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PROJETO DE LEI Nº       /2017 

(Autoria: Poder Executivo) 

 

Instituiu as condições e os procedimentos 
de apuração do Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS aos contribuintes 
industriais, atacadistas, ou distribuidores, 
que realizarem operações com mercadorias 
relacionadas no item 1 do Caderno II do 
Anexo IV ao Decreto nº 18.955, de 22 de 
dezembro de 1997, destinadas a 
estabelecimento industrial, que tenham 
como objetivo a reciclagem. 

 

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta: 

 

 Art. 1º A sistemática prevista nesta Lei aplica-se aos contribuintes 
industriais, atacadistas, ou distribuidores, do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, que realizarem operações 
com mercadorias relacionadas no item 1 do Caderno II do Anexo IV ao Decreto nº 
18.955, de 22 de dezembro de 1997,  destinadas a estabelecimento industrial, que 
tenham como objetivo a reciclagem. 

 Parágrafo Único. Os contribuintes que se utilizem da sistemática de apuração 
do ICMS descrita nesta Lei são discriminados em lista a ser publicada no sítio da 
Secretaria de Estado de Fazenda. 

 Art. 2º Nas operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as 
seguintes alíquotas: 

 I – o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com 
alíquota de 12% (doze por cento); 

 II – os créditos relativos às operações internas são aproveitados no 
percentual de 12% (doze por cento); 

 III – os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no 
percentual máximo de 7% (sete por cento). 
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 § 1º  O cálculo do ICMS devido referente às operações interestaduais com 
bens e mercadorias importados do exterior deve observar a alíquota prevista 
na Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de 2012. 

 § 2º O contribuinte interessado em apurar o ICMS na forma desta Lei deve 
solicitar seu ingresso por meio de formulário próprio constante no sítio da Secretaria 
de Estado de Fazenda. 

 § 3º A adesão ao regime de tributação desta Lei depende de deliberação da 
Secretaria de Estado de Fazenda e vale a partir do primeiro dia do mês subsequente 
ao da publicação. 

 § 4º Só podem apurar o ICMS pela sistemática prevista nesta Lei os 
contribuintes instalados no Distrito Federal, mediante comprovação prévia da 
Secretaria de Estado de Fazenda. 

 § 5º A partir de seu ingresso na sistemática desta Lei, o contribuinte só pode 
comercializar seus produtos no Distrito Federal por meio de sua unidade 
estabelecida internamente. 

 § 6º  O contribuinte está sujeito à vistoria, a qualquer tempo, para 
confirmação da manutenção das condições prévias exigidas nos §§ 1º a 5º. 

 § 7º Fica o Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal autorizado a 
editar as normas específicas ou complementares relativas à opção pela sistemática 
de apuração do ICMS prevista nesta Lei. 

 Art. 3º O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma: 

 I – o débito do imposto é obtido pela aplicação da alíquota de 12% (doze 
por cento) sobre o total das Vendas Totais Tributadas – VTB; 

 II – o crédito a ser apropriado deve observar a proporção das Vendas 
 Internas – VI e Interestaduais – VINT em relação às vendas totais; 

 III – o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas 
totais incide sobre a Base de Cálculo – BC das entradas e é multiplicado pela 
alíquota de 7% (sete por cento); 

 IV – o percentual encontrado da divisão das vendas interestaduais pelas 
vendas totais incide sobre a BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12% 
(doze por cento); 

 V – O ICMS devido é alcançado por meio da seguinte fórmula: 

ICMS = VTB*12% – [(BC das Entradas* VI/VTB)*7% + (BC das Entradas* 
VINT/VTB)* 12%]. 

 § 1º São consideradas vendas internas, com aplicação das respectivas 
alíquotas de crédito interno, aquelas realizadas para pessoas jurídicas não 
contribuintes do ICMS. 
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 § 2º Para os efeitos do caput, equipara-se à operação de saída interna para 
consumidor final o consumo ou a integração no ativo permanente de mercadoria 
adquirida para industrialização ou comercialização. 

 § 3º A sistemática prevista nesta Lei somente se aplica às operações com 
mercadorias relacionadas no item 1 do Caderno II do Anexo IV ao Decreto nº 
18.955, de 22 de dezembro de 1997,  destinadas a estabelecimento industrial, que 
tenham como objetivo a reciclagem. 

 § 4º As disposições do art. 344 do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro 
de 1997, não se aplicam aos contribuintes enquadrados no regime descrito nesta 
Lei.  

