8433.20.90, 8433.51.00, 8433.59.90 e 
8433.90.90); 
 
o) veículos automotores novos, quando a operação seja realizada sob o 
regime da sujeição passiva por substituição tributária, com retenção do 
imposto relativo às operações subsequentes, sem prejuízo do disposto na 
alínea "p"; 
 
p) independentemente de sujeição passiva por substituição tributária, os 
veículos classificados na NBM/SH, com o sistema de classificação adotado 
até 31 de dezembro de 1996: 8701.20.0200, 8701.20.9900, 8702.10.0100, 
8702.10.0200, 8702.10.9900, 8704.21.0100, 8704.22.0100, 8704.23.0100, 
8704.31.0100, 8704.32.0100, 8704.32.9900, 8706.00.0100 e 8706.00.0200.  

7 %  

 
nas operações com alimentos, quando destinados à merenda escolar, nas 
vendas a órgãos da administração federal, estadual ou municipal;  
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Pernambuco 

Lista de alíquotas do ICMS 

30 %  

 
Prestações internas de importação de serviços de comunicação até 31 de 
dezembro de 2019.  

25 %  

 
Fornecimento de energia elétrica; 
 
Tabaco não manufaturado e desperdícios de tabaco; 2401 
 
Produtos de tabaco e seus sucedâneos, exceto os compreendidos na 
posição 2402 da NBM/SH, manufaturados, tabaco homogeneizado ou 
reconstituído, extratos e molhos de tabaco; 2403 
 
Querosene de aviação; 2710.19.11 
 
Perfumes e águas de colônia; 3303.00 
 
Produtos de beleza ou de maquiagem preparados; 3304 
 
Preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto medicamentos 
e preparações antissolares; 3304 
 
Bronzeadores; 3304 
 
Preparações para manicuros e pedicuros; 3304 
 
Preparações capilares, exceto aquelas com propriedades profiláticas e 
terapêuticas; 3305 
 
Preparações para barbear (antes, durante ou após); 3307 
 
Sais perfumados e outras preparações para banhos; 3307 
 
Desodorantes (desodorizantes) de ambiente preparados, mesmo não 
perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes; 3307 
 
Antiperspirantes ou desodorantes corporais; 3307 
 
Produtos de toucador preparados para animais; 3307 
 
Fogos de artifício; 3604 
 
Artefatos de joalheria e suas partes, de metais preciosos ou de metais 
folheados ou chapeados de metais preciosos; 7113 
 
Artefatos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais 
folheados ou chapeados de metais preciosos; 7114 
 
Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou 
semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas; 7116 
 
Bijuterias; 7117 
 
Motocicletas com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 250 
cm3; 8711 



 
Armas de guerra (exceto revólveres), sabres, espadas, baionetas, lanças e 
outras armas brancas, suas partes e bainhas; 9301 e 9307 
 
Partes e acessórios de armas das posições 9301 a 9304, exceto de 
revólveres e pistolas; 9305 
 
Consoles e máquinas de jogos de vídeo, artigos para jogos de salão, 
incluindo os jogos com motor ou outro mecanismo, os bilhares, as mesas 
especiais para jogos de cassino e os jogos de balizas automáticos; 9504 
 
Esquis aquáticos, pranchas de surfe, pranchas a vela e outros 
equipamentos para a prática de esportes aquáticos; 9506 
 
Tacos, bolas e outros equipamentos para golfe; 9506 
 
Raquetes de tênis, mesmo não encordoadas; 9506 
 
Bolas de tênis; 9506 
 
Cachimbos (incluídos os seus fornilhos) e piteiras (boquilhas) para charutos 
e cigarros e suas partes; 9614 
 
Bebidas alcoólicas, exceto aguardente de cana-de-açúcar ou de melaço; 
2203 a 2208 
 
Balões, dirigíveis, planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não 
concebidos para propulsão com motor; 8801.00.00 
 
Veículo aéreo para propulsão com motor, do tipo "ultraleve"; 8802 
 
Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte, barcos a 
remo, canoas e jet-skis; 8903  

23 %  

 
Na operação com álcool não combustível destinado à utilização no 
processo de industrialização classificado nas posições 2207 e 2208 da 
NBM/SH ou com álcool anidro ou hidratado para fins combustíveis 
classificado na posição 2207 da NBM/SH até 31 de dezembro de 2019;  

18 %  

 
Nas demais hipóteses não relacionadas até 31 de dezembro de 2019;  

12 %  

 
a) na operação com trigo, farinha de trigo, inclusive pré-mistura e pão; 
 
b) na prestação de serviço de transporte aéreo; 
 
c) na operação com produto de informática relacionado com a 
correspondente classificação na NBM/SH, nos termos do Anexo 4 a seguir: 
 
Partes e acessórios de dispositivos de impressão que possam ser utilizados 
indiferentemente com as máquinas ou aparelhos de duas ou mais das 
posições 8469 a 8472 da NBM/SH; 8473.50 
 
Estações-base de sistema bidirecional de radiomensagens, exceto as 
compreendidas no código 8517.61.11 da NBM/SH; 8517.61.19 
 
Estações-base de sistema troncalizado (trunking); 8517.61.20 



 
Estações-base de telefonia celular; 8517.61.30 
 
Estações-base de telecomunicação por satélite; 8517.61.4 
 
Estações-base, diversas daquelas classificadas na subposição 8517.61 da 
NBM/SH; 8517.61.9 
 
Aparelhos emissores com receptor incorporado, digitais, de frequência 
inferior a 15 GHz e taxa de transmissão inferior ou igual a 34 Mbits/s, 
exceto os de sistema bidirecional de radiomensagens de taxa de 
transmissão inferior ou igual a 112Kbits/s; 8517.62.72 
 
Aparelhos emissores com receptor incorporado, digitais, de frequência 
inferior a 15 GHz, diversos daqueles compreendidos no código 8517.62.72 
da NBM/SH; 8517.62.77 
 
Aparelhos emissores com receptor incorporado, digitais, de frequência 
superior ou igual a 15 GHz, mas inferior ou igual a 23 GHz e taxa de 
transmissão inferior ou igual a 8 Mbit/s; 8517.62.78 
 
Aparelhos emissores com receptor incorporado, digitais, diversos daqueles 
compreendidos no item 8517.62.7 da NBM/SH; 8517.62.79 
 
Aparelhos para recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, 
imagens ou outros dados, analógicos, diversos daqueles compreendidos na 
subposição8517.62 da NBM/SH; 8517.62.96 
 
Cartões de memória (memory cards); 8523.51.10 
 
Dispositivos de armazenamento de dados, não volátil, à base de 
semicondutores, diversos daqueles compreendidos no código 8523.51.10 
da NBM/SH; 8523.51.90 
 
Osciloscópios digitais; 9030.20.10 
 
Oscilógrafos; 9030.20.30 
 
Multímetros, com dispositivo registrador; 9030.32.00 
 
Aparelhos e instrumentos para medida ou controle da tensão, intensidade, 
resistência ou potência, com dispositivo registrador, diversos daqueles 
compreendidos em outrassubposições da posição 9030, ambas da 
NBM/SH; 9030.39 
 
Instrumentos ou aparelhos para medição ou controle de plaquetas (wafers) 
ou de dispositivos semicondutores; 9030.82 
 
Instrumentos ou aparelhos para medição, controle ou detecção, com 
dispositivo registrador; 9030.84 
 
- Na operação interna ou de importação realizadas com veículo automotor 
novo relacionado com a correspondente classificação na NBM/SH, nos 
termos do Anexo 7, promovidas pelos estabelecimentos fabricantes ou 
importadores, empresas concessionárias ou comerciais atacadistas de 
veículos automotores, mantido o crédito fiscal integral relativo à entrada: 
 
Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o 
motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou 
semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e 



motorista, superior a 6 m³; 8702.10.00 
 
Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o 
motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e 
motorista, superior a 6m³ e inferior a 9 m³; 8702.90.90 
 
Automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por 
centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm3; 8703.21.00 
 
Automóveis de passageiros, exceto o destinado ao transporte de 
prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por 
centelha, de cilindrada superior a 1000 cm3 e igual ou inferior a 1500 cm3, 
com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, 
incluído o motorista; 8703.22.10 
 
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de 
prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por 
centelha, de cilindrada superior a 1000 cm3 e inferior a 1500 cm3, com 
capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, 
incluído o motorista; 8703.22.90 
 
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de 
prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de 
pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 
cm3 e igual ou inferior a 3000 cm3, com capacidade de transporte de 
pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista; 8703.23.10 
 
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de 
prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de 
pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 
cm3 e igual ou inferior a 3000 cm3, com capacidade de transporte de 
pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista; 
8703.23.90 
 
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de 
prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de 
pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 
cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 
6, incluído o motorista; 8703.24.10 
 
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de 
prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de 
pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 
cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e 
inferior a 10, incluído o motorista; 8703.24.90 
 
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de 
prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de 
pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada 
superior a 1500 cm3 e igual ou inferior a 2500 cm3, com capacidade de 
transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista; 
8703.32.10 
 
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de 
prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de 
pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada 
superior a 1500 cm3 e igual ou inferior a 2500 cm3, com capacidade de 
transporte de pessoas sentadas superior a 6e inferior a 10, incluído o 
motorista; 8703.32.90 
 



Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de 
prisioneiros (carro celular) e os funerários, com motor de pistão, de ignição 
por compressão (diesel ousemidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm3, 
com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, 
incluído o motorista; 8703.33.10 
 
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de 
prisioneiros (carro celular) e os funerários, com motor de pistão, de ignição 
por compressão (diesel ousemidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm3, 
com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 
10, incluído o motorista; 8703.33.90 
 
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, 
de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga 
máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina; 
8704.21.10 
 
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, 
de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga 
máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante; 8704.21.20 
 
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, 
de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga 
máxima não superior a 3,9 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos; 
8704.21.30 
 
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte 
destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por 
compressão (diesel ousemidiesel), de peso em carga máxima não superior 
a 3,9 toneladas, diversos daqueles compreendidos nos códigos 8704.21.10, 
8704.21.20 e 8704.21.30 da NBM/SH; 8704.21.90 
 
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, 
de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 
toneladas, chassis com motor e cabina; 8704.31.10 
 
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, 
de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 
toneladas, com caixa basculante; 8704.31.20 
 
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, 
de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 
toneladas, frigoríficos ou isotérmicos; 8704.31.30 
 
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte 
destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por 
centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, diverso 
daqueles compreendidos nos códigos 8703.31.10, 8704.31.20 e 8704.31.30 
da NBM/SH; 8704.31.90 
 
Tratores rodoviários para semirreboques; 8701.20.00 
 
Caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição 
por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não 
superior a 5 toneladas; 8704.21 
 
Caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição 
por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima superior 
a 5 toneladas, mas não superior a 20 toneladas; 8704.22 
 



Caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição 
por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima superior 
a 20 toneladas; 8704.23 
 
Caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição 
por centelha, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas; 
8704.31 
 
Veículos para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição 
por centelha, de peso em carga máxima superior a 5 toneladas; 8704.32 
 
Chassis com motor para os veículos automóveis da posição 8702 da 
NBM/SH; 8706.00.10 
 
Chassis com motor para caminhões; 8706.00.90 
 
Na operação interna promovida pela empresa concessionária estadual de 
gás canalizado, com os seguintes produtos, mantido o crédito fiscal integral 
relativo à entrada; 
 
1. gás natural veicular - GNV, tendo como destinatários posto revendedor 
de combustíveis ou distribuidora de combustíveis, conforme definidos e 
autorizados pelo órgão federal competente; 
 
2. gás natural comprimido - GNC, para utilização veicular, com destino a 
empresa distribuidora de GNC a granel, conforme definida e autorizada pelo 
órgão federal competente;  

8,5 %  

 
Operações com óleo diesel destinado ao consumo na prestação dos 
serviços públicos a seguir relacionados; 
 
a) transporte complementar de passageiros na Região Metropolitana do 
Recife - RMR, por meio de ônibus; 
 
b) transporte coletivo de passageiros realizado por empresa que opere em 
Município que tenha promovido a regulamentação do referido serviço.  

