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Altera o Convênio ICMS 54/12, que concede isenção 
do ICMS nas saídas interestaduais de rações para ani-
mais e dos insumos utilizados em sua fabricação, cu-
jos destinatários estejam domiciliados em municípios 
com situação de emergência ou de calamidade pública 
declarada em decreto governamental, em decorrência 
da estiagem que atinge o Semi-árido brasileiro.

O Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, na sua 181ª reunião extraordinária, 

realizada em Brasília, DF, no dia 4 de outubro de 2012, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro 

de 1975, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira O Convênio ICMS 54/2012, de 25 de maio de 2012, passa a vigorar com as seguintes 

modificações:

I – quanto à cláusula primeira:

a) renumeração do parágrafo único para § 1º;

b) acréscimo do § 2º, com a seguinte redação:

‘§ 2º A isenção de que trata o caput poderá se aplicar às operações cujos destinatários estejam domiciliados 

em municípios localizados fora do Semi-árido brasileiro, desde que a sua situação de emergência ou de calamidade pública, 

decorrente da estiagem, esteja declarada em Portaria do Ministério da Integração Regional.’;

II – quanto ao Anexo único:
a) renumeração para Anexo I;

b) o Decreto nº 14.776, de 21 de março de 2012, que dispõe sobre os municípios em situação anormal 

caracterizada como de emergência no Piauí, fica prorrogado pelo Decreto nº 14.950, de 25 de setembro de 2012, para 14 

de dezembro de 2012 (por mais 90 dias).

III – criação do Anexo II, com a seguinte redação:

‘ANEXO II

- ESTADO
- Portaria da Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional
- Final da vigência

MUNICÍPIO

- Pernambuco
- Portaria nº 245, de 10.07.2012, da Secretaria Nacional de Defesa Civil
- Vigência: até 31.12.2012

1. Carpina

2. Lajedo

3. Orobó

4. Paudalho
                                                                                                                       ’.

Cláusula segunda Este Convênio entra em vigor na data de sua ratificação nacional, produzindo efeitos 

a partir da data de sua publicação.

CONVÊNIO ICMS 121, DE 4 DE OUTUBRO DE 2012
(Publicado no DOU de 05.10.12)

(Ratificação nacional: DOU de 26.10.12, republicada no DOU de 31.10.12)

Autoriza o Estado de Roraima a dispensar ou reduzir 
juros e multas de débitos fiscais relacionados com o 
ICM e o ICMS.

O Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, na sua 181ª reunião extraordinária, 

realizada em Brasília, DF, no dia 4 de outubro de 2012, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro 

de 1975, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira Fica o Estado de Roraima autorizado a instituir programa destinado a dispensar ou 
reduzir juros e multas relacionados com o ICM e o ICMS, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 
2010, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive ajuizados, observadas as condições e limites estab-
elecidos neste convênio.

§ 1º O débito será consolidado na data do pedido de ingresso no programa, com todos os acréscimos legais 

previstos na legislação vigente na data dos respectivos fatos geradores da obrigação tributária.

§ 2º As disposições deste convênio também se aplicam aos parcelamentos em curso.

Cláusula segunda O débito consolidado poderá ser pago com redução:

I – de até 100 % (cem por cento) dos juros e das multas punitivas e moratórias, se recolhido até 10 de 
dezembro de 2012;

II – de 80% (oitenta por cento) dos juros e das multas punitivas e moratórias, em até 06 (seis) parcelas 
mensais, iguais e sucessivas;

III – de 60% (sessenta por cento) dos juros e das multas punitivas e moratórias, em até 12 (doze) parcelas 
mensais, iguais e sucessivas;

IV – de 40% (quarenta por cento) dos juros e das multas punitivas e moratórias, em até 24 (vinte e quatro) 
parcelas mensais, iguais e sucessivas.

Cláusula terceira A formalização de pedido de quitação ou parcelamento implica reconhecimento dos 
débitos tributários nele incluídos, ficando condicionada à desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, 

com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos e da desistência de eventuais impugnações, 

defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

§ 1º A homologação do fisco dar-se-á no momento do pagamento único ou da primeira parcela.

§ 2º A legislação do Estado fixará o prazo máximo de opção do contribuinte, que não poderá exceder a 10 

de dezembro de 2012.