 § 5º O aproveitamento do crédito não está sujeito ao limite de que trata o 
art. 2º, III, no caso de recebimento de serviço ou da entrada de bem ou mercadoria 
decorrente de operação interestadual ou de importação de outro país, quando o 
contribuinte realizar operação interestadual de saída com a mesma referida 
mercadoria ou bem. 

 § 6º O cumprimento da obrigação acessória concernente à emissão de 
documentos fiscais deve observar as alíquotas de que trata o art. 18 da Lei nº 
1.254, de 1996. 

 § 7º O registro da apuração do imposto devido no Livro Fiscal Eletrônico – 
LFE deve refletir a sistemática prevista nesta Lei. 

 § 8º Não se aplica as disposições do item 53 do Caderno II do Anexo I ao 
Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, ao contribuinte que apurar o ICMS 
sob a égide desta Lei. 

 Art. 4º O contribuinte que optar pela sistemática desta Lei, enquanto 
permanecer nesta condição, é substituto tributário relativamente às operações 
antecedentes com as mercadorias relacionadas no item 1 do Caderno II do Anexo 
IV ao Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997. 

 Art. 5º Os contribuintes enquadrados nesta Lei devem contabilizar e 
apropriar-se dos créditos regularmente destacados nos documentos fiscais de 
entrada, referentes às mercadorias que se encontravam no estoque no último dia 
imediatamente anterior ao início da utilização da sistemática desta Lei, adotando 
os seguintes procedimentos: 

 I – as notas fiscais de entrada são consideradas sempre a partir da última 
entrada, acrescentando-se as notas fiscais imediatamente anteriores até que se 
encontre a origem de todas as mercadorias constantes do estoque; 

 II – os créditos são escriturados no LFE no bloco específico de apuração do 
ICMS, no campo “Outros Créditos”, no mês pertinente, referenciando-se este 
dispositivo de Lei como fundamento da anotação; 
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 III – o estoque de mercadorias inventariadas, item a item, deve ser 
escriturado no Bloco H do LFE, no mês pertinente, identificando-se o lançamento 
pela referência a este dispositivo de Lei; 

 IV – o valor total do estoque apurado na forma deste artigo deve ser 
registrado no Bloco H do LFE no mês pertinente. 

 Parágrafo Único.  Na apuração dos créditos de que trata este artigo, deve 
ser observado o disposto no art. 2º, no que couber. 

 Art. 6º Fica sujeito à cobrança do ICMS pelo regime normal de apuração, 
com a consequente aplicação das alíquotas previstas no art. 18 da Lei nº 1.254, de 
1996, o contribuinte que: 

 I – tiver sua inscrição no CF-DF suspensa ou cancelada; 

 II – estiver irregular com sua obrigação tributária principal concernente aos 
valores lançados, não lançados ou lançados a menor, no LFE, ou em livros e 
documentos fiscais, ainda que referente a períodos anteriores ao da eficácia da 
opção de que trata esta Lei; 

 III – incorrer em qualquer das hipóteses previstas no art. 62, § 2º, da Lei 
Complementar nº 4, de 30 de dezembro de 1994, apurada em procedimento de 
auditoria, observado o resultado do julgamento em definitivo do respectivo 
processo na instância administrativa; 

 IV – omitir ou apresentar informações incorretas no LFE, ou em outro 
sistema que vier a substituí-lo, que implique falta ou recolhimento a menor do 
imposto a pagar; 

 V – estiver inadimplente com obrigação tributária principal do Distrito 
Federal. 

 VI – vender para empresas interdependentes; 

 VII – descumprir a regra prevista no art. 2º, § 4º. 

 § 1º Ao contribuinte que incorrer em qualquer das situações previstas nos 
incisos I, II, IV e V deve ser enviada notificação com prazo de trinta dias para 
saneamento da irregularidade ou apresentação de contraprova, sob pena de 
cobrança do imposto na forma prevista no caput. 

 § 2º O contribuinte excluído da sistemática de apuração prevista nesta Lei 
fica obrigado, a contar do mês em que ocorreu o fato que motivou a exclusão, a 
recolher o imposto próprio calculado mediante a aplicação das alíquotas previstas 
no art. 18 da Lei 1.254, de 1996. 

 § 3º Na situação descrita no inciso III, pode ser concedido pelo Subsecretário 
da Receita efeito suspensivo ao ato de cobrança do imposto pelo regime normal de 
apuração, até que se encerre o julgamento do Recurso na esfera administrativa. 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=4&txtAno=1994&txtTipo=4&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=4&txtAno=1994&txtTipo=4&txtParte=.
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 § 4º Não é aplicada a situação descrita no inciso III nos casos de extinção 
do crédito tributário pelo pagamento em trinta dias, contados da notificação da 
lavratura do auto de infração. 