7 %  

 
a) na operação com produto de informática relacionado com a 
correspondente classificação na NBM/SH, nos termos do Anexo 5 a seguir: 
 
Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: 
impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser 
conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a 
uma rede; 8443.31 
 
Impressoras, aparelhos de copiar ou aparelhos de telecopiar (fax), capazes 
de ser conectados a uma máquina automática para processamento de 
dados ou a uma rede; 8443.32 
 
Mecanismos de impressão por jato de tinta, suas partes e acessórios; 
8443.99.2 
 
Cartuchos de revelador (toners); 8443.99.33 
 
Caixas registradoras eletrônicas com capacidade de comunicação 
bidirecional com computadores ou outras máquinas digitais; 8470.50.11 
 
Caixas registradoras eletrônicas, diversas daquelas compreendidas no 



código 8470.50.11 da NBM/SH; 8470.50.19 
 
Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis, de peso 
não superior a 10 kg, contendo pelo menos uma unidade central de 
processamento, um teclado e uma tela; 8471.30 
 
Máquinas do tipo das utilizadas em caixas de banco, com dispositivo para 
autenticar, eletrônicas, com capacidade de comunicação bidirecional com 
computadores ou outras máquinas digitais; 8472.90.21 
 
Máquinas do tipo das utilizadas em caixas de banco, com dispositivo para 
autenticar, diversas daquelas compreendidas no código 8472.90.21 da 
NBM/SH; 8472.90.29 
 
Máquinas para selecionar e contar moedas ou papel-moeda; 8472.90.30 
 
Classificadoras automáticas de documentos, com leitores ou gravadores do 
item 8471.90.1 da NBM/SH incorporados; 8472.90.5 
 
Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos montados, 
para caixas registradoras; 8473.29.10 
 
Gabinetes das máquinas da posição 8471 da NBM/SH; 8473.30.1 
 
Conjuntos cabeça-disco (HDA - Head Disk Assembly) de unidades de 
discos rígidos, montados; 8473.30.31 
 
Cabeças magnéticas; 8473.30.33 
 
Partes e acessórios de unidades de discos magnéticos ou de fitas 
magnéticas, diversas daquelas compreendidas no item 8473.30.3 da 
NBM/SH; 8473.30.39 
 
Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados; 
8473.30.4 
 
Partes e acessórios das máquinas da posição 8471 da NBM/SH, diversos 
dos compreendidos na subposição 8473.30 da NBM/SH; 8473.30.99 
 
Aparelhos para comutação; 8517.62.39 
 
Roteadores digitais, em redes com ou sem fio; 8517.62.4 
 
Distribuidores de conexões para redes (hubs); 8517.62.54 
 
Moduladores/demoduladores (modems); 8517.62.55 
 
Aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados 
em rede com fio, diversos dos compreendidos no item 8517.62.5 da 
NBM/SH; 8517.62.59 
 
Tradutores (conversores) de protocolos para interconexão de redes 
(gateway); 8517.62.94 
 
Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados; 
8517.70.10 
 
Gabinetes, bastidores e armações; 8517.70.91 
 
Partes de aparelhos telefônicos ou de outros aparelhos para transmissão ou 



recepção de voz, imagens ou outros dados, exceto os compreendidos nas 
posições 8443, 8525, 8527 ou 8528 da NBM/SH; 8517.70.99 
 
Discos magnéticos dos tipos utilizados em unidades de discos rígidos; 
8523.29.11 
 
Discos magnéticos, diversos daqueles compreendidos no código 
8523.29.11 da NBM/SH; 8523.29.19 
 
Fitas magnéticas, não gravadas, de largura não superior a 4 mm, em 
cassetes; 8523.29.21 
 
Fitas magnéticas, não gravadas, diversas daquelas compreendidas no item 
8523.29.2 da NBM/SH; 8523.29.29 
 
Suportes ópticos gravados, para reprodução de fenômenos diferentes do 
som ou da imagem; 8523.49.20 
 
Suportes ópticos gravados, diversos dos compreendidos na subposição 
8523.49 da NBM/SH; 8523.49.90 
 
Cartões inteligentes, exceto sim cards; 8523.52.00 
 
Monitores com tubo de raios catódicos, dos tipos exclusiva ou 
principalmente utilizados em um sistema automático para processamento 
de dados da posição 8471 da NBM/SH, monocromáticos; 8528.41.10 
 
Monitores com tubo de raios catódicos policromáticos dos tipos exclusiva ou 
principalmente utilizados em um sistema automático para processamento 
de dados da posição 8471 da NBM/SH; 8528.41.20 
 
Monitores monocromáticos dos tipos exclusiva ou principalmente utilizados 
em um sistema automático para processamento de dados da posição 8471 
da NBM/SH; 8528.51.10 
 
Monitores policromáticos dos tipos exclusiva ou principalmente utilizados 
em um sistema automático para processamento de dados da posição 8471 
da NBM/SH; 8528.51.20 
 
Projetores dos tipos exclusiva ou principalmente utilizados num sistema 
automático para processamento de dados da posição 8471 da NBM/SH; 
8528.61.00 
 
Circuitos impressos; 8534.00.00 
 
Conectores para circuito impresso; 8536.90.40 
 
Processadores e controladores, mesmo combinados com memórias, 
conversores, circuitos lógicos, amplificadores, circuitos temporizadores e de 
sincronização ou outros circuitos; 8542.31 
 
Memórias; 8542.32 
 
Amplificadores; 8542.33 
 
Circuitos integrados eletrônicos, diversos daqueles compreendidos nas 
demaissubposições da posição 8542 da NBM/SH; 8542.39 
 
Partes de circuitos integrados eletrônicos; 8542.90 
 



Partes das máquinas ou aparelhos da subposição 8543.70 da NBM/SH; 
8543.90.10 
 
Partes das máquinas e aparelhos elétricos com função própria, não 
especificados nem compreendidos em outras posições do Capítulo 85 da 
NBM/SH; 8543.90.90 
 
Condutores elétricos, para tensão não superior a 1000 V, munidos de peças 
de conexão; 8544.42.00 
 
Fitas impressoras, diversas daquelas compreendidas na subposição 
9612.10 da NBM/SH; 9612.10.90 
 
b) na operação com gipsita, gesso e derivados, relacionados com a 
correspondente classificação na NBM/SH, nos termos do Anexo 6 a seguir: 
 
Gipsita; 2520.10.1 
 
Gesso, diverso daquele compreendido na subposição 2520.20 da NBM/SH; 
2520.20.90 
 
Máquinas automáticas para processamento de dados, contendo, no mesmo 
corpo, pelo menos uma unidade central de processamento e, mesmo 
combinadas, uma unidade de entrada e uma unidade de saída; 8471.41 
 
Máquinas automáticas para processamento de dados, apresentadas sob a 
forma de sistemas; 8471.49.00 
 
Unidades de processamento, exceto as das subposições 8471.41 ou 
8471.49, podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos 
de unidades: unidade de memória, unidade de entrada e unidade de saída; 
8471.50 
 
Unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, 
unidades de memória; 8471.60 
 
Unidades de memória de discos magnéticos para discos flexíveis; 
8471.70.11 
 
Unidades de memória de discos magnéticos para discos rígidos, com um só 
conjunto cabeça-disco (HDA-Head Disk Assembly); 8471.70.12 
 
Unidades de memória de discos magnéticos, diversas daquelas 
compreendidas no item 8471.70.1 da NBM/SH; 8471.70.19 
 
Unidades de memória de discos exclusivamente para leitura de dados por 
meios ópticos (unidade de disco óptico); 8471.70.21 
 
Unidades de memória de discos para leitura ou gravação de dados por 
meios ópticos (unidade de disco óptico); 8471.70.29 
 
Unidades de memória de fitas magnéticas para cartuchos; 8471.70.32 
 
Unidades de memória de fitas magnéticas para cassetes; 8471.70.33 
 
Unidades de memória de fitas magnéticas, diversas daquelas 
compreendidas nos códigos 8471.70.32 e 8471.70.33 da NBM/SH; 
8471.70.39 
 
Unidades de máquinas automáticas para processamento de dados, 



diversas daquelas compreendidas na posição 8471 da NBM/SH; 
8471.80.00 
 
Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades, 
leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte 
sob formacodificada e máquinas para processamento desses dados, 
diversas daquelas compreendidas em outras posições da NBM/SH; 8471.90 
 
Distribuidores (dispensadores) automáticos de papel-moeda, incluídos os 
que efetuam outras operações bancárias; 8472.90.10 
 
Chapas, placas, painéis, ladrilhos e semelhantes, não ornamentados, à 
base de gesso; 6809.1  

Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 

Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

RICMS/PE - arts. 8º e 9º  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/PE - art. 14  

 

 

Piauí 

Lista de alíquotas do ICMS 

30 %  

 
Armas e munições; 
 
Pólvoras, explosivos, 
 
Fogos de artifício e outros artigos de pirotecnia.  

29 %  

 
Bebidas alcoólicas exceto aguardente de cana 
 
Fumo e seus derivados, inclusive cigarros, cigarrilhas e charutos  

27 %  

 
Combustíveis líquidos derivados do petróleo, exceto óleo diesel, querosene 
iluminante e óleo combustível.  

http://www.lefisc.com.br/boletins/2016/janeiro_semana_3/fundo_amparo_pobreza/index.asp
http://lefisc.com.br/regulamentos/ricmsPE/livroItitIcapIaV.asp#art8
http://lefisc.com.br/regulamentos/ricmsPE/livroItitIcapVIaVII.asp#art14


25 %  

 
Embarcações de recreação e lazer; 
 
Aeronaves (asa-delta e ultraleve); 
 
Prestações onerosas de serviços de comunicação feita por qualquer meio, 
inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 
retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer 
natureza; 
 
Energia elétrica sobre as faixas de consumo acima de 200 kWh;  
 
Perfumes e cosméticos classificados nas posições 3303, 3304, 3305 e 3307 
da NBM/SH.  

21 %  

 
Aguardente de cana fabricada nas demais Unidades da Federação; 
 
Refrigerantes 
 
Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) 
 
Bebidas energéticas estas classificadas nas posições 2106.90 e 2202.90 da 
NBM/SH  

20 %  

 
Energia elétrica sobre as faixas de consumo até 200 (duzentos) Kwh; 
 
Lubrificantes derivados ou não do petróleo;  

19 %  

 
Aguardente de cana fabricada no Piauí; 
 
Combustíveis líquidos não derivados do petróleo 
 
Operação interna e de importação com álcool para utilização não 
combustível.  

17 %  

 
Operações e prestações internas com mercadorias e serviços não 
relacionados na tabela; 
 
Óleo diesel 
 
Querosene iluminante 
 
Gás liquefeito de petróleo (GLP) 
 
Óleo combustível 
 
Gás natural veicular (GNV) 
 
Óleos combustíveis do tipo biodiesel  

12 %  

 
Nas operações internas e nas interestaduais, estas destinadas a 
consumidor final, contribuinte ou não do imposto, com: 
 
a) arroz 



 
b) aves vivas ou abatidas e produtos comestíveis resultantes do abate, em 
estado natural, congelados, resfriados ou simplesmente temperados; 
 
c) banha suína; 
 
d) café em grão cru ou torrado e moído, exceto solúvel ou descafeinado; 
 
e) feijão; 
 
f) farinha de mandioca; flocos, farinha fubá farinha de milho farinha de 
arroz; 
 
h) fava comestível; 
 
i) gado bovino, ovino, caprino, suíno, vivo ou abatido, e produtos 
comestíveis resultantes do abate, em estado natural resfriado ou 
congelado; 
 
j) goma e polvilho de mandioca (tapioca); 
 
l) hortaliças, verduras e frutas frescas; 
 
m) leite, inclusive em pó;  
 
n) mandioca;  
 
o) milho;  
 
p) óleo vegetal comestível, exceto de oliva;  
 
q) ovos  
 
r) sal de cozinha (cloreto de sódio)  
 
s) soja em grão  
 
t) sorgo 
 
u) açúcar de cana  
 
v) creme vegetal (margarina); 
 
x) com partes, peças, componentes e produtos acabados, relacionados com 
a indústria de processamento de dados e incluídos na relação de bens 
definida conforme Anexo IV, desde que, em se tratando de produtos 
acabados, da operação seja realizada por estabelecimentos que atendam 
as disposições o art. 4º da Lei Federal nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, 
e os mesmos estejam amparados por isenção o Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI 
 
y) programas para computadores, em meio magnético ou ótico (disquete ou 
C ROM);  

Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 



Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

RICMS/PI - Livro IV  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/PI - art. 44  

 

 

Rio de Janeiro 

Lista de alíquotas do ICMS 

37 %  
 

Arma e munição, suas partes e acessórios 

 

Perfumes e Cosméticos. Lei nº 2.657/96 (art. 14, VII, "b") e Decreto nº 

34.681/03 (art. 2º) 

 

Bebida alcoólica, exceto cerveja, chope e aguardente de cana e de melaço 

(Base Legal: Lei nº 2.657/96 (art. 14, VII, "c") e Decreto nº 34.681/03 (art. 

2º). 

 

Embarcações de esporte e de recreio; 

 

Peleteria e suas obras de peleteria artificial 

 

Nota - As operações com perfume e cosmético, bebida alcoólica, exceto 

cerveja, chope e aguardente de cana e de melaço, e embarcação de 

esporte e de recreio têm sua base de cálculo reduzida de forma que a carga 

tributária incidente seja equivalente à 25% (vinte e cinco por cento).  

35 %   

Cigarro, Charuto ,Cigarrilha ,Fumo e artigo correlato Lei nº 2.657/96 (art. 

14, XIX) e Decreto nº 34.681/03 (art. 2º) 

 

Nota - As operações com as mercadorias de que trata esse inciso têm sua 

base de cálculo reduzida de forma que a carga tributária incidente seja 

equivalente à 25% (vinte e cinco por cento).  

30 %   

Gasolina 

 

Álcool carburante  

26 %   

Prestação de serviços de comunicação  

http://www.lefisc.com.br/boletins/2016/janeiro_semana_3/fundo_amparo_pobreza/index.asp
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25 %   

Energia elétrica com consumo acima de 300 quilowatts/hora mensais;  

18 %   

Outras operações ou prestações internas 

 

Energia elétrica até o consumo de 300 quilowatts/hora mensais 

 

Extração de petróleo  

17 %   

Cerveja e Chope 

 

Aguardente  

16 %   

Refrigerante  

14 %   

Óleo diesel  

12 %   

Arroz 

 

Feijão 

 

Pão 

 

Sal 

 

Operação com gado, ave e coelho, bem como os produtos comestíveis 

resultantes de sua matança, em estado natural, resfriado ou congelado. 