Cláusula quarta Implica revogação do parcelamento, resultando na perda do benefício e antecipação do 

vencimento das parcelas vincendas:
I – a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas neste convênio;

II – o atraso com o pagamento de qualquer parcela;

III – o descumprimento de outras condições, a serem estabelecidas pela Secretaria da Fazenda.

Cláusula quinta A legislação do Estado poderá dispor sobre: 

I – o valor mínimo de cada parcela;

II – os percentuais de redução de juros e multas, observados os limites e os prazos estabelecidos neste 
convênio;

III – outras condições não previstas nesta cláusula, para concessão da anistia de que trata este convênio.

Cláusula sexta O disposto neste convênio não autoriza a restituição ou compensação de importâncias 

já pagas.

Cláusula sétima Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional.”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá – MT,  14  de   novembro   de  2012,  191° da Independência e 124° da Repúbli-
ca. 

DECRETO Nº        1.428,         DE   14   DE        NOVEMBRO        DE 2012.

Convoca a 5ª Conferência das Cidades 
do Estado de Mato Grosso e dá outras 
Providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no Decreto Federal nº 5.790, 25 de maio 
de 2006 e no Regimento da 5ª Conferência Nacional das Cidades, aprovada pela Resolução Normativa nº 14, de 06 de 

junho de 2012, e

considerando a importância de se implementar políticas e ações destinadas a impulsionar o Estado 

de Mato Grosso e, sobretudo, atender às necessidades e demandas, diferenciadas, dos habitantes dos Municípios mato-

grossense;

considerando que o enfrentamento das questões urbanas requer a parceria do Estado com a União, 
com os Municípios e com a sociedade civil organizada;

considerando, ainda, que a realização da Conferência das Cidades de Mato Grosso é fator indispen-
sável para a participação do Estado na 5ª Conferência Nacional das Cidades, a realizar-se em Brasília, no período de 20 

a 24 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º  Fica convocada a 5ª Conferência das Cidades do Estado de Mato Grosso, a realizar-se 

em Cuiabá-MT, no período compreendido entre 1º de julho a 28 de setembro de 2013, sob a coordenação da Secretaria 

de Estado das Cidades.

Art. 2º  A 5ª Conferência das Cidades do Estado de Mato Grosso desenvolverá seus trabalhos a 

partir do Tema Nacional: “Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana Já!”.

Art. 3º  A 5ª Conferência das Cidades do Estado de Mato Grosso será presidida pelo Presidente do 

Conselho Estadual das Cidades, Secretário de Estado das Cidades.

Art. 4º  Caberá à Secretaria de Estado das Cidades, ouvido o Conselho Estadual das Cidades do 

Estado de Mato Grosso, a constituição e instalação da Comissão Organizadora, que terá as seguintes atribuições:

I – definir data, local e critério de participação na 5ª Conferência das Cidades do Estado de Mato 

Grosso;

II – definir pauta e temário da 5ª Conferência das Cidades do Estado de Mato Grosso, contemplando 

as questões municipais, regionais e estaduais, além do temário nacional;

III – incentivar a realização das Conferências Municipais ou Regionais;

IV – definir critérios para a eleição dos delegados das Conferências Municipais ou Regionais e 

para a Conferência Estadual, bem como de delegados Estaduais para a Conferência Nacional, respeitando as diretrizes e 

definições do Regimento da 5ª Conferência Nacional das Cidades;

V – examinar e proferir decisão sobre os recursos encaminhados pelas Comissões Preparatórias 
Municipais ou Regionais;

VI – decidir casos omissos ou conflitantes.

Art. 5º  A Comissão Organizadora de que trata o artigo 4º deste Decreto deverá contemplar repre-
sentantes dos seguintes segmentos da sociedade:

I – gestores, administradores públicos e membros dos legislativos estadual e municipais;

II – movimentos sociais e populares;

III – trabalhadores, através de suas entidades sindicais;

IV – entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisas e conselhos de classes;

V – empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano;

VI – organizações não-governamentais com atuação no desenvolvimento urbano. 

Art. 6º  A Comissão Organizadora elaborará o Regimento da 5ª Conferência que será aprovado pelo 

Conselho Estadual das Cidades do Estado de Mato Grosso.

Art. 7º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  14  de   novembro   2012, 191º da Independência e 124º da Repúbli-
ca.

(Original assinado)
GONÇALO APARECIDO DE BARROS

Secretário de Estado das Cidades