 Art. 7º O contribuinte excluído de ofício da disciplina desta Lei, ou que se 
retirar espontaneamente, fica sujeito à aplicação das alíquotas previstas no art. 18 
da Lei nº 1.254, de 1996, sem prejuízo de outras penalidades previstas na 
legislação tributária. 

 Parágrafo Único. O contribuinte que quiser se retirar da sistemática de 
apuração desta Lei deve formalizar a sua saída em Agência de Atendimento da 
Receita da Secretaria de Estado de Fazenda. 

 Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. 

 



 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, 

 

  Submetemos à superior deliberação de Vossa Excelência este Projeto de 
Lei, que tem por objetivo determinar as condições legais de apuração do ICMS a ser 
aplicada pelos contribuintes industriais, atacadistas, ou distribuidores que realizarem 
operações internas e interestaduais com mercadorias classificadas como sucatas ou 
aparas relacionadas no item 1 do Caderno II do Anexo IV ao Decreto nº 18.955, de 
22 de dezembro de 1997, destinadas a estabelecimento industrial, que tenham como 
objetivo a reciclagem.  

  O que se pretende com a aprovação do presente Projeto de Lei é 
promover um ambiente favorável para a sustentabilidade do desenvolvimento 
econômico do segmento do setor produtivo que atua da cadeia produtiva da indústria 
da reciclagem, semelhantemente ao que foi feito para o segmento dos contribuintes 
industriais, atacadistas ou distribuidores com implementação da sistemática de 
apuração do ICMS sob a égide da Lei Nº 5.005, de 21 de dezembro de 2012. 

  Para um melhor esclarecimento acerca da instituição das condições e os 
procedimentos de apuração do ICMS pela aplicação da sistemática descria neste 
Projeto de Lei, destacamos que sua finalidade precípua é fortalecer a atividade 
comercial dos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores que atuam na 
aquisição de materiais recicláveis para revenda, localizado no Distrito Federal, por 
meio de uma política fiscal incentivadora das vendas de suas mercadorias para as 
grandes indústrias de reciclagem. O mecanismo de fortalecimento da atividade 
comercial consignado neste Projeto de Lei é semelhante ao mecanismo preconizado 
na Lei 5.005, o qual consiste na fortalecimento do comércio local, incentivando as 
vendas das empresas locais que atuam na compra de materiais recicláveis para 
revenda. 

  Com o entendimento de que o contribuinte é um comerciante, o que se 

pretende é fomentar sua sustentabilidade e desenvolvimento econômico por meio de 
melhorias em suas condições de competitividade, alavancando suas vendas, que, por 
consequência, promove o incremento na arrecadação de receita para o erário, além 
de assegurar a manutenção do nível de empregos diretos e indiretos gerados pelo 
setor, tendo em vista que a indústria recicladora adquire sua matéria prima (materiais 
recicláveis) de empresas conhecidas como sucateiras e/ou aparistas há muito 
estabelecidas no DF, que por sua vez, essas empresas adquirem as sucatas e aparas 
dos catadores de produtos recicláveis e das cooperativas existentes, compondo uma 
imensa e valorosa relação social, que serve de fonte de sustento para milhares de 
famílias carentes. 

  Como benefícios a serem alcançados pela implementação da sistemática 
contida neste Projeto de Lei, podemos dizer que a indústria da reciclagem 
proporcionará expressivos resultados positivos no meio ambiente, na economia e na 
área social. No plano ambiental, os benefícios serão notados pela redução do acúmulo 
de resíduos (lixo), bem como no uso racional dos recursos naturais por meio do 
reaproveitamento. No plano social, os benefícios serão notados com  uma maior 
participação da sociedade, conscientização ambiental, melhorias ambientais e 
envolvimento das camadas mais carentes da sociedade no processo de triagem dos 
materiais reaproveitáveis. No âmbito econômico teremos a injeção de recursos 



 

financeiros, redução de custos de produção e geração/manutenção do nível de 
emprego e renda, aquecendo e estimulando outros mercados locais, resultando numa 
melhor qualidade de vida para toda a sociedade. 

  Ressaltamos ainda que a proposta contida no presente Projeto de Lei 
vem a ser uma importante política pública de estímulo à reciclagem e está em 
harmonia com as disposições preconizadas na lei federal Nº 12.305/2010, que institui 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, especialmente no Art. 44, inciso I, transcritos 
in verbis: 

"................. 