 

Fornecimento de alimentação, incluídos os serviços prestados, promovido 

por restaurante, lanchonete, bar, café e similares. 

 

Fornecimento de energia elétrica para cooperativas e eletrificação rural e 

sua distribuição para produtor rural, assim entendido aquele que 

mantenha exploração agrícola ou pastoril e esteja inscrito no Cadastro 

Geral e Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro - CAERJ. 

 

Operação com Máquina, aparelho, equipamento de veículo, destinado à 

implantação, ampliação e modernização ou relocalização de unidades 

industriais ou agro-industriais, e visem à incorporação de novas 

tecnologias, à desconcentração industrial, à defesa do meio ambiente, à 

segurança de saúde do trabalhador e à redução das disparidades regionais. 

 

Querosene de aviação (QAV)  



7 %   

Material ou equipamento especializado para pessoas portadoras de 

deficiência física e medicamentos para os doentes renais crônicos e 

transplantados. 

 

Operações com produtos de informática e automação, que estejam 

beneficiados com redução do Imposto sobre Produtos Industrializados e 

sejam fabricados por estabelecimento industrial que atenda ao disposto no 

artigo 4.º, da Lei Federal n.º 8.248/91  

6 %   

Operação com energia elétrica quando utilizada no transporte público 

eletrificado de passageiros. 

 

Fund. Legal: Art. 14, VI, alínea "c" Lei nº 2.657/96 

 

Operações com óleo diesel, quando consumido no transporte de 

passageiros por ônibus urbano, bem como no transporte de passageiros o 

sistema hidroviário (aquaviário), regularmente concedido e/ou permitido 

pelo Poder Concedente Estadual ou pelo Poder Concedente Municipal que 

tenha estabelecido convênio com a Secretaria de Estado e Fazenda do Rio 

de Janeiro e com o departamento de Trânsito Rodoviário - DETRO ou com 

órgão representante do Poder Concedente Municipal para efeitos de 

regulamentação a ser estabelecida pela mencionada Secretaria. 

 

Fund. Legal: Art. 14, XIII, alínea "b" Lei nº 2.657/96 

 

Operações com Gás Natural Veicular - GNV quando consumido por 

empresa concessionária ou permissionária de transporte coletivo e 

passageiros por ônibus ou por veículo hidroviário (aquaviário) 

regularmente concedido e/ou permitido pelo Poder Concedente Estadual 

ou pelo Poder Concedente Municipal que tenha estabelecido convênio com 

a Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro e com o departamento 

de Trânsito Rodoviário - DETRO ou com órgão representante do Poder 

Concedente Municipal para efeitos de regulamentação a ser estabelecia 

pela mencionada secretaria. 

 

Fund. Legal: Art. 14, XXV a Lei nº 2.657/96  

Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 

Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

Aids - produtos usados no tratamento.  

http://www.lefisc.com.br/boletins/2016/janeiro_semana_3/fundo_amparo_pobreza/index.asp
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=130428


Alcântara Cyclone Space - Inexigibilidade de estorno de crédito  

Amostra Grátis.  

Arrendamento mercantil  

Associação Saúde Criança Renascer  

Bens de ativo fixo  

Bens de ativo fixo ou de uso ou consumo - empresa prestadora de serviço de transporte aéreo  

Bens destinados ao ativo fixo ou imobilizado de estabelecimentos industriais e agropecuários.  

Biodiesel - Produtos vegetais destinados a sua produção.  

Bolas de aço forjadas  

Caminhões  

CD-Rom - operações internas realizadas pela Fundação Centro de Informações e Dados do Rio 

de Janeiro - CIDE.  

Certificado de Depósito Agropecuário - CDA e Warrant Agropecuário - WA.  

Cesta básica  

Combustível e lubrificante para abastecimento de embarcação e aeronave nacionais com 

destino ao exterior.  

Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística - CENTRAL.  

Consumo de água e esgoto, energia elétrica, comunicações, gás e combustíveis.  

Copa das Confederações Fifa 2013 e Copa do Mundo Fifa 2014.  

DAF - Regime Aduaneiro Especial de Depósito Afiançado  

Departamento Penitenciário Nacional  

Doação de equipamento de informática usado (seminovo) pela IBM Brasil- Indústria, Máquinas 

e Serviços Ltda  

Doação de material de consumo, equipamentos e outros bens móveis realizada pela empresa 

Furnas Centrais Elétricas S/A  

Doação de microcomputador usado (seminovo)  

EMBRAPA  

EMBRATEL - saída interestadual de equipamento de sua propriedade.  

Energia elétrica - fornecimento para consumo pelos órgãos da administração pública estadual 

direta, fundações e autarquias.  

Energia elétrica - fornecimento para consumo residencial.  

http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=136038
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=133507
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154099
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=152778
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=133531
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=131124
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154631
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=152972
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153778
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166720
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=130351
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=130351
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=132897
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154005
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=133617
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=133617
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153259
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=165396
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=147476
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153357
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=142095
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154319
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154319
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154039
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154039
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154039
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=131065
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=133942
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=133945
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=133945
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=133476


Equipamento didático, científico e médico-hospitalar que se destinem ao Ministério da 

Educação e do Desporto (MEC) para atender ao Programa de Modernização e Consolidação da 

Infra-Estrutura Acadêmica das IFES e HUS  

Equipamento xerográfico - doação pela Xerox do Brasil  

Equipamentos médico-hospitalares para o Programa de Modernização Gerencial e 

Reequipamento da Rede Hospitalar do Ministério da Saúde  

Fármacos e medicamentos derivados do plasma humano, efetuadas pela Empresa Brasileira de 

Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS.  

Feira da Providência.  

Feira de Arte do Rio de Janeiro (ArtRio).  

Festa dos Estados de 2007 a 2010.  

Fruta fresca produzida no Pólo de Fruticultura dos Municípios das Regiões Norte e Noroeste 

Fluminense  

Fundação Pró-TAMAR - Programa Nacional de Proteção às Tartarugas Marinhas.  

Fundo Verde  

Hortifrutigranjeiros.  

Igreja e templos de qualquer culto, Santas Casas de Misericórdia, Associações Brasileiras 

Beneficentes de Reabilitação - ABBRs, Associação Fluminense de Reabilitação - AFR, 

Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAEs e Associações Pestalozzi.  

Importação - APAE.  

Importação - aparelho, máquina, equipamento, instrumento técnico-científico, realizada 

diretamente pela EMBRAPA.  

Importação - aparelhos de gravação de som com dispositivo de reprodução, realizada pelo 

Museu Imperial.  

Importação - aparelhos, máquinas, equipamentos e instrumentos, suas partes e peças de 

reposição e acessórios, matérias-primas e produtos intermediários, amparados pelo Convênio 

ICMS 93/98.  

Importação - bens destinados a ensino, pesquisa e serviços médicohospitalares ou técnico-

científicos laboratoriais.  

Importação - bens para integrar o ativo fixo da Companhia Estadual de Saneamento Básico.  

Importação - Casa da Moeda do Brasil.  

Importação - embarcação do tipo catamarã, aerobarco e respectivos equipamentos.  

Importação - empresa jornalística e editora de livros (isenta a entrada decorrente de 

importação efetuada por empresa jornalística ou editora de livros, das seguintes mercadorias: 

frisa, filme, chapa, máquina, equipamento, demais matérias-primas e produtos intermediários, 

quando destinados a emprego no processo de industrialização de livros, jornais ou periódico).  

http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=131305
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=131305
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=131305
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154626
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=130898
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=130898
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=147046
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=147046
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=160008
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=156297
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=134391
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154157
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154157
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154636
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=152206
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=162591
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154162
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154162
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154162
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154650
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=131215
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=131215
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=130347
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=130347
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153866
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153866
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153866
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154769
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154769
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154470
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153339
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154255
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153906
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153906
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153906
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153906


Importação - empresa jornalística e editora de livros.  

Importação - equipamento destinado à implantação de sistema de telecomunicação via 

satélite.  

Importação - fármacos - matérias-primas destinadas à produção.  

Importação - Forças Armadas - peças, partes e equipamentos e seus respectivos acessórios  

Importação - Fundações de apoio à Fundação Oswaldo Cruz e às universidades federais e 

estaduais do Estado do Rio de Janeiro.  

Importação - Jogos Pan-americanos e Jogos Parapan-americanos.  

Importação - locomotiva do tipo diesel-elétrico e trilho para estrada de ferro.  

Importação - mercadoria destinada ao Instituto Estadual de Hematologia - HEMORIO.  

Importação - mercadoria doada por organização internacional ou estrangeira ou país 

estrangeiro, para distribuição gratuita.  

Importação - mercadoria para utilização no processo de fracionamento, industrialização e 

embalagem de componentes e derivados de sangue.  

Importação - mercadoria. destinada ao Instituto Estadual de Hematologia - HEMORIO.  

Importação - obras de arte destinadas à exposição pública.  

Importação - produto de informática destinado a integrar o ativo fixo  

Importação - produtos imunobiológicos, kits diagnósticos, medicamentos e inseticidas, 

destinados à vacinação e combate à dengue, malária e febre amarela, realizada pela Fundação 

Nacional de Saúde.  

Importação - Radiodifusão sonora.  

Importação - recebimento por doação, diretamente por órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta, bem como fundações ou entidades beneficentes ou de assistência 

social.  

Importação - regime de drawback.  

Importação - reprodutores e matrizes caprinas.  

Importação - unidade funcional para conversão de sinais de comunicação em banda C, 

realizadas pela UGB-ICO Telecomunicações LTDA.  

Importação - visores de acrílico para projeto de implantação de aquário no Rio de Janeiro.  

Importação de mercadoria realizadas pela Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro  

Importação de pós-larvas de camarão e reprodutores SPF, para fins de melhoramento 

genético, e saídas internas e interestaduais com reprodutores de camarão marinho  

Industrialização - órgão da administração pública, empresa pública, sociedade de economia 

mista ou empresa concessionária de serviços públicos.  

Indústrias Naval, Petrolífera e Náutica do Estado do Rio de Janeiro.  

http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=133187
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154086
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154086
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=130347
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153343
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153038
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153038
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=135103
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166740
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154349
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154766
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154766
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=133472
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=133472
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166724
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=152333
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154636
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=131096
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=131096
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=131096
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=152902
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154459
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154459
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154459
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=133505
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154664
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153952
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153952
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166747
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=152644
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=152549
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=152549
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153906
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153906
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166756


Instituição de assistência social e de educação - saída de mercadoria de produção própria.  

Instituto Nacional do Câncer - INCA.  

Insumo, material e equipamento destinado à indústria de construção e reparação naval.  

Leite de Cabra.  

Maçã e Pêra  

Medicamento destinado ao tratamento dos portadores de Gripe A (H1N1).  

Medicamento para tratamento do câncer.  

Medidores de vazão e condutivímetros.  

Mercadoria destinada à ampliação do sistema de informática da Secretaria de Estado de 

Fazenda.  

Mercadoria destinada à construção e ao aparelhamento das instalações do Laboratório de 

Engenharia e Exploração de Petróleo da Universidade Estadual do Norte Fluminense.  

Mercadoria destinada ao Programa Fome Zero.  

Mercadorias ou bens destinados ou provenientes do exterior  

Microempresa e pequena empresa.  

Minas marítimas.  

Missões Diplomáticas, Repartições Consulares e Representações de Organismos 

Internacionais.  

Motocicletas, caminhões, helicópteros e outros veículos automotores adquiridos pelo 

Departamento de Polícia Federal e pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal.  

Motocicletas, caminhões, helicópteros e outros veículos automotores adquiridos pelo 

Departamento de Polícia Federal e pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal.  

Óleo diesel destinado à embarcação pesqueira.  

Óleo lubrificante usado ou contaminado.  

Operações com mercadorias destinadas à Fundação Museu da Imagem e do Som - MIS do 

Estado do Rio de Janeiro  

Partes e peças substituídas em virtude de garantia, por fabricantes ou por oficinas 

credenciadas ou autorizadas.  

Peça de argamassa armada destinada à construção com finalidades sociais.  

Pesquisa, exploração ou produção de petróleo e gás natural.  

Petróleo e gás - importação de equipamentos destinados à prestação de serviços de contenção 

e intervenção de vazamentos em alto mar.  

Pneus usados.  

http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153906
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=152864
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154115
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153728
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=152541
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=142346
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=152267
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=132952
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=131198
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=131198
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154263
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154263
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=130331
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=130704
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153716
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=152986
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154539
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154539
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=130522
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=130522
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154650
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154650
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154125
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=133481
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=164382
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=164382
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=134269
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=134269
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154636
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166845
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=160121
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=160121
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=142081


Pós-larva de camarão.  

Prestação de serviço de comunicação marítima via satélite efetuada pelo Sistema INMARSAT 

da EMBRATEL.  

Prestação de serviço de transporte ferroviário de carga - operações de exportação e 

importação.  

Prestação de serviço de transporte ferroviário.  

Prestação de serviço de transporte intermunicipal de cargas.  

Prestação de serviço de transporte rodoviário de passageiros realizado por táxi.  

