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HOTMESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DA RECEITA ESTADUAL
GERÊNCIA DE CADASTRO
EDITAL GECAD Nº 348/2020
A GERENTE DE CADASTRO, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,
e considerando o que consta no Memorando 2ª CAF nº 067/2020, da 2ª Chefia de
Administração Fazendária de Arapiraca
RESOLVE:

Diário Oficial
Estado de Alagoas

AVISO DE COTAÇÃO
A Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ/AL, por meio da Chefia Administrativa
Executiva - CEA, informa que receberá cotações relativas ao processo de nº
1500.0000001541/2020.
Prazo para envio das propostas: 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação.
Objeto: Aquisição molduras e plaquetas de identificação.
Maiores informações sobre o Termo de Referência poderão ser adquiridas pelo
telefone (82) 3316-9702, por meio dos e-mails jacarvalho@sefaz.al.gov.br /
djalmafilho@sefaz.al.gov.br.
Protocolo 510337
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEF Nº 14 / 2020

Nos termos do art. 32, inciso I, alínea “c” do Decreto 3.481/2006, excluir dos editais
abaixo mencionados, os contribuintes identificados, por terem sanado as causas que
ensejaram sua inaptidão no Cadastro de Contribuinte do Estado de Alagoas.
EDITAL GECAD Nº 742/2019
CACEAL: 24404474-0
RAZÃO SOCIAL: A PAULO DOS SANTOS TRANSPORTES - ME
EDITAL GECAD Nº 1095/2019
CACEAL: 24753515-0
RAZÃO SOCIAL: IRRICAMPO - IRRIGACAO, SERVICOS E CONSTRUCAO
EIRELI
Maceió, 04 de Maio  de 2020
TELMA MARIA DE LIMA LOBO
Gerente de Cadastro - GECAD

Protocolo 510263

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DA RECEITA ESTADUAL
GERÊNCIA DE CADASTRO
EDITAL GECAD Nº 347/2020
A GERENTE DE CADASTRO, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,
e tendo em vista que o que consta no Memorando 001/2020 - GT COMEX, devido
ao Processo nº 1500-009145/2020.
Considerando que o contribuinte encontra-se omisso por mais de 2 (dois) meses
quanto à entrega do arquivo da Declaração de Atividades do Contribuinte - DAC e
que não promoveu as alterações relativas às informações cadastrais do contabilista
ou empresa contábil, e não informou os dados do contabilista responsável por sua
escrituração, nos termos da legislação vigente,
RESOLVE:
Intimar o contribuinte abaixo relacionado para, no prazo de 20 (vinte) dias a contar
desta publicação oficial, apresentar os arquivos da Declaração de Atividades
do Contribuinte - DAC e promover a inclusão das informações cadastrais do
contabilista ou empresa contábil.
Vale esclarecer que a regularização da pendência das informações cadastrais do
contabilista ou empresa contábil. não implica comparecimento à SEFAZ, bastando
preencher a solicitação com Certificado Digital no website da Receita Federal do
Brasil (Coletor Nacional), utilizando o código de evento 232. E transmitir   pelo
website da SEFAZ os arquivos da Declaração de Atividades do Contribuinte - DAC
Findo o prazo determinado, se assim não proceder, terá sua inscrição estadual
tornada INAPTA através da publicação de ato próprio no Diário Oficial do Estado,
tudo em conformidade com o art. 24, inciso X e inciso XVIII, e §4º do Decreto
3.481/2006, combinado com o §5º do art. 40 e do art. 49, inciso XIV e inciso
XVIII, alínea “a” da Instrução Normativa SEF Nº 17/2007.
CACEAL: 24323748-0
RAZÃO SOCIAL: SPICY CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA
Maceió, 04 de Maio de 2020
TELMA MARIA DE LIMA LÔBO
GERENTE DE CADASTRO