Art. 44.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas 
competências, poderão instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, 

financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei Complementar no 101, de 4 
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a:  

I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de 

resíduos sólidos produzidos no território nacional; 

..................." 

  Destacamos que a implementação da sistemática ora proposta 
proporcionará efetivamente um aumento na arrecadação equivalente a 12 (doze) 
vezes em relação ao se arrecada para o segmento atualmente, considerando a 
totalidade das vendas para as indústrias localizadas em outras unidades da federação, 
conforme demonstração a seguir: 

 

  Como ilustração do benefício que a sistemática desta proposta trará para 
o erário do DF, observa-se no quadro "Demonstrativo Comparativo de Arrecadação" 
que uma empresa que apresenta um faturamento mensal de R$ 5 milhões, que recolhe 
atualmente apenas R$ 15.000,00 (quinze mil reais),  passará a recolher R$ 180.000,00 
(cento e oitenta mil reais).  

   Pela relevância da matéria, sugerimos a tramitação desta proposta 
de Projeto de Lei em regime de urgência na forma do Art. 73 da Leio Orgânica do 
Distrito Federal. 

  Na oportunidade renovamos a Vossa Excelência manifestação de estima 
e elevada consideração. 

  Respeitosamente, 

 

ANTÔNIO VALDIR OLIVEIRA FILHO 
Secretário de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável 

 
 

WILSON JOSÉ DE PAULA 
Secretário de Estado de Fazenda 

Valor das 

Compras 

(Entradas)

Valor das 

Compras 

Reduzido para 

5,55%

ICMS ST 

(Crédito) - 

Reduzido

Valor das Vendas 

(Faturamento) 

(MVA = 30%)

Valor das 

Vendas 

Reduzido para 

8,33%

ICMS Sobre as 

Vendas 

(Débito)

ICMS Devido - 

Atual

ICMS Devido - 

Incentivado
Relação

100,00 5,56 1,00 130,00 10,83 1,30 0,30 3,60 12,00

5.000.000,00 277.777,78 50.000,00 6.500.000,00 541.666,67 65.000,00 15.000,00 180.000,00 12,00

Demonstrativo Comparativo de Arrecadação



 

ANEXO IV AO DECRETO Nº 18.955, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997 

CADERNO II 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE ÀS OPERAÇÕES ANTECEDENTES 

  
(Operações a que se referem os artigos 337 a 345) 

ITEM/ 
SUBITEM DISCRIMINAÇÃO 

1 Operações Internas com: 
  1. papel usado; 
  2. apara de papel; 
  3. sucada de metal; 
  4. caco de vidro; 
  5. retalho, fragmento ou resíduo de plástico, de borracha, de tecido, ou de madeira; 

  6. lingotes e tarugos dos metais não ferrosos classificados nas posições da Nomenclatura Brasileira de Mercadoria - 
Sistema Harmonizado- NBM/SH, abaixo descritas (Convênios ICM 17/82 e 30/82): 

  
NOVA REDAÇÃO DADA AO ITEM 6 PELO DECRETO 26.349, DE 09/11/2005 –DODF DE 10/11/2005. 

  6. lingotes e tarugos dos metais não-ferrosos classificados na sub-posição 7403.1 e nas posições 7401, 7402, 7501, 
7601, 7801, 7901 e 8001 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados aprovada pelo Decreto nº 
4.542, de 26 de dezembro de 2002 (Convênio ICMS 86/05). (NR) 

  7401 MATES DE COBRE; COBRE DE CEMENTAÇÃO (PRECIPITADO DE COBRE) 
  7402 COBRE NÃO REFINADO (AFINADO); ÂNODOS DE COBRE PARA REFINAÇÃO (AFINAÇÃO) ELETROLÍTICA 
  7501 MATES DE NÍQUEL, "SINTERS" DE ÓXIDOS DE NÍQUEL E OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS DA 

METALURGIA DO NÍQUEL 
  7601 ALUMÍNIO EM FORMAS BRUTAS 
  7801 CHUMBO EM FORMAS BRUTAS 
  7901 ZINCO EM FORMAS BRUTAS 
  8001 ESTANHO EM FORMAS BRUTAS 
  7. fragmentos de madeira e outros, adquiridos por padarias, confeitarias e demais estabelecimentos, para utilização 

como lenha na alimentação de fornos, fogões e similares ou para uso ou consumo final. 
1.1 Substituto Tributário: 
  I - o industrial adquirente estabelecido no Distrito Federal; 
  II - o remetente da mercadoria, não previsto no inciso anterior: 
  a) para outra unidade federada; 
  b) para o exterior. 