Produtos alimentícios considerados "perdas", com destino aos estabelecimentos de Banco de 

Alimentos (Food Bank) e do Instituto de Integração e de Promoção da Cidadania (INTEGRA), 

em razão de doação.  

Produtos farmacêuticos e fraldas geriátricas.  

Produtos farmacêuticos e medicinais de uso humano  

Produtos industrializados de origem nacional destinados às Áreas de Livre Comércio dos 

Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima.  

Programa de computador (software) não personalizado.  

Programas de Fortalecimento e Modernização das Áreas Fiscal, de Gestão, de Planejamento e 

de Controle Externo dos Estados e do Distrito Federal.  

Redes de telecomunicações  

Redes de telecomunicações.  

Refinaria do Norte Fluminense - Implantação de refinaria e de empresas petroquímicas no 

Norte Fluminense.  

REPORTO - Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura 

Portuária.  

Saídas destinadas ao Programa de Fortalecimento e Modernização da Área Fiscal Estadual.  

SENAC - Restaurante/Escola - Fornecimento de alimentação  

Serviço local de difusão sonora  

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.  

Setor Audiovisual.  

Sistema de transporte teleférico de passageiros do Morro da Urca e do Pão de Açúcar  

Sistema flutuante de produção de petróleo.  

Táxi.  

Transporte de passageiros - prestação de serviços com características de transporte urbano ou 

metropolitano.  

http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=133860
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154769
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154769
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=131257
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=131257
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166838
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=153241
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154769
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=131824
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=131824
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=131824
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=136035
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154171
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=133752
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=133752
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154173
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=130002
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=130002
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=156411
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=131114
http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=166847
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Transportes públicos sobre trilhos de passageiros  

Trava-blocos para construção de casas populares.  

Trigo e produtos derivados de trigo.  

União dos Escoteiros do Brasil - fornecimento de materiais e equipamentos de uso dos 

escoteiros, diretamente a seus associados.  

Usinas de geração de energia elétrica referente ao 20° leilão A-5 de energia nova de 2014 e ao 

leilão A-5 n° 03/2015.  

Vacina contra tuberculose - BCG.  

Vasilhame, recipiente e embalagem.  

Veículo adquirido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF.  

Veículo adquirido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal.  

Veículo automotor destinado a pessoa portadora de deficiência física  

Veículo automotor destinado a pessoa portadora de deficiência física  

Veículo automotor destinado a pessoa portadora de deficiência física.  

Veículo automotor para portador de deficiência física.  

Veículo automotor, do tipo popular, adquiridos por policiais civis, policiais militares e 

bombeiros militares da ativa, inativos, reformados ou aposentados  

Veículo autopropulsado.  

Veículos adquiridos pela Secretaria de Segurança Pública, vinculado ao "Programa de 

Reequipamento Policial" da Polícia Militar e pela Secretaria da Fazenda, Economia ou Finanças, 

para reequipamento da fiscalização estadual.  

Veículos automotores, máquinas e equipamentos quando adquiridos pela Polícia Militar do 

Estado e destinados ao seu Corpo de Bombeiros.  

Veículos e equipamentos adquiridos pelo Corpo de Bombeiros Militar.  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

Aeronave  

Água canalizada  

Álcool etílico hidratado combustível (AEHC); Álcool etílico anidro combustível (AEAC)  

Areia, lavada ou não  

Artefato de joalharia  
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Bebida alcoólica, exceto cerveja, chope e aguardente de cana e de melaço; perfume e 

cosmético; Cigarro, charuto, cigarrilha, fumo e artigo correlato; Embarcação de esporte e de 

recreio  

Biodiesel - saídas de biodiesel (B-100)  

Brasil Rural Contemporâneo - VI Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária  

Cadeia Farmacêutica  

Café torrado ou moído  

Carne e demais produtos comestíveis, resultantes do abate de aves, gado e leporídeos  

Cobre  

Diamante e esmeralda  

Empresa comercial atacadista - mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária  

Empresa de termogeração de energia elétrica a gás - leilão A-3 de 2011  

Equino puro-sangue.  

Equipamento destinado ao aparelhamento e modernização dos portos do Estado do Rio de 

Janeiro.  

Estacas pré-moldadas em concreto por extrusão  

Feira da Providência 2014  

Ferro e aço não planos.  

Gás liquefeito de petróleo (GLP).  

Gás liquefeito derivado de gás natural (GLGN).  

Gás natural.  

Importação - aeronaves, partes, peças e outros materiais de reposição, manutenção ou reparo 

de aeronaves, e de equipamentos e instrumentos de uso aeronáutico.  

Importação - empresa jornalística, de radiodifusão e editora de livros.  

Importação - equipamento destinado ao reaparelhamento, ampliação e modernização da 

infra-estrutura aeroportuária.  

Importação - equipamento médico-hospitalar.  

Importação - equipamentos esportivos, destinados ao treinamento de atletas e às 

competições desportivas de modalidades panamericanas, olímpicas e paraolímpicas  

Importação - filme fotográfico.  

Importação - regime especial de admissão temporária.  

Indústria moveleira.  

Industrial, importador, distribuidor ou atacadista.  
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Indústrias do setor metal mecânico de Nova Friburgo.  

Maçã e Pêra  

Mandioca.  

Minério de ferro e pellets.  

Ônibus de entrada baixa ("Low Entry").  

Pedra britada e de mão.  

Prestação de serviço de comunicação por meio de mídia exterior.  

Prestação de serviço de radiochamada.  

Prestação de serviço de telecomunicação - serviço 0800/800 (call center).  

Prestação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.  

Produtos de informática.  

Programa de computador (software) não personalizado.  

Programa Especial de Desenvolvimento Industrial das Regiões Norte e Noroeste Fluminenses - 

RIONORTE/NOROESTE  

Queijaria Escola do Instituto Fribourg - Nova Friburgo - Sociedade sem fins lucrativos.  

Querosene de aviação - QAV.  

Querosene de aviação - QAV.  

Querosene de aviação - QAV.  

RIOGRAF - Programa de desenvolvimento do setor gráfico no Estado do Rio de Janeiro.  

Saídas internas destinadas às empresas da administração indireta do Estado do Rio de Janeiro.  

Serviço de televisão por assinatura  

Serviço de transporte marítimo contratado pela PETROBRÁS  

Setor de defesa.  

Setor óptico.  

Setor químico.  

Tijolos cerâmicos, não esmaltados nem vitrificados; Tijoleiras e tapavigas de cerâmica não 

esmaltada nem vitrificada; Telhas cerâmicas, não esmaltadas nem vitrificadas  

Transporte Aquaviário Intermunicipal de Passageiros.  

Transporte rodoviário intermunicipal de passageiros executados mediante concessão do 

Estado do Rio de Janeiro.  

Trigo e produtos derivados de trigo.  

Usinas de Termogeração de Energia Elétrica.  
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Veículo automotor  

 

 

Rio Grande do Norte 

Lista de alíquotas do ICMS 

28 %  

 
Serviços de comunicação  

27 %  

 
1. bebidas alcoólicas, exceto aguardente de cana ou de melaço; 
 
2. cigarros, fumos e seus derivados, cachimbo, cigarreiras, piteiras e 
isqueiros e demais artigos de tabacaria; 
 
3. fogos de artifício;  
 
4. gasolina e álcool etílico anidro combustível;  
 
5. perfumes e cosméticos.  

25 %  

 
Nas operações internas: 
 
1. automóveis e motos de fabricação estrangeira; 
 
2. embarcações de esporte e recreação; 
 
3. joias; 
 
4. peleterias; 
 
5. aparelhos cinematográficos e fotográficos, suas peças e acessórios; 
 
6. artigos de antiquário; 
 
7. aviões de procedência estrangeira de uso não comercial; 
 
8. asas delta e ultraleves, suas partes e peças; 
 
9. energia elétrica para consumidores das classes indicadas a seguir, 
conforme definido em resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL, com consumo mensal superior a 300 (trezentos) kWh: 
 
9.1. residencial; 
 
9.2. comercial, serviços e outras atividades, exceto industriais, hospitais e 
entidades beneficentes sem fins lucrativos, relativamente aos quais se 
aplica a alíquota prevista na alínea "a" do inciso I do caput deste artigo; 
 
10. serviço de televisão por assinatura; 
 
11. outros produtos nominados em acordo celebrado entre os Estados; 

http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=154171


 
12. armas e munições.  

23 %  

 
Todas as espécies de álcoois, exceto o álcool etílico anidro combustível;  

18 %  

 
Nas demais operações de prestações internas não relacionadas em outros 
itens e na importação de bens e mercadorias do Exterior;  

13 %  

 
- nas operações de exportação NOTA: Artigo 104 - A: 
 
As alíquotas incidentes sobre as operações de prestações de serviço que 
envolvam as mercadorias ou serviços indicados no art. 104, II, "a", "b", "c", 
"d", "e", "h", "i", "j", "p", "q", "r" e gasolina do tipo "C", serão adicionadas de 2 
(dois) pontos percentuais, cujo produto da arrecadação será inteiramente 
vinculado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), instituído 
pela Lei Complementar Estadual nº 261, de 19 de dezembro de 2003 (LC 
261/03 e LC 450/10). (NR dada pelo Decreto 22.134, de 29/12/10) 
 
§ 1° O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses 
(Parágrafo único transformado em § 1° pelo Decreto 22.134, de 29/12/10): 
 
I - Dados produtos referidos no art. 104, II, "" este Regulamento, produzidos 
em território nacional; e  
 
II - Dados seguintes produtos de serviços de que trata o art. 104, II, "h", 
este Regulamento:a) cartões telefônicos de telefonia fixa; eb) prestações de 
serviços de telefonia fixa residencial e não-residencial, com faturamento 
igual ou inferior ao valor da tarifa ou preço da assinatura. 
 
§ 2° O percentual adicional previsto no caput este artigo, só se aplica a 
partir de 29 de março de 2011 aos produtos indicados a seguir (AC pelo 
Decreto 22.134, de 29/12/10): 
 
I - gasolina "C"; 
 
II- energia elétrica, na hipótese prevista no art. 104, II, "q", este 
Regulamento (LC 261/03 de LC 450/10).  

4 %  

 
Nas prestações de serviços de transporte aéreo de passageiro, carga e 
mala postal  

Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 

Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

RICMS/RN - 6° a 27  

 

http://www.lefisc.com.br/boletins/2016/janeiro_semana_3/fundo_amparo_pobreza/index.asp
http://lefisc.com.br/regulamentos/ricmsRN/capituloIII.asp#Art6


Rio Grande do Sul 

Lista de alíquotas do ICMS 

30 %  

 
Energia elétrica, exceto para consumo em iluminação de vias públicas, 
industrial, rural e, até 50 KW por mês, residencial 
 
> NOTA 02 - Considera-se energia elétrica rural a destinada à atividade 
agropecuária, nos termos de instruções baixadas pela Receita Estadual. 
 
> NOTA 03 - Considera-se energia elétrica industrial a destinada a 
contribuintes inscritos no CGC/TE como indústria. 
 
Gasolina, exceto de aviação, e álcool anidro e hidratado para fins 
combustíveis 
 
Serviços de Comunicação  

25 %  

 
Armas e munições, classificadas no capítulo 93 da NBM/SH-NCM 
 
Artigos de antiquários 
 
Aviões de procedência estrangeira, para uso não comercial 
 
Bebidas, exceto: vinho e derivados da uva e do vinho, assim definidos na 
Lei Federal nº 7.678, de 08/11/88; sidra e filtrado doce de maçã; 
aguardentes de cana classificadas no código 2208.40.00 da NBM/SH-NCM; 
água mineral e sucos de frutas não fermentados, sem adição de álcool, com 
ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes; e refrigerante.  
 
> NOTA 01 - Ver alíquota para cerveja e refrigerante, Livro I, art. 27, II e III.  
 
> NOTA 02 - A exceção prevista neste item para os sucos de frutas 
estende-se aos néctares, refrescos ou bebidas de frutas.  
 
Brinquedos, na forma de réplica ou assemelhados de armas e outros 
artefatos de luta ou de guerra, que estimulem a violência 
 
Cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, fumos desfiados e 
encarteirados, fumos para cachimbos e fumos tipo crespo Cigarreiras 
 
Perfumaria e cosméticos (posições 3303, 3304, 3305 e 3307, da NBM/SH-
NCM) 
 
Embarcações 
 
Cerveja  

20 %  

 
Refrigerantes 
 
Energia elétrica destinada á iluminação de vias públicas  

18 %  

 
Nas demais operações e prestações de serviços, internas e de importação  



12 %  

 
Pães 
 
Arroz 
 
Aves e gado vacum, ovino, bufalino, suíno e caprino, bem como carnes e 
produtos comestíveis resultantes do abate desses animais, inclusive 
salgados, resfriados ou congelados 
 
Batata 
 
Cebola 
 
Farinha de trigo 
 
Feijão de qualquer classe ou variedade, exceto o soja 
 
Frutas frescas, verduras e hortaliças, exceto amêndoas, nozes, avelãs e 
castanhas 
 
Leite fresco, pasteurizado ou não, esterilizado ou reidratado, em qualquer 
embalagem 
 
Massas alimentícias, biscoitos, pães, cucas e bolos de qualquer tipo ou 
espécie 
 
Ovos frescos, exceto quando destinados à industrialização 
 
Pescado, exceto adoque, bacalhau, merluza, pirarucu, crustáceos, 
moluscos e rã 
 
Refeições prontas para consumo servidas ou fornecidas por 
estabelecimentos comerciais e cozinhas industriais, desde que não 
necessitem sofrer processo adicional como descongelamento ou 
recozimento 
 
NOTA - Não se incluem nesta alíquota o fornecimento de bebidas. 
 
