
POR DENTRO DA LEGISLAÇÃO Nº 01/2022
Informativo atualizado da legislação tributária do Estado do Ceará

● DECRETO Nº 34.940

Publicado: 06/09/2022

Efeitos: altera o decreto n.º 33.327, de 30 de outubro de 2019, para dispor sobre

benefícios fiscais do ICMS nas operações e prestações relacionadas à construção,

instalação e operação de Centro Internacional de Conexões de Voos - HUB, e de aquisição de

querosene de aviação.

● INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 81

Publicado: 08/09/2022

Efeitos: altera o anexo único da Instrução Normativa n.º 22, de 24 de abril de 2019, que

estabelece valores da base de cálculo do icms para fins de substituição tributária relativa

a operações com sorvetes e picolés. Os valores resultam da consulta dos preços médios de

sorvetes e picolés, no Catálogo Eletrônico de Valores de Referência (CEVR) da Secretaria da

Fazenda do Ceará, que toma por base os valores médios dessas mercadorias constantes de

Notas Fiscais Eletrônica (NF-e), conforme o disposto no art. 36-A da Lei n.º 12.670, de 1996.

http://api2.sefaz.ce.gov.br/alfresco/AlfrescoWS/public/download?node=64386364303961372d363835362d343931642d393061342d3134356638656331323437312d5f2d736566617a5f6c656769735f757365722d5f2d354d79713549402d51564649
http://api2.sefaz.ce.gov.br/alfresco/AlfrescoWS/public/download?node=62396436643537382d383932332d346365392d613832622d6561366561643034336666642d5f2d736566617a5f6c656769735f757365722d5f2d354d79713549402d51564649


● NOTA EXPLICATIVA Nº 01

Publicado: 08/09/2022

Efeitos: explicita a aplicação do dispositivo da legislação tributária que trata da

penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória de escrituração de

documento fiscal na escrituração fiscal digital e do dispositivo que trata da penalidade

por omissão de informações ou por informar dados divergentes de documentos fiscais em

arquivos eletrônicos.

● DECRETO Nº 34.945

Publicado: 12/09/2022

Efeitos: altera o decreto n.º 33.327, de 30 de outubro de 2019, que consolida e

regulamenta a legislação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e

sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação

(ICMS).

http://api2.sefaz.ce.gov.br/alfresco/AlfrescoWS/public/download?node=63323437653963662d656565642d343536622d393366332d6136383135616631393933632d5f2d736566617a5f6c656769735f757365722d5f2d354d79713549402d51564649
http://api2.sefaz.ce.gov.br/alfresco/AlfrescoWS/public/download?node=62393562313361632d326235392d346432662d383936352d6239653731623432313564662d5f2d736566617a5f6c656769735f757365722d5f2d354d79713549402d51564649


● INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82

Publicado: 13/09/2022

Efeitos: estabelece prazo para a obrigatoriedade do uso do Bilhete de Passagem Eletrônico

Transporte Metropolitano (BP-e TM) e dá outras providências.

● INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 80

Publicado: 15/09/2022

Efeitos: altera a Instrução Normativa nº10, de 31 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a

obrigatoriedade de emissão do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e) por meio de Módulo Fiscal

Eletrônico (MFE) e da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), e dá outras providências.

● NOTA EXPLICATIVA Nº 02

Publicado: 15/09/2022

Efeitos: explicita a forma de revogação do Regime Especial de Tributação, concedido, nos

termos do art. 567 a 569 do decreto nº24.569, de 31 de julho de 1997, e da lei nº14.237, de 10

de novembro de 2008.

http://api2.sefaz.ce.gov.br/alfresco/AlfrescoWS/public/download?node=33393961376162632d666133642d343964662d626131342d3266373961366638363166312d5f2d736566617a5f6c656769735f757365722d5f2d354d79713549402d51564649
http://api2.sefaz.ce.gov.br/alfresco/AlfrescoWS/public/download?node=34353663326332362d663639612d343463302d396663612d3035306433343966663561312d5f2d736566617a5f6c656769735f757365722d5f2d354d79713549402d51564649
http://api2.sefaz.ce.gov.br/alfresco/AlfrescoWS/public/download?node=65383632656234392d633964332d343433642d383232612d3066663938663938386663362d5f2d736566617a5f6c656769735f757365722d5f2d354d79713549402d51564649