  
FICA REVOGADA A ALÍNEA B DO INCISO II DO SUBITEM 1.1 PELO DECRETO Nº 27.168, DE 31/08/06 – DODF 
DE 01/09/06. 

1.2 O Imposto Será Recolhido: 
  I - na hipótese do inciso I do subitem anterior, no prazo previsto no inciso IV do caput art. 74 deste Regulamento; 
  II - na hipótese do inciso II do subitem anterior, no prazo previsto no inciso I do caput 

do art. 74; deste Regulamento; 

  
NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO SUBITEM 1.2 PELO DECRETO Nº 27.168, DE 31/08/06 – DODF DE 
01/09/06. 

  II – na hipótese da alínea “a” do inciso II do subitem anterior, no prazo previsto na alínea “h” do inciso II do caput do art. 
74, deste Regulamento; (NR) 

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO SUBITEM 1.2 PELO DECRETO Nº 29.770, DE 27/11/08 – DODF DE 
28/11/08 – PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DE 1º/11/07. 

II – na hipótese da alínea “a” do inciso II do subitem anterior, até o nono dia do mês subseqüente ao da remessa da 
mercadoria. (NR) 

  

1.3 Das Disposições Gerais: 
  Para os efeitos do item, considera-se sucata ou resíduo a mercadoria que se tornar definitiva e totalmente 

inservível  para o uso a que se destinava originariamente e que só se preste ao emprego, como matéria-prima, na 
fabricação de outro produto. 
  

1.4 Não se considera sucata ou resíduo, ficando, portanto, as operações respectivas sujeitas às normas gerais previstas na 
Legislação, a mercadoria usada, mesmo que parcialmente danificada, que ainda possa ser utilizada na sua destinação 
originária, sendo, neste caso, irrelevante a destinação específica que lhe venha a ser dada pelo adquirente. 

 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26349&txtAno=2005&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27168&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27168&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=29770&txtAno=2008&txtTipo=6&txtParte=.


 

ANEXO I AO DECRETO Nº 18.955, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997 

CADERNO II 

REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO 

(OPERAÇÕES OU PRESTAÇÕES A QUE SE REFERE O ART. 7º DESTE REGULAMENTO) 

NOTA: VIDE LEI Nº 5.784, DE 21/12/2016, DODF DE 
22/12/2016, QUE REDUZ EM 10% O MONTANTE DOS 
BENEFÍCIOS E DOS INCENTIVOS FISCAIS DO ICMS QUE 
ESPECIFICA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO ICMS 42, DE 3 DE 
MAIO DE 2016. 

 

ITEM/ 

SUBITEM 

DISCRIMINAÇÃO CONVÊNIO EFICÁCIA 

53 5,5556% (cinco inteiros, cinco mil, 
quinhentos e cinquenta e seis décimos 
de milésimos por cento) nas operações 
internas e 8,3334% (oito inteiros, três 
mil, trezentos e trinta e quatro décimos 
de milésimos por cento) nas operações 
interestaduais com sucatas de papel, 
vidro e plásticos, destinadas a 
estabelecimento industrial, que tenham 
como objetivo a reciclagem. 

ICMS 
106/13 
ICMS 07/13 

A partir da data da 
publicação do Decreto nº 
37.893/2016. 

  NOTA 1 – O Convênio ICMS 07/13, de 05 
de abril de 2013, foi publicado no Diário 
Oficial da União de 12/04/2013, 
ratificado pelo Ato Declaratório CONFAZ 
nº 06, de 29 de abril de 2013, publicado 
no D.O.U de 30.04.13 e homologado 
pelo Decreto Legislativo nº 2003, de 
2013. 

    

  NOTA 2 – O Convênio ICMS 106/13, de 
05 de setembro de 2013, que altera o 
Convênio ICMS 07/13, foi publicado no 
Diário Oficial da União de 06/09/2013, 
ratificado pelo Ato Declaratório CONFAZ 
nº 19, de 25 de setembro de 2013, 
publicado no D.O.U de 26.09.13 e 
homologado pelo Decreto Legislativo nº 
2003, de 2013. 

    

  ACRESCENTADO O ITEM 54 PELO 
DECRETO Nº 37.893, DE 27/12/2016 – 
DODF DE 28/12/2016. 

    

 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=5784&txtAno=2016&txtTipo=5&txtParte=.
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2016/cv042_16