Trigo e triticale, em grão 
 
Adubos, fertilizantes, corretivos de solo, sementes certificadas, rações 
balanceadas e seus componentes, sal mineral, desde que destinados à 
produção agropecuária 
 
NOTA - Esta alíquota, em relação a componentes de rações balanceadas, 
somente se aplica às saídas com destino a fabricante de rações. 
 
Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como 
simuladores de vôo, compreendidos na posição....... 8803 e nas 
subposições .......8802.1, 8802.30, 8802.40 e 8805.2, da NBM/SH-NCM 
 
Cabines montadas para proteção de motorista de táxi 
 
Carvão mineral 
 
Empilhadeiras, retroescavadeiras e pás carregadoras, classificadas nas 
subposições....... 8427.20 e 8429.5, da NBM/SH-NCM 
 
Máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos industriais, bem como 
acessórios, sobressalentes e ferramentas que acompanhem estes bens 



 
NOTA - Esta alíquota somente se aplica: 
 
a) às operações efetuadas pelo estabelecimento fabricante e desde que, 
cumulativamente: 
 
1 - o adquirente seja estabelecimento industrial; 
 
2 - as mercadorias se destinem ao ativo permanente do estabelecimento 
adquirente; 
 
3 - as mercadorias sejam empregadas diretamente no processo industrial 
do estabelecimento adquirente; 
 
b) às importações do exterior, desde que satisfeitas as condições previstas 
na alínea anterior. 
 
Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura, 
classificados na posição 8437 (exceto 8437.90.00), na subposição 8424.81 
e nos códigos 7309.00.10, 8419.31.00, 8436.80.00 e 8716.39.00, da 
NBM/SH-NCM 
 
Máquinas e implementos agrícolas, classificados nas posições 8201 (exceto 
8201.50.00), 8432 (exceto 8432.90.00), 8433 (exceto 8433.60.2 e 8433.90) 
e 8701 (exceto tratores rodoviários do código 8701.90.90), da NBM/SH-
NCM 
 
Produtos de informática classificados na posição 8471 e nas 
subposições.....8473.30, 8504.40 e 8534.00, e, desde que de tecnologia 
digital, nas posições 8536, 8537, 9029, 9030, 9031 e 9032, da NBM/SH-
NCM, nas saídas do estabelecimento fabricante 
 
Silos armazenadores, exclusivamente para cereais, com dispositivos de 
ventilação e/ou aquecimento incorporados, classificáveis no código 
8419.89.99 da NBM/SH-NCM 
 
Tijolos, telhas e cerâmicas vermelhas, classificados na posição 6907 e nas 
subposições 6904.10 e 6905.10, da NBM/SH-NCM 
 
Energia elétrica rural e, até 50 KW por mês, residencial 
 
NOTA - Considera-se energia elétrica rural a destinada à atividade 
agropecuária, nos termos de instruções baixadas pela Receita Estadual. 
 
Óleo diesel, biodiesel, GLP, gás natural e gás residual de refinaria 
 
Vagões para transporte de mercadorias sobre vias férreas, classificados na 
posição 8606 da NBM/SH-NCM 
 
Basalto, classificado no código.......6802.29.00 da NBM/SH-NCM 
 
Elevadores, classificados no código.......8428.10.00 da NBM/SH-NCM 
 
Cal destinada à construção civil classificada na posição.......2522 da 
NBM/SH-NCM 
 
Erva-mate, inclusive com adição de açúcar, espécies vegetais ou aromas 
naturais 
 
Semirreboques e caminhões "dumpers" para uso fora de rodovias, 



classificados, respectivamente, nas subposições 8716.3 e 8704.10 da 
NBM/SH-NCM 
 
"Waffles" e "wafers", classificados no códig.......1905.32.00 da NBM/SH-
NCM 
 
Formas para fabricação de calçados, classificadas no 
código.......3926.90.90 da NBM/SH-NCM 
 
Veículos para transporte de mercadorias, classificados na posição.......8704 
da NBM/SH-NCM 
 
Telhas de concreto, classificadas na subposição.......6810.1 da NBM/SH-
NCM 
 
Guindastes de pórtico.......8426.30.00 da NBM/SH-NCM 
 
Guindastes de pneumáticos.......8426.41 da NBM/SH-NCM 
 
Empilhadeiras; outros veículos para movimentação de carga e 
semelhantes, equipados com dispositivos de elevação.8427 da NBM/SH-
NCM 
 
Elevadores e monta-cargas.......8428.10.00 da NBM/SH-NCM 
 
Outros aparelhos elevadores ou transportadores, de ação contínua, para 
mercadorias.......8428.3 da NBM/SH-NCM 
 
"Bulldozers", "angledozers", niveladores, raspo-transportadores (scrapers), 
pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras, 
compactadores e rolos ou cilindros compressores, 
autopropulsados........8429 da NBM/SH-NCM 
 
Bate-estacas e arranca-estacas ........8430.10.00 da NBM/SH-NCM 
 
Cortadores de carvão ou de rochas e máquinas para perfuração de túneis e 
galerias.....8430.3 da NBM/SH-NCM 
 
Outras máquinas de sondagem ou perfuração.......8430.4 da NBM/SH-NCM 
 
Outras máquinas e aparelhos, autopropulsados .........8430.50.00 da 
NBM/SH-NCM 
 
Outras máquinas e aparelhos, exceto autopropulsados .......8430.6 da 
NBM/SH-NCM 
 
Sistema para limpeza e refrigeração de fresadoras.......8431.49.29 da 
NBM/SH-NCM 
 
Máquinas e aparelhos para selecionar, peneirar, separar ou 
lavar.......8474.10.00 da NBM/SH-NCM 
 
Outras máquinas e aparelhos para esmagar, moer ou 
pulverizar.......8474.20.90 da NBM/SH-NCM 
 
Máquinas para misturar matérias minerais com betume.......8474.32.00 da 
NBM/SH-NCM 
 
Outras máquinas e aparelhos para misturar ou amassar 
cimento.......8474.39.00 da NBM/SH-NCM 



 
Máquinas e aparelhos para obras públicas, construção civil ou trabalhos 
semelhantes, com função própria.......8479.10 da NBM/SH-NCM 
 
Serviços de transporte 
 
Artefatos de joalharia, de ourivesaria e outras obras, classificadas nas 
posições .......7113, 7114 e 7116, da NBM/SH-NCM; 
 
NOTA: Esta alíquota somente se aplica se houver incremento da produção 
dessas mercadorias no Estado, se forem mantidos, no mínimo, os níveis de 
arrecadação do imposto do exercício de 1997, e, ainda, se atendidas as 
demais condições estabelecidas em Termo de Acordo firmado entre o Setor 
da Indústria Joalheira e de Lapidação de Pedras Preciosas e o Estado do 
Rio Grande do Sul. 
 
Vestuário, calçados e móveis, de produção própria, classificados nos 
Capítulos 61, 62 ou 64 ou nas posições 9401 a 9404, da NBM/SH-NCM. 
 
NOTA: nas saídas promovidas por estabelecimento industrial, com destino 
a órgãos e entidades da Administração Pública Direta e suas Fundações e 
Autarquias, bem como aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, até 
31 de dezembro de 2016  

Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 

Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

RICMS/RS - Livro I, art. 9°  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/RS - Livro I, art. 23  

 

 

Rondônia 

Lista de alíquotas do ICMS 

37 %  

 
Nas operações com bebidas alcoólicas, exceto cerveja;  

35 %  

 
Serviços de telefonia;  

http://www.lefisc.com.br/boletins/2016/janeiro_semana_3/fundo_amparo_pobreza/index.asp
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32 %  

 
Nas operações com cigarros, charutos e tabacos;  

29 %  

 
Nas operações com cerveja, exceto as não alcoólicas.  

26 %  

 
1. álcool carburante; e  
 
2. gasolina, exceto a de aviação.  

25 %  

 
1 - armas e munições, suas partes e acessórios 
 
2 - cervejas (Revogado pelo Decreto n° 17.620, de 14.03.2013 - Efeitos a 
partir de 26.03.2013 - cervejas e bebidas alcoólicas). 
 
3 - perfumes e cosméticos 
 
4 - embarcações de esporte e recreação 
 
5 - álcool carburante (Revogado pelo Decreto 20.453, de 07.01.2016 - 
Efeitos a partir de 01.01.2016 - Convênio ICMS 154/15 - álcool carburante). 
 
6 - gasolina 
 
7 - jóias (Revogado pelo Decreto n° 17.620, de 14.03.2013 - Efeitos a partir 
de 26.03.2013). 
 
8 - fogos de artifícios 
 
9 - querosene de aviação 
 
10 - Óleo diesel 
 
11 - serviços de comunicação, exceto os serviços de telefonia.  

20 %  

 
1. Energia elétrica, classe residencial com consumo mensal acima de 220 
kWh (art. 12, Inc. I, "f.5" do RICMS/RO); 
 
2. Energia elétrica, demais classes (art. 12, Inc. I, "f.2" do RICMS/RO).  

17,5 %  

 
Nos demais casos  

17 %  

 
1. Energia elétrica, classe residencial com consumo mensal até 220 kWh 
(art. 12, Inc. I, "f.1" do RICMS/RO); 
 
2. Energia elétrica, classe industrial (art. 12, Inc. I, "f.3" do RICMS/RO); 
 
3. Energia elétrica, classe rural (art. 12, Inc. I, "f.4" do RICMS/RO).  

12 %  

 
1 - animais vivos; 
 



2 - carnes e miúdos comestíveis frescos, resfriados, temperados ou 
congelados, e bovino, suíno, caprino, ovino, coelho e ave; 
 
3 - peixes frescos, resfriados ou congelados; 
 
4 - feijão; 
 
5 - farinha de mandioca; 
 
6 - sal de cozinha; 
 
7 - produtos hortifrutigranjeiros em estado natural; 
 
8 - água natural canalizada; 
 
9 - óleo de soja destinado ao consumo humano; 
 
10 - açúcar cristal; 
 
11 - farinha de trigo; 
 
12 - leite fresco, pasteurizado ou não; 
 
13 - fubá de milho. 
 
14 - prestações internas de serviço de transporte aéreo, observado o 
disposto na Seção I do Capítulo I do Título V e nos artigos 2º e 3º das 
Disposições Transitórias.  

9 %  

 
Operações com ouro e pedras preciosas;  

Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 

Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

RICMS/RO - Anexo I-A  

RICMS/RO - Anexo I-B  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/RO - Anexo II-A  

RICMS/RO - Anexo II-B  

 

 

Roraima 
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Lista de alíquotas do ICMS 

25 %  

 
Nas operações de prestações internas e de importação com os seguintes 
produtos 
- armas e munições; 
- fogos de artifício; 
- embarcações de esporte e de recreação; 
- artigos de joalharia; 
- bebidas alcoólicas; 
- cosméticos e perfumes; 
- fumo e seus derivados; 
- serviços de telecomunicações.  
- gasolina, álcool anidro e hidratado para fins combustíveis.  

17 %  

 
Nas demais operações de prestações internas:  
- quando o remetente ou o prestador e do destinatário da mercadoria, do 
bem ou do serviço estiverem situados neste Estado; 
- na entrada e mercadorias ou bens importados do exterior; 
- na prestação de serviço de transporte indiciado ou contratado no exterior, 
e de comunicação transmitida ou emitida no estrangeiro e recebida neste 
Estado; 
-na arrematação de mercadoria ou bem apreendido; 
- quando o destinatário a mercadoria, bem ou serviço localizado em outra 
unidade da Federação não for contribuinte do ICMS; 
- na prestação interna ou naquela iniciada no exterior.  

12 %  

 
Nas operações internas e de importação com os seguintes produtos: 
- arroz; 
- feijão; 
- farinha de mandioca;  
- fécula de mandioca; 
- frutas regionais; 
- hortículas em estado natural; 
- leite "in natura"; 
- milho; 
- fubá de milho; 
- ovos; 
- peixes de água doce; 
- soja; 
- querosene de aviação.(item acrescentado pelo Decreto nº 10.152-E de 
27/05/09) 
- soja; 
- frango em estado natural ou resfriado; 
- gado bovino, bufalino, suíno, ovino e caprino e produtos comestíveis 
resultantes de sua matança, estado natural, resfriados ou  
congelados;(reação dada pelo Decreto nº 10.152-E de 27/05/09) 
- produtos cerâmicos artesanais; 
- insumos modernos, defensivos agropecuários e ferramentas agrícolas. 
- veículos automotores novos;(item acrescentado pelo Decreto nº 5.989-E 
de 07/10/04)  

4 %  

 
- na prestação interestadual no serviço de transporte aéreo de passageiro, 
carga e mala postal, quando tomada por contribuintes ou a estes destinada 
Decr. 4.335 de 03/08/2001 RICMS/RR  



Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 

Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

RICMS/RR - ANEXO I - Subseção I  

RICMS/RR - ANEXO I - Subseção II  

 

 

Santa Catarina 

Lista de alíquotas do ICMS 

25 %  

 
Nas operações internas e de importação com as seguintes mercadorias: 
 
I) Operações com energia elétrica, exceto os casos previstos com alíquota 
de 12% 
 
II) Produtos supérfluos: 
 
a) cervejas e chope, da posição 2203; 
 
b) demais bebidas alcoólicas, das posições 2204, 2205, 2206 e 2208; 
 
c) cigarro, cigarrilha, charuto e outros produtos manufaturados de fumo, das 
posições 2402 e 2403; 
 
d) perfumes e cosméticos, das posições 3303, 3304, 3305 e 3307; 
 
e) peleteria e suas obras e peleteria artificial, do Capítulo 43; 
 
f) asas-delta do código 8801.10.0200; 
 
g) balão e dirigíveis, do código 8801.90.0100; 
 
h) iates e outros barcos e embarcações de recreio ou esporte, barcos a 
remo e canoas, da posição 8903; 
 
i) armas e munições, suas partes e acessórios, do Capítulo 93. 
 
