
POR DENTRO DA LEGISLAÇÃO Nº 02/2022
Informativo atualizado da legislação tributária do Estado do Ceará

● DECRETO N.º 34.967

Publicado: 27/09/2022

Efeitos: institui o sistema de Controle da Ação Fiscal Eletrônico (CAF-T), ferramenta de gestão

por processos que tem por finalidade acompanhar e controlar a execução e o desenvolvimento

de  ações  fiscais relativas ao trânsito de mercadorias, bens, valores ou pessoas.

● INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 86

Publicado: 28/09/2022

Efeitos: altera o Anexo Único da Instrução Normativa n.º 21, de 15 de março de 2022, da

Instrução Normativa n.º 54, de 27 de junho de 2022, e da Instrução Normativa n.º 55, de 27 de

junho de 2022, que divulga os valores relativos à venda a consumidor final de cervejas e

chopes, de energéticos e isotônicos, e de refrigerantes, respectivamente, para efeito de

cobrança do ICMS por substituição tributária.

http://api2.sefaz.ce.gov.br/alfresco/AlfrescoWS/public/download?node=61386435373234622d386264302d346338312d396662622d6232363737306131323337342d5f2d736566617a5f6c656769735f757365722d5f2d354d79713549402d51564649
http://api2.sefaz.ce.gov.br/alfresco/AlfrescoWS/public/download?node=37336135616665332d633163652d343334662d623266372d3237366662623665323930332d5f2d736566617a5f6c656769735f757365722d5f2d354d79713549402d51564649


● INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 87

Publicado: 28/09/2022

Efeitos: divulga tabela com as quantidades de óleo diesel a serem consumidas por empresas

de ônibus prestadoras de serviço de transporte coletivo urbano de passageiros do município de

Fortaleza durante o mês de outubro de 2022, para fins de aplicação do disposto no item 14.0

do Anexo III do Decreto n.º 33.327, de 30 de outubro de 2019.

● INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 88

Publicado: 28/09/2022

Efeitos: divulga tabela com as quantidades de óleo diesel a serem consumidas por

cooperativas de transportes autônomos de passageiro do município de Fortaleza durante o

mês de outubro de 2022, para fins de aplicação do disposto no Decreto n.º 33.040, de 15 de

abril de 2019.

http://api2.sefaz.ce.gov.br/alfresco/AlfrescoWS/public/download?node=30313764623639362d343634622d346261622d386233632d6265623965376163363633372d5f2d736566617a5f6c656769735f757365722d5f2d354d79713549402d51564649
http://api2.sefaz.ce.gov.br/alfresco/AlfrescoWS/public/download?node=31393834336564372d346132382d346432632d616532342d6430356138373363373935342d5f2d736566617a5f6c656769735f757365722d5f2d354d79713549402d51564649


● INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 89

Publicado: 28/09/2022

Efeitos: divulga tabela com as quantidades de óleo diesel a serem consumidas por empresas

operadoras de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros durante o mês de outubro

de 2022, para fins de aplicação do disposto no item 914.0 do Anexo III do Decreto n.º 33.327,

de 30 de outubro de 2019.

● INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 90

Publicado: 30/09/2022

Efeitos: dispõe sobre o credenciamento de estabelecimento gráfico para fornecimento de

automação industrial para impressão do selo fiscal eletrônico em vasilhames descartáveis com

capacidade igual ou inferior a 4 litros acondicionadores de água mineral e de água adicionada

de sais.

http://api2.sefaz.ce.gov.br/alfresco/AlfrescoWS/public/download?node=35373064646635642d393464632d346661642d613632622d6533633263346165376331352d5f2d736566617a5f6c656769735f757365722d5f2d354d79713549402d51564649
http://api2.sefaz.ce.gov.br/alfresco/AlfrescoWS/public/download?node=65373131653830352d623534642d343430312d613863392d3032666532303139353635312d5f2d736566617a5f6c656769735f757365722d5f2d354d79713549402d51564649


● INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 91

Publicado: 30/09/2022

Efeitos: divulga tabela com as quantidades de óleo diesel a serem consumidas por

empresas de ônibus prestadoras de serviço de transporte coletivo urbano de passageiros

do município de Fortaleza durante o mês de setembro de 2022, para fins de aplicação do

disposto  no  item  14.0  do  Anexo III do  Decreto  n.º  33.327,  de  30  de  outubro  de  2019.

● INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 92

Publicado: 30/09/2022

Efeitos: divulga o percentual de redução de base de cálculo do ICMS incidente nas

operações internas, inclusive quando sujeitas ao regime de substituição tributária, com

Gás Natural Veicular – GNV, durante o mês de outubro de 2022, para fins de cumprimento

do  disposto no item 38.0 do Anexo III do Decreto  n.º 33.327, de 30 de outubro de 2019.

http://api2.sefaz.ce.gov.br/alfresco/AlfrescoWS/public/download?node=63313034623865322d353135322d343833332d383063342d3037653663616331353338632d5f2d736566617a5f6c656769735f757365722d5f2d354d79713549402d51564649
http://api2.sefaz.ce.gov.br/alfresco/AlfrescoWS/public/download?node=33326161643538362d313261312d343263342d396566332d3137303866323533386562382d5f2d736566617a5f6c656769735f757365722d5f2d354d79713549402d51564649