III) Prestações de serviços de comunicação; 
 
IV) Operações com gasolina automotiva e com álcool carburante.  

17 %  

 
I) Operações e prestações não abrangidas pelas alíquotas de 12% ou 25%.  
 
II) Operações com protetor solar (Lei nº 14.835/09).  

http://www.lefisc.com.br/boletins/2016/janeiro_semana_3/fundo_amparo_pobreza/index.asp
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12 %  

 
Nas operações e prestações internas e de importação: 
 
I) Operações com energia elétrica de consumo domiciliar até os primeiros 
150 kW (cento e cinqüenta por quilowatts); 
 
II) Operações com energia elétrica destinada a produtor rural e cooperativas 
rurais redistribuidoras, na parte que não exceder a 500 KW (quinhentos 
quilowatts) mensais por produtor rural; 
 
III) Prestações de serviço de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário 
de passageiros. 
 
IV) Mercadorias de consumo popular: 
 
a) carnes e miudezas comestíveis frescas, resfriadas, congeladas ou 
temperadas de aves das espécies domésticas; 
 
b) carnes e miudezas comestíveis frescas, resfriadas, congeladas de 
bovino, bufalino, suíno, ovino, caprino e coelho; 
 
c) charque e carne-de-sol; 
 
d) erva-mate beneficiada; 
 
e) açúcar; 
 
f) café torrado em grão ou moído; 
 
g) farinha de trigo, de milho e de mandioca; 
 
h) leite e manteiga; 
 
i) banha de porco prensada; 
 
j) óleo refinado de soja e milho; 
 
I) margarina e creme vegetal; 
 
m) espaguete, macarrão e aletria; 
 
n) pão; 
 
o) sardinha em lata; 
 
p) vinagre; 
 
q) sal de cozinha; 
 
r) queijo  
 
Nota: Somente aqueles previstos na Lei nº 10.727/1998) 
 
V)Operações com óleo diesel e coque de carvão mineral; 
 
VI) Operações com veículos automotores arrolados na Seção IV do Anexo I 
do RICMS/2001; 
 
VII) Produtos primários (Seção III do Anexo I do RICMS/2001): 
 



a) animais vivos: 
 
a.1) das espécies cavalar, asinina e muar; 
 
a.2) da espécie bovina; 
 
a.3) da espécie suína; 
 
a.4) das espécies ovina e caprina; 
 
a.5) aves das espécies domésticas; 
 
a.6) coelhos; 
 
a.7) abelha rainha; 
 
a.8) chinchila; 
 
b) peixes, crustáceos e moluscos: 
 
b.1) peixes frescos, congelados ou resfriados; 
 
b.2) crustáceos, mesmo sem casca vivos, frescos, congelados ou 
resfriados; 
 
b.3) moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, congelados ou 
resfriados; 
 
c) produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: 
 
c.1) batata; 
 
c.2) tomates; 
 
c.3) cebolas, alho comum, alho-poró e outros produtos aliáceos; 
 
c.4) couves, couve-flor, repolho ou couve, frisada, couve-rábano e produtos 
comestíveis semelhantes; 
 
c.5) cenouras, nabos, beterrabas para salada, cercefi, aipo-rábano, 
rabanetes e raízes comestíveis semelhantes; 
 
c.6) pepinos e pepininhos; 
 
c.7) ervilhas, feijão, grão-de-bico, lentilhas e outros legumes de vagem, 
legumes com ou sem vagem; 
 
c.8) alcachofras; 
 
c.9) berinjelas; 
 
c.10) aipo; 
 
c.11) cogumelos; 
 
c.12) pimentões e pimentas; 
 
c.13) espinafres; 
 
c.14) raízes de mandioca, de araruta e de salepo, topinambos, batatas-



doces, inhame e outras raízes e tubérculos comestíveis; 
 
d) frutas frescas; 
 
e) café, chá, mate e especiarias: 
 
e.1) café não torrado; 
 
e.2) chá em folhas frescas; 
 
e.3) mate em rama ou cancheado; 
 
e.4) baunilha; 
 
e.5) canela e flores-de-caneleira; 
 
e.6) cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos); 
 
e.7) noz-moscada, macis, amomos cardamomos; 
 
e.8) sementes de anis, badiana, funcho, coentro, cominho e de alcaravia, 
bagas de zimbro; 
 
e.9) gengibre, açafrão-da-terra (curcuma), tomilho, louro; 
 
f) cereais: 
 
f.1) trigo; 
 
f.2) centeio; 
 
f.3) cevada; 
 
f.4) aveia; 
 
f.5) milho em espiga ou grão; 
 
f.6) arroz, inclusive descascado; 
 
f.7) sorgo; 
 
f.8) trigo mourisco, painço e alpiste; 
 
g) sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: 
 
g.1) soja; 
 
g.2) amendoins não torrados, mesmo descascados; 
 
g.3) copra; 
 
g.4) sementes de linho, colza, girassol, algodão, rícino, gergelim, mostarda; 
 
g.5) cana-de-açúcar; 
 
h) fumo em folha; 
 
i) lenha e madeiras em toras; 
 
j) casulos de bicho-da-seda; 



 
l) ovos de aves, com casca, frescos; 
 
m) mel natural. 
 
VIII) pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiros, bidês, sanitários e 
caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para uso 
sanitário, de porcelana ou cerâmica, 6910.10.00 e 6910.90.00 (Lei nº 
13.742/06); 
 
IX) ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou 
revestimento, classificados segundo a Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH nas posições 6907 e 6908. 
 
X) blocos de concreto, telhas e lajes planas pré-fabricadas, painéis de lajes, 
pré-moldados, classificados, segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul 
- NCM, respectivamente, nos códigos 6810.11.00, 6810.19.00, 6810.99.00 
 
XI) mercadorias integrantes da cesta básica da construção civil, 
relacionadas no Anexo 1, Seção XXXII do RICMS/SC.  

Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 

Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

RICMS/SC - Anexo 2, arts 1º ao 6º  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/SC - Anexo 2, arts 7º a 14  

 

 

São Paulo 

Lista de alíquotas do ICMS 

30 %  

 
Aplica-se a alíquota de 30% (trinta por cento) nas operações internas com 
fumo e seus sucedâneos manufaturados, classificados no capítulo 24 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, ainda que se tiverem iniciado no 
exterior (Lei 6.374/89, art. 34, § 1º, item 26, acrescentado pela Lei 16.005, 
de 24-11-2015).  

25 %  

 
Aplica-se a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) nas operações ou 
prestações internas com os produtos e serviços adiante indicados, ainda 
que se tiverem iniciado no exterior, observada a classificação segundo a 
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Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH 
vigente em 31 de dezembro de 1996, cfe. Livro I, art. 55 do RICMS/SP: 
 
I - nas prestações onerosas de serviço de comunicação; 
 
II - bebidas alcoólicas, classificadas nas posições 2204, 2205 e 2208, 
exceto os códigos 2208.40.0200 e 2208.40.0300; 
 
III - perfumes e cosméticos, classificados nas posições 3303, 3304, 3305 e 
3307, exceto as posições 3305.10 e 3307.20, os códigos 3307.10.0100 e 
3307.90.0500, as preparações anti-solares e os bronzeadores, ambos 
classificados na posição 3304; 
 
IV -peleteria e suas obras e peleteria artificial, classificadas nos códigos 
4303.10.9900 e 4303.90.9900; 
 
V - motocicletas de cilindrada superior a 250 centímetros cúbicos, 
classificadas nos códigos 8711.30 a 8711.50; 
 
VI - asas-delta, balões e dirigíveis, classificados nos códigos 8801.10.0200 
e 8801.90.0100; 
 
VII - embarcações de esporte e de recreio, classificadas na posição 8903; 
 
VIII - armas e munições, suas partes e acessórios, classificados no capítulo 
93; 
 
IX - fogos de artifício, classificados na posição 3604.10; 
 
X - trituradores domésticos de lixo, classificados na posição 8509.30; 
 
XI - aparelhos de sauna elétricos, classificados no código 8516.79.0800; 
 
XII - aparelhos transmissores e receptores (do tipo "walkie-talkie"), 
classificados no código 8525.20.0104; 
 
XIII - binóculos, classificados na posição 9005.10; 
 
XIV - jogos eletrônicos de vídeo (video-jogo), classificados no código 
9504.10.0100; 
 
XV - bolas e tacos de bilhar, classificados no código 9504.20.0202; 
 
XVI - cartas para jogar, classificadas na posição 9504.40; 
 
XVII - confetes e serpentinas,classificados no código 9505.90.0100; 
 
XVIII - raquetes de tênis, classificadas na posição 9506.51; 
 
XIX - bolas de tênis, classificadas na posição 9506.61; 
 
XX - esquis aquáticos, classificados no código 9506.29.0200; 
 
XXI - tacos para golfe, classificados na posição 9506.31; 
 
XXII - bolas para golfe, classificadas na posição 9506.32; 
 
XXIII - cachimbos, classificados na posição 9614.20; 
 
XXIV - piteiras, classificadas na subposição 9614.90; 



 
XXV - etanol anidro combustível - EAC, classificado no código 
2207.10.0100, querosene de aviação classificado no código 2710.00.0401 e 
gasolina classificada nos códigos 2710.00.0301, 2710.00.0302, 
2710.00.0303 e 2710.00.0399; 
 
XXVI - solvente, assim considerado todo e qualquer hidrocarboneto líquido 
derivado de frações resultantes do processamento de petróleo, frações de 
refinarias e de indústrias petroquímicas, independente da designação que 
lhe seja dada, com exceção de qualquer tipo de gasolina, de gás liquefeito 
de petróleo - GLP, de óleo diesel, de nafta destinada à indústria 
petroquímica, ou de querosene de avião, especificados pelo órgão federal 
competente.  

20 %  

 
Aplica-se a alíquota de 20% (vinte e cinco por cento) nas operações 
internas com bebidas alcoólicas classificadas na posição 2203 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, ainda que se tiverem iniciado no 
exterior (Lei 6.374/89, art. 34, § 1º, item 25, acrescentado pela Lei 16.005, 
de 24-11-2015).  

18 %  

 
Aplica-se a alíquota de 18% (dozoito por cento) cfe. Livro I, art. 52 Inc. I do 
RICMS/SP: 
 
- Nas operações ou prestações internas, ainda que iniciadas no exterior, 
18% (dezoito por cento). 
 
- Nas operações com energia elétrica, no que respeita aos fornecimentos 
adiante indicados cfe cfe. Livro I, art. 52 Inc. V do RICMS/SP: 
 
a) 12% (doze por cento), em relação à conta residencial que apresentar 
consumo mensal de até 200 (duzentos) kWh; 
 
b) 25% (vinte e cinco por cento), em relação à conta residencial que 
apresentar consumo mensal acima de 200 (duzentos) kWh; 
 
c) 12% (doze por cento), quando utilizada no transporte público eletrificado 
de passageiros; 
 
d) 12% (doze por cento), nas operações com energia elétrica utilizada em 
propriedade rural, assim considerada a que efetivamente mantiver 
exploração agrícola ou pastoril e estiver inscrita no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS.  

12 %  

 
Aplica-se a alíquota de 12% (doze por cento) nas operações ou prestações 
internas com os produtos e serviços adiante indicados, ainda que se 
tiverem iniciado no exterior (Lei 6.374/89, art. 34, § 1°, itens 2, 5, 6, 7, 9, 10, 
12, 13, 15, 18, 19 e 20 e § 6º, o terceiro na redação da Lei 9.399/96, art. 1°, 
VI, o quarto na redação da Lei 9.278/95, art. 1º, I, o quinto ao décimo 
acrescentados, respectivamente, pela Lei 8.198/91, art. 2º, Lei 8.456/93, 
art. 1º, Lei 8.991/94, art. 2º, I, Lei 9.329/95, art. 2º, I, Lei 9.794/97, art. 4º, 
Lei 10.134/98, art. 1º, o décimo primeiro e o décimo segundo acrescentados 
pela Lei 10.532/00, art. 1º, o último acrescentado pela Lei 8991/94, art. 2º, 
II): 
 
I - serviços de transporte; 
 
II - ave, coelho ou gado bovino, suíno, caprino ou ovino em pé e produto 



comestível resultante do seu abate, em estado natural, resfriado ou 
congelado; 
 
III - farinha de trigo, bem como mistura pré-preparada de farinha de trigo 
classificada no código 1901.20.9900 da Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH vigente em 31 de dezembro 
de 1996, e massas alimentícias não cozidas, nem recheadas ou preparadas 
de outro modo; 
 
IV - pedra e areia, no tocante às saídas; 
 
V - implementos e tratores agrícolas, máquinas, aparelhos e equipamentos 
industriais e produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, 
neste último caso desde que não abrangidos pelo inciso III do artigo 53, 
observadas a relação dos produtos alcançados e a disciplina de controle 
estabelecidas pelo Poder Executivo; 
 
NOTA - V. RESOLUÇÃO SF n° 89/13, de 20-12-2013 (DOE SP 21-12-
2013). Altera a Resolução SF nº 31/2008, de 30.06.2008, que aprova a 
relação de produtos da indústria de processamento eletrônico de dados de 
que trata o inciso V do artigo 54 do Regulamento do ICMS. 
 
NOTA - V. Resolução SF nº 84/13, de 17-12-2013 (DOE SP 18-12-2013). 
Altera a Resolução SF-4/1998, de 16.01.1998. 
 
NOTA - V. DECISÃO NORMATIVA CAT-03/13, de 17-12-2013 (DOE 18-12-
2013). ICMS - Operações com máquinas, aparelhos e equipamentos 
industriais e máquinas e implementos agrícolas. 
 
VI - óleo diesel e etanol hidratado combustível - EHC (Lei n° 6.374/89, art. 
34, § 1º, item 10, na redação da Lei 11.593/03, artigo 1º, I) (Redação dada 
ao inciso pelo Decreto 59.997, de 20-12-2013, DOE 21-12-2013; em vigor a 
partir de 01-03-2014). 
 
VII - ferros e aços não planos comuns, indicados no § 1º; 
 
VIII - produtos cerâmicos e de fibrocimento, indicados no § 2º; 
 
IX - painéis de madeira industrializada, classificados nos códigos 
4410.19.00, 4411.11.00, 4411.19.00, 4411.21.00, 4411.29.00 da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH; 
 
X - veículos automotores, quando tais operações sejam realizadas sob o 
regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição com retenção 
do imposto relativo às operações subseqüentes, sem prejuízo do disposto 
no inciso seguinte; 
 
XI - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição 
passiva por substituição, os veículos classificados nos códigos 
8701.20.0200, 8701.20.9900, 8702.10.0100, 8702.10.0200, 8702.10.9900, 
8704.21.0100, 8704.22.0100, 8704.23.0100, 8704.31.0100, 8704.32.0100, 
8704.32.9900, 8706.00.0100 e 8706.00.0200 da Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH vigente em 31 de dezembro 
de 1996; 
 
XII - no fornecimento de alimentação aludido no inciso II do artigo 2º, bem 
como nas saídas de refeições realizadas por empresas preparadoras de 
refeições coletivas, excetuado, em qualquer dessas hipóteses, o 
fornecimento ou a saída de bebidas; 
 

http://lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=160539
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XIII - segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema 
Harmonizado - NBM/SH, no tocante às saídas: 
 
a) assentos - 9401, exceto os classificados no código 9401.20.00 (Lei 
6.374/89, art. 34, § 1º, 19, "a", na redação da Lei 10.708/00, art. 3º); 
(Redação dada à alinea pelo Decreto 45.644, de 26-01-2001; DOE 27-01-
2001; Efeitos a partir de 01-01-2001) 
 
b) móveis - 9403; 
 
c) suportes elásticos para camas - 9404.10; 
 
d) colchões - 9404.2; 
 
XIV - segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema 
Harmonizado - NBM/SH, no tocante às saídas: 
 
a) chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plásticos - 3921.90.1 e 
3921.90.90; 
 
b) papel e cartão revestidos - Impregnados - 4811.31.20. 
 
XV - segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema 
Harmonizado - NBM/SH, as operações com os produtos (Lei 6.374/89, art. 
34, § 1º, 21, acrescentado pela Lei 10.708/00, art. 2º, II): (Inciso 
acrescentado pelo Decreto 45.644, de 26-01-2001; DOE 27-01-2001; 
Efeitos a partir de 01-01-2001) 
 
a) elevadores e monta cargas, 8428.10; 
 
b) escadas e tapetes rolantes, 84.28.40; 
 
c) partes de elevadores, 8431.31; 
 
d) seringas descartáveis, 9018.31.19; 
 
e) agulhas descartáveis, 9018.32.19; 
 
XVI - pão não abrangido pelo inciso I do artigo 53 e desde que classificado 
nas subposições 1905.10, 1905.20 ou 1905.90 e pão torrado, torradas ou 
produtos semelhantes da subposição 1905.40, todas da Nomenclatura 
Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH (Lei 6.374/89, 
art. 34, § 1º, 6, "c", acrescentado pela Lei 10.708/00, art. 2º, I) (Redação 
dada ao inciso pelo Decreto 49.709, de 23-06-2005; DOE 24-06-2005; 
Efeitos a partir de 01-05-2005) 
 
XVII - nas operações com as soluções parenterais abaixo indicadas, todas 
classificadas no código 3004.90.99 da Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH (Lei 6.374/89, art. 34, § 1º, 
6, "c", acrescentado pela Lei 10.708/00, art. 2º, I): (Redação dada ao 
"caput" do inciso, mantidas as suas alíneas, pelo Decreto 48.739, de 21-06-
2004; DOE 22-06-2004; Efeitos a partir de 22-06-2004) 
 
a) solução de glicose a 1,5%, 5%, 10%, 25%, 50% ou a 70%; 
 
b) solução de cloreto de sódio a 0,9%, 10%, 17,7% ou a 20%; 
 
c) solução glicofisiológica; 
 
d) solução de ringer, inclusive com lactato de sódio; 



 
e) manitol a 20%; 
 
f) diálise peritoneal a 1,5% ou a 7%; 
 
g) água para injeção; 
 
h) bicarbonato de sódio a 8,4% ou a 10%; 
 
 
 
i) dextran 40, com glicose ou com fisiológico; 
 
j) cloreto de potássio a 10%, 15% ou a 19,1%; 
 
l) fosfato de potássio 2mEq/ml; 
 
m) sulfato de magnésio 1mEq/ml, a 10% ou a 50%; 
 
n) fosfato monossódico + dissódico; 
 
o) glicerina; 
 
p) sorbitol a 3%; 
 
q) aminoácido; 
 
r) dipeptiven; 
 
s) frutose; 
 
t) haes-steril; 
 
u) hisocel; 
 
v) hisoplex; 
 
x) lipídeos.; 
 
XVIII - dentifrício, classificado no código 3306.10.00, escovas de dentes e 
para dentadura, exceto elétricas, classificadas no código 9603.21.00, todos 
da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - 
NBM/SH (Lei 6.374/89, art. 34, § 1º, item 6, alínea "d", acrescentada pela 
Lei 12.221/06, artigo 1º, I) (Inciso acrescentado pelo Decreto 50.473, de 20-
01-2006; DOE 21-01-2006; Efeitos para os fatos geradores ocorridos a 
partir de 10 de janeiro de 2006) 
 
§ 1º - Os produtos a que se refere o inciso VII são os adiante indicados, 
observada a classificação segundo a Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias - NBM/SH: 
 
1 - fio-máquina de ferro ou aços não ligados: 
 
a) dentados, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a 
laminagem, 7213.10.00; 
 
b) outros, de aços para tornear, 7213.20.00; 
 
2 - barras de ferro ou aços não ligados, simplesmente forjadas, laminadas, 
estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido 



submetidas a torção após laminagem: 
 
a) dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a 
laminagem, ou torcidas após a laminagem, 7214.20.00; 
 
b) outras: de seção transversal retangular, 7214.91.00; de seção circular, 
7214.99.10; outras, 7214.99.90; 
 
3 - perfis de ferro ou aços não ligados: 
 
a) perfis em "U", "I" ou "H", simplesmente laminados, estirados ou 
extrudados, a quente, de altura inferior a 80 mm, 7216.10.00; 
 
b) perfis em "L" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a 
quente, de altura inferior a 80 mm, 7216.21.00; 
 
c) perfis em "T" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a 
quente, de altura inferior a 80 mm, 7216.22.00; 
 
d) perfis em "U" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a 
quente, de altura igual ou superior a 80 mm, 7216.31.00; 
 
e) perfis em "I" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, 
de altura igual ou superior a 80 mm, 7216.32.00; 
 
f) fios de ferro ou aços não ligados: outros, não revestidos, mesmo polidos, 
7217.10.90; 
 
4 - armações de ferro prontas, para estrutura de concreto armado ou 
argamassa armada, 7308.40.00; 
 
5 - grades e redes, soldadas nos pontos de interseção, de fios com, pelo 
menos, 3 mm na maior dimensão do corte transversal e com malhas de 100 
cm² ou mais, de superfície de aço, não revestidas, para estruturas ou obras 
de concreto armado ou argamassa armada, 7314.20.00; 
 
6 - outras grades e redes, soldadas nos pontos de interseção: 
 
a) galvanizadas, 7314.31.00; 
 
b) de aço, não revestidas, para estruturas ou obras de concreto armado ou 
argamassa armada, 7314.39.00; 
 
7 - outras telas metálicas, grades e redes: 
 
a) galvanizadas, 7314.41.00; 
 
b) recobertas de plásticos, 7314.42.00; 
 
8 - arames: 
 
a) galvanizados, 7217.20.90; 
 
b) plastificados, 7217.90.00; 
 
c) farpados, 7313.00.00; 
 
9 - gabião, 7326.20.00. 
 
10 - grampos de fio curvado, 7317.00.20 (Lei 6.374/89, art. 34, § 7º, 10, 



acrescentado pela Lei 10.708/00, art. 2º, III); (Item acrescentado pelo 
Decreto 45.644, de 26-01-2001; DOE 27-01-2001; Efeitos a partir de 01-01-
2001) 
 
11 - pregos, 7317.00.90 (Lei 6.374/89, art. 34, § 7º, 11, acrescentado pela 
Lei 10.708/00, art. 2º, III); (Item acrescentado pelo Decreto 45.644, de 26-
01-2001; DOE 27-01-2001; Efeitos a partir de 01-01-2001); 
 
§ 2º - Os produtos a que se refere o inciso VIII são os adiante indicados, 
observada a classificação segundo a Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH: 
 
1 - argamassa, 3214.90.00; 
 
2 - tijolos cerâmicos, não esmaltados nem vitrificados, 6904.10.00; 
 
3 - tijoleiras (peças ocas para tetos e pavimentos) e tapa-vigas 
(complementos da tijoleira) de cerâmica não esmaltada nem vitrificada, 
6904.90.00; 
 
4 - telhas cerâmicas, não esmaltadas nem vitrificadas, 6905.10.00; 
 
5 - telhas e lajes planas pré-fabricadas, 6810.19.00; 
 
6 - painéis de lajes, 6810.91.00; 
 
7 - pré-lajes e pré-moldados, 6810.99.00; 
 
8 - blocos de concreto, 6810.11.00; 
 
9 - postes, 6810.99.00; 
 
10 - chapas onduladas de fibrocimento, 6811.10.00; 
 
11 - outras chapas de fibrocimento, 6811.20.00; 
 
12 - painéis e pranchas de fibrocimento, 6811.20.00; 
 
13 - calhas e cumeeiras de fibrocimento, 6811.20.00; 
 
14 - rufos, espigões e outros de fibrocimento, 6811.20.00; 
 
15 - abas, cantoneiras e outros de fibrocimento, 6811.20.00; 
 
16 - tanques e reservatórios de fibrocimento, 6811.90.00; 
 
17 - tampas de reservatórios de fibrocimento, 6811.90.00; 
 
18 - armações treliçadas para lajes, 7308.40.00. 
 
19 - pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários e 
caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para uso 
sanitário, de porcelana ou cerâmica, 6910.10.00 e 6910.90.00 (Lei 
6.374/89, art. 34, § 1º, item 15, alínea "t", acrescentada pela Lei 12.220/06); 
(Item acrescentado pelo Decreto 50.473, de 20-01-2006; DOE 21-01-2006; 
Efeitos para os fatos geradores ocorridos a partir de 10 de janeiro de 2006) 
 
20 - ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou 
revestimento, 6907 e 6908 (Lei 6.374/89, art. 34, § 1º, item 15, alínea "u", 
acrescentada pela Lei 12.220/06); (Item acrescentado pelo Decreto 50.473, 



de 20-01-2006; DOE 21-01-2006; Efeitos para os fatos geradores ocorridos 
a partir de 10 de janeiro de 2006) 
 
21 - tubo, calha ou algeroz e acessório para canalização, de cerâmica, 
6906.00.00 (Lei 6.374/89, art. 34, § 1 º, item 1 5, alínea "v", acrescentada 
pela Lei 12.221/06, artigo 1º, II); (Item acrescentado pelo Decreto 50.473, 
de 20-01-2006; DOE 21-01-2006; Efeitos para os fatos geradores ocorridos 
a partir de 10 de janeiro de 2006) 
 
22 - revestimento de pavimento de polímeros de cloreto de vinila, 
3918.10.00 (Lei 6.374/89, art. 34, § 1 º, item 1 5, alínea "x", acrescentada 
pela Lei 12.221/06, artigo 1º, II) (Item acrescentado pelo Decreto 50.473, de 
20-01-2006; DOE 21-01-2006; Efeitos para os fatos geradores ocorridos a 
partir de 10 de janeiro de 2006) 
 
§ 3º - Aplica-se, ainda, a alíquota prevista neste artigo em relação ao inciso 
X (Lei 6.374/89, art. 34, § 6º, com alteração da Lei 11.001/01, art.2º, I): 
(Redação dada ao parágrafo pelo Decreto 46.529, de 04-02-2002; DOE 05-
02-2002; Efeitos a partir de 22-12-2001) 
 
1 - no recebimento do veículo importado do exterior por sujeito passivo por 
substituição, para o fim de comercialização ou integração no seu ativo 
imobilizado; 
 
2 - na saída realizada pelo fabricante ou importador, sujeito passivo por 
substituição, que destine o veículo diretamente a consumidor ou usuário 
final, inclusive quando destinado ao ativo imobilizado; 
 
3 - em operação posterior àquela abrangida pela retenção do imposto 
ocorrida no ciclo de comercialização do veículo novo. 
 
§ 4º - Não altera a carga tributária prevista no inciso VI, desde que nas 
proporções definidas e autorizadas pelo órgão competente, a adição de 
biodiesel ao óleo diesel, para a fabricação da mistura óleo diesel/biodiesel 
(Convênio ICMS 113/06, cláusula terceira). (Parágrafo acrescentado pelo 
Decreto 53.933, de 31-12-2008; DOE 01-01-2009; Efeitos a partir de 1º de 
janeiro de 2009) 
 
NOTA - V. DECISÃO NORMATIVA CAT-02/06, de 10-10-2006. ICMS-
Incidência-Venda de veículos novos e usados por parte de empresas 
locadoras de veículos - Considerações. 
 
XIX - medicamentos genéricos, conforme definido por lei federal (Lei 
6.374/89, art. 34, § 1º, item 24, acrescentado pela Lei 16.005, de 24-11-
2015).  

7 %  

 
Aplica-se a alíquota de 7% (sete por cento) nas operações internas com os 
produtos adiante indicados, ainda que se tiverem iniciado no exterior cfe. 
Livro I, art. 53-A do RICMS/SP: 
 
I - preservativos classificados no código 4014.10.0000 da Nomenclatura 
Brasileira de Mercadorias do Sistema Harmonizado - NBM/SH vigente em 
31 de dezembro de 1996; 
 
II - ovo integral pasteurizado, ovo integral pasteurizado desidratado, clara 
pasteurizada desidratada ou resfriada e gema pasteurizada desidratada ou 
resfriada; 
 



III - embalagens para ovo "in natura", do tipo bandeja ou estojo, com 
capacidade para acondicionamento de até 30 (trinta) unidades.  

2 %  

 
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECOEP- Haverá 
um adicional de 2% (dois por cento) na alíquota aplicável às operações 
destinadas a consumidor final localizado neste Estado, ainda que 
originadas em outra unidade federada, com os seguintes bens e 
mercadorias: (Lei 16.006/15, artigo 2º, I): (Artigo acrescentado pelo Decreto 
61.838, de 18-02-2016; DOE 19-02-2016; Efeitos a partir de 23-02-2016) 
 
I - bebidas alcoólicas classificadas na posição 2203 da Nomenclatura 
Comum do Mercosul - NCM; 
 
II - fumo e seus sucedâneos manufaturados, classificados no capítulo 24 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM.  

Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 

Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

RICMS/SP - Anexo I  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/SP - Anexo II  

 

 

Sergipe 

Lista de alíquotas do ICMS 

28 %  

 
- demais comunicações; 
 
- cigarros, cigarrilhas, charutos e fumos industrializados;  

27 %  

 
- Nas operações internas com gasolina automotiva; 

 

25 %  

 
- Nas operações internas com álcool etílico(etanol), anidro ou hidratado 
para fins carburantes, 
 
- Energia elétrica para consumo residencial acima de 50Kwh e para 
consumo comercial e para outros consumos e serviços de comunicações. 

http://www.lefisc.com.br/boletins/2016/janeiro_semana_3/fundo_amparo_pobreza/index.asp
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- bebidas alcóolicas a saber: 
 
1. vinhos enriquecidos com álcool, inclusive champanha, mostos de uvas 
com adição de álcool, mistelas - NCM - 2204; 
2. vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou 
por substâncias aromáticas (quinados, gemados, mistelas) - NCM - 2205; 
3. aguardente de vinho ou de bagaço de uvas (conhaque, pisco, bagaceira 
ou graspa) - NCM - 2208.20.00; 
4. uísque - NCM - 2208.30; 
 
5. rum e tafiá - NCM - 2208.40.00 - exceto aguardente de cana (caninha), 
aguardente de melaço (cachaça), aguardente simples de agave ou de  
outras plantas (tequila e semelhantes), aguardente simples de frutas (de 
cidra, de ameixa de cereja, etc.) e outras aguardentes simples; 
 
6. aguardente, composto de alcatrão, de gengibre, de cascas, de folhas, de 
polpa, de raízes ou de óleos ou essências naturais ou artificiais, de 
aperitivos amargos - NCM - 2208.90.00; 
 
7. gim e genebra NCM - 2208.50.00; 
8. vodca - NCM - 2208.60.00; 
9. licores e batidas - NCM - 2208.70.00; 
10. coquetel alcoólico - NCM - 2206.00.90 
11. sidra - NCM - 2206.00.10 
 
f) ultraleves e suas peças e partes: 
 
1. planadores e asas voadoras (asas-delta) - NCM - 8801.10.00; 
2. balões dirigíveis NCM - 8801.90.00; 
3. partes e peças de veículos e aparelhos as posições os subitens 7.1.e 7.2; 
 
g) embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos 
para divertimento ou esporte: 
 
1. barcos infláveis - NCM - 8903.10.00; 
2. barcos a remo e canoas - NCM - 8903.99.00; 
3. barcos a vela, mesmo com motor auxiliar - NCM - 8903.91.00; 
4. barcos a motor - NCM - 8903.92.00 e 8903.99.00; 
5. iates NCM - 8903. 
6. esquis aquáticos ou jet-esquis - NCM - 9506.29.00; 
7. pranchas de surfe - NCM - 9506.29.00; 
8. pranchas a vela - NCM - 9506.21.00; 
 
h) armas e munições, exceto as destinadas às Polícias Civil e Militar e às 
Forças Armadas: 
 
1. armas de fogo (por deflagração de pólvora), armas de ar-comprimido, de 
mola ou de gás, para defesa pessoal, de tiro ao alvo ou de caça, inclusive 
revólveres; pistolas, espingardas e carabinas ainda que destinados a tiros 
de festim (sem bala) ou com êmbolo cativo para abater animais - NCM - 
93.01 a 9304; 
 
2. munições para armas do item anterior - NCM - 9306; 
 
i) artefatos de joalharia e de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos 
ou de metais folheados ou chapeados e metais preciosos (NCM - 7113 e 
7114); obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de 
metais preciosos (NCM - 7115); obras de pérolas naturais ou cultivadas, de 
pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituías 



(NCM - 7116) de bijuterias (NCM - 7117); 
 
j) perfumes (extratos) de águas-de-colônia (NCM - 3303.00.10 e 
3303.00.20; 
 
k) ) produtos de beleza ou de maquilagem preparados de preparações para 
conservação ou cuidados da pele, inclusive bronzeadores, preparações 
para manicuros e pedicuros (NCM - 3304), excetuados medicamentos e 
anti-solares; 
 
l) preparações capilares (NCM - 3305); 
 
m) preparações para barbear (antes, durante ou após), desodorantes 
corporais, preparações para banhos, depilatórios, outros produtos de 
perfumaria ou de toucador preparados, e outras preparações cosméticas, 
não especificadas nem compreendidos em outras posições; desodorantes 
de ambiente, preparados, mesmo não perfumados, com ou sem 
propriedades desinfetantes, compreendidos na posição 3307 da NCM; 
 
n) jogos eletrônicos de vídeo (NCM - 9504.10.10) e suas partes e 
acessórios (NCM - 9504.10.9); cartas para jogar (NCM - 9504.40.00); 
raquetes de tênis, mesmo não encordoadas (NCM 9506.51.00) e bolas de 
tênis (NCM - 9506.61.00); 
 
o) cachimbos (incluídos os seus fornilhos) e piteiras (boquilhas) e suas 
partes (NCM - 9614); 
 
p) fogos de artifícios (NCM - 3604.10.00); 
 
q) pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outros materiais inflamáveis 
(exceto dinamite e explosivos para emprego na extração mineral ou na 
construção civil, foguetes de sinalização, foguetes e cartuchos contra 
granizo e semelhantes, de fósforos) a saber: 
 
1. pólvoras propulsivas NCM - 3601; 
2. explosivos preparados NCM - 3602; 
3. estopins ou rastilhos, cordéis detonantes, cápsulas fulminantes, 
escorvas, espoletas, detonadores elétricos - NCM - 3603; 
4. bombas, petardo, busca-pé, estalos de salão e outros fogos 
semelhantes, foguetes, cartuchos - NCM - 3604.90.90; 
 
- cervejas e chopes; 
- produtos eróticos; 
- lubrificantes;  

18 %  

 
Nas demais operações e prestações não especificadas; 
 
Nas operações de prestações internas e de importação: 
 
a) com energia elétrica: 
 
- poderes públicos; 
 
- aves abatidas, provenientes de outros Estados, e produtos de sua 
matança, em estado natural, congelados, ou simplesmente temperados; 
 
- Na prestação de serviço de transporte realizado do estabelecimento 
exportador ou remetente, localizado neste Estado, até o porto, aeroporto ou 



zona de fronteira, situados em outra unidade da Federação, relacionada 
com mercadoria destinada à exportação direta  

17 %  

 
Nas operações de prestações internas e de importação: 
 
a) com energia elétrica: 
- rural com consumo acima de 1000kW; 
- Industrial como insumo.  

12 %  

 
- com telefonia rural; 
 
- no fornecimento de alimentação e bebidas nos restaurantes e bares, 
desde que classificados como empreendimentos de interesse turístico, 
sejam portadores de Certificado de Registro da Empresa Brasileira de 
Turismo - EMBRATUR, e obtenham, anualmente, da Empresa Sergipana 
de Turismo - EMSETUR, parecer técnico confirmando a referida 
classificação; 
 
e) com os produtos da cesta básica abaixo indicados, observado o disposto 
no art. 787. deste Regulamento: 
 
1. arroz; 
 
2. carne e demais produtos comestíveis frescos, congelados, salgados, 
secos, resultantes do abate de gado bovino, bufalino, ovino e suínos. 
Revogado pelo Decr. 25.631/08 
 
3. farinha de mandioca; 
4. feijão; 
5. leite "in natura", leite pasteurizado tipo especial, com 3,2% de gordura, e 
leite pasteurizado magro, reconstituído ou não, com até 2% de gordura; 
6. café torrado, moído e solúvel; 
7. farinha e fubá de milho (pré-cozido); 
8. sal e cozinha; 
9. mortadela; 
10. salsichas a granel; 
11. óleo comestível e soja; 
12. sabão em barra; 
13. manteiga comum a granel e em garrafa; 
14. queijo coalho; 
15. requeijão.  

7 %  

 
- com produto ou material de informática, alistados no Anexo III do 
regulamento do icms, observado o disposto no art. 41. 
Livro I, art. 40, inc. IX do Decr. 21.400/02  

0 %  

 
Nas operações de prestações com energia elétrica: 
 
1 - residencial com consumo até 50 kW; 
3 - rural: 
3.1 - consumo até 1.000 kW; 
3.2 - consumo para irrigação; 
4 - iluminação pública; 
5 - serviço de abastecimento de água.  



Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 

Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

RICMS/SE - Anexo I  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/SE - Anexo II  

 

 

Tocantins 

Lista de alíquotas do ICMS 

27 %  

 
a) serviço de comunicação; 
 
b) gasolina automotiva e de aviação; 
 
c) álcool etílico (etanol), anidro ou hidratado para fins carburantes; 
 
d) jóias, excluídas as bijuterias; 
 
e) perfumes e águas-de-colônia; 
 
f) bebidas alcoólicas; 
 
g) fumo; 
 
h) cigarros; 
 
i) armas e munições; 
 
j) embarcações de esporte e recreio; 
 
k) cervejas e chopes sem álcool.  

25 %  

 
Nas operações e prestações internas relativas à energia elétrica. (Redação 
dada pela Lei 3.019 de 30.09.15). efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.  

18 %  

 
Demais operações e prestações.  

15 %  

 
Para óleo diesel  

http://www.lefisc.com.br/boletins/2016/janeiro_semana_3/fundo_amparo_pobreza/index.asp
http://lefisc.com.br/regulamentos/ricmsSE/anexoI.asp
http://lefisc.com.br/regulamentos/ricmsSE/anexoII.asp


4 %  

 
Nas prestações interestaduais de serviços de transporte aéreo de carga e 
mala postal  

Informações adicionais 

 Fundo de Amparo a Pobreza 

Acessar matéria completa  

 

 Isenções 

RICMS/TO - Art. 2° a 5°  

 

 Base de Cálculo Reduzida 

RICMS/TO - Art. 8°  

 

http://www.lefisc.com.br/boletins/2016/janeiro_semana_3/fundo_amparo_pobreza/index.asp
http://lefisc.com.br/regulamentos/ricmsTO/tituloI.asp#Art2
http://lefisc.com.br/regulamentos/ricmsTO/tituloI.asp#Art8