Protocolo 510291

Dispõe sobre os procedimentos de utilização e fiscalização do incentivo fiscal de
crédito presumido do ICMS sobre recursos destinados por contribuinte do imposto
a projetos culturais e ao Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais - FDAC,
com o objetivo de estimular as atividades relacionadas ao Plano de Incentivo à
Cultura de Alagoas, a que se refere o Decreto nº 59.240, de 1º de junho de 2018.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 114, II da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto
nos arts. 3º, 4º, 5º, 7º e 12 do Decreto nº 59.240, de 1º de junho de 2018, resolve
expedir a seguinte,
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Os procedimentos de utilização e fiscalização do incentivo fiscal de crédito
presumido do ICMS sobre recursos destinados por contribuinte do imposto a
projetos culturais e ao Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais - FDAC,
com o objetivo de estimular as atividades relacionadas ao Plano de Incentivo à
Cultura de Alagoas, a que se refere o Decreto nº 59.240, de 1º de junho de 2018,
obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa.
§ 1º O contribuinte do ICMS interessado em dar amparo ao plano de que trata o
caput poderá fazê-lo de duas formas:
I - patrocínio a projetos credenciados na Secretaria de Estado da Cultura - Secult
(mecenato);
II - doação ao FDAC, criado pela Lei nº 6.292, de 3 de abril de 2002.
§ 2º Para os fins do caput, entende-se por recursos financeiros dedutíveis o
percentual que poderá ser usado pelo contribuinte como crédito presumido, de
100% (cem por cento), na hipótese de doação para o FDAC; e de 40% (quarenta
por cento) a 80% (oitenta por cento), no caso de patrocínio a projeto específico
credenciado na Secult, observados em ambos os casos, os limites previstos nos arts.
3º e 5º do Decreto nº 59.240, de 1º de junho de 2018.
§ 3º O incentivo fiscal somente poderá ser utilizado por contribuinte do ICMS
previamente credenciado na Sefaz e cujo projeto cultural esteja aprovado pela
Secult.
DO PATROCÍNIO A PROJETOS CULTURAIS CREDENCIADOS NA SECULT
(MECENATO)
Art. 2º O apoio financeiro a projetos culturais aprovados pela Secult por contribuinte
do ICMS habilitado na Sefaz para esses fins, dará direito à dedução, a título de
crédito presumido, do imposto devido ao Estado, observado os seguintes limites
(arts. 3º, 5º e 7º do Decreto nº 59.240/18):
I - de 40 % (quarenta por cento) a 80 % (oitenta por cento) do total dos recursos
correspondentes ao patrocínio (recurso dedutível);
II - de até 3 (três) por cento do saldo devedor do ICMS apurado pelo contribuinte
(limite individual);
III - de 0,3 % (zero vírgula três por cento) da parte estadual da arrecadação anual
do ICMS relativa ao ano calendário anterior (limite global).
Parágrafo único. A parte do patrocínio não alcançada pelo escalonamento a que
se refere o inciso I deste artigo não poderá ser utilizada como crédito presumido.
Art. 3º Compete à Secult, no ato de apreciação dos projetos submetidos a
cadastramento naquele órgão, o cálculo do percentual a que se refere o inciso I do
art. 2º, que deverá ser informado à Sefaz para fins de controle do gozo do benefício
fiscal, conforme previsto no art. 17 do Decreto nº 59.240, de 1º de junho de 2018.
DA DOAÇÃO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS
- FDAC, DE QUE CUIDA A LEI ESTADUAL Nº 6.292, DE 3 DE ABRIL DE 2002
Art. 4º O contribuinte que destinar recursos ao FDAC tem direito à dedução do
imposto devido ao Estado, a título de crédito presumido, correspondente a 100%
(cem por cento) da cota de doação realizada, observado os limites previstos nos
incisos II e III do art. 2º.
Parágrafo único.   A dedução só poderá ser efetivada após a transferência de
recursos financeiros para o FDAC, caso em que o contribuinte deverá manter em
seu estabelecimento, pelo prazo decadencial, a prova da operação bancária.
DA APURAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO
Art. 5º A dedução prevista nos arts. 2º e 4º, observado os limites previstos em cada
caso, deverá ser efetivada a cada mês, a título de crédito presumido.
§ 1º A dedução somente poderá ser efetivada (no caso de transferência única) ou
iniciada (no caso de transferência parcelada) após o efetivo repasse dos recursos ao:

Diário Oficial
Estado de Alagoas

Maceio - terça-feira
5 de maio de 2020

Edição Eletrônica Certificada Digitalmente
conforme LEI N° 7.397/2012

I - proponente responsável pela execução do projeto cultural a ser contemplado
pelo incentivo; ou
II - FDAC.
§ 2º O contribuinte:
I - terá o prazo de até 3 (três) anos, contados da data do início do repasse de que
trata o § 1º, para efetuar a dedução;
II - deverá guardar em seu estabelecimento, pelo prazo previsto na legislação
tributária, o Termo de Compromisso de Patrocínio e o comprovante de depósito do
repasse para apresentação à Sefaz, quando solicitado.
§ 3º O crédito presumido deverá ser escriturado no Bloco E da EFD - Apuração do
ICMS, no Registro E111, com o código de ajuste especificado em ato normativo do
Secretário de Estado da Fazenda, juntamente com a expressão: “Incentivo de apoio
à cultura, nos termos do Decreto nº 59.240/18 ”.
DA FISCALIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO E CREDENCIAMENTO DE
CONTRIBUINTES PELA SEFAZ
Art. 6º Compete à Superintendência de Fiscalização - Sufis:
I - a fiscalização e o acompanhamento da fruição do crédito presumido no
percentual aplicável, conforme disposto no Termo de Compromisso de Patrocínio
e Prestação de Contas avalizada pela Secult;
II - o credenciamento dos contribuintes habilitados ao uso do crédito presumido.
Art. 7º O Secretário de Estado da Fazenda, mediante ato publicado no Diário Ofical
do Estado, divulgará:
I - o percentual a que se referem os arts. 3º e 10, parágrafo único, do Decreto nº
59.240, de 2018;
II - mediante ato de credenciamento, a identificação do contribuintes do ICMS
habilitado à utilização do crédito presumido, que terá a validade de 12 (doze)
meses, a contar da publicação no DOE.
§ 1º O credenciamento obedecerá, no que couber, ao previsto na Instrução
Normativa SEF nº 5 de 2009.
§ 2º O contribuinte interessado em credenciar-se na Sefaz deverá protocolar pedido
dirigido ao Secretário de Estado da Fazenda, contendo:
I - relativamente ao estabelecimento:
a) o nome comercial;
b) o endereço;
c) os números de inscrição: estadual e CNPJ;
d) identificação do representante legal;
e) procuração e documento de identificação do procurador, se for o caso;
II - citação ao Decreto nº 59.240, de 1 de junho de 2018;
III - comprovante de pagamento da Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos (1
UPFAL).
§ 3º O pedido de que trata o § 2º deste artigo deverá ser encaminhado para
análise pela Gerência de Fiscalização Especial - GEFE, que deverá opinar pelo
indeferimento, caso verifique que o contribuinte incorreu em qualquer das situações
abaixo:
I - não esteja regular no Cadastro de Contribuintes do Estado de Alagoas CACEAL;
II - não esteja regular com o pagamento do imposto, salvo se com exigibilidade
suspensa:
a) de apuração periódica ou por operação;
b) antecipado, de que trata a Lei nº 6.474, de 24 de maio de 2004;
c) devido por substituição tributária;
d) objeto de parcelamento;
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III - esteja inscrito na Dívida Ativa do Estado;
IV - não esteja regular em relação a Declaração de Atividades do Contribuinte DAC;
V - não esteja regular com a Escrituração Fiscal Digital - EFD ou com a Declaração
Anular do Simples Nacional - DASN, do Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS -D), conforme o caso;
VI - não esteja regular com a emissão da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e.
§ 4º O pronunciamento da GEFE deverá ser homologado pela SURE, e na hipótese
de parecer opinativo pelo deferimento, encaminhado ao Secretário de Estado da
Fazenda para fins de publicação do ato concessivo previsto no caput deste artigo.
§ 5º Do indeferimento cabe recurso, a ser interposto no prazo de até 10 (dez) dias
da ciência, dirigido ao Superintendente Especial da Receita Estadual, que deverá se
pronunciar no prazo de até 30 (trinta) dias.
§ 6º Acaso o Superintendente Especial da Receita Estadual:
I - mantenha o indeferimento, os autos devem ser encaminhados para arquivamento
e o contribuinte cientificado da decisão por meio de publicação no Diário Oficial
do Estado;
II - entenda pelo deferimento, os autos devem ser encaminhados ao Secretário de
Estado da Fazenda para publicação do ato concessório, conforme previsto no caput
deste artigo.
Art. 8º O contribuinte credenciado que fizer uso indevido do crédito presumido,
além de ficar sujeito às penalidades previstas na legislação tributária, também
responderá pela multa disposta no art. 14 do Decreto nº 59.240/18.
Art. 9º Ato normativo da Secretaria de Estado da Cultura, relativamente aos
projetos culturais, disporá, dentre outros, sobre:
I - os procedimentos relativos à apresentação, à avaliação, ao acompanhamento e
à prestação de contas;
II - a forma de publicação e divulgação dos procedimentos de seleção e relação
dos projetos aprovados;
III - a forma de monitoramento, acompanhamento, fiscalização e controle da
realização e execução dos projetos aprovados;
IV - os modelos do Termo de Compromisso de Patrocínio e de Prestação de Contas
que ficarão sob a guarda dos contribuintes credenciados para fins de controle pela
SEFAZ.
Art. 10. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, em Maceió/AL, 04 de maio de 2020.
GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 510416

Secretaria de Estado do Transporte
e Desenvolvimento Urbano
.

.

A Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano (SETRAND/
AL), com sede na Rua Boa Vista, n° 453, Centro, Maceió/AL, inscrita no CNPJ
n° 22.217.896/0001-06, torna pública a solicitação da Licença de Instalação ao
Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL) referente às Obras de Duplicação
da Rodovia AL-110, Trecho São Sebastião - Arapiraca, com extensão de 22,56 km.

.

.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
PORTARIA Nº 0403/2020 - SRH/SEMARH
EXTRATO
OUTORGANTE: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos - SEMARH. OUTORGADO: Andreza Paixão da Silva 07540846470,
CNPJ - 17.175.367/0001-49. A SEMARH resolve conceder a Outorga de Direito
de Uso de Recursos Hídricos (Autorização de Uso) na modalidade Obra Hídrica
para a regularização construção de um poço tubular profundo tipo “amazonas”,
denominado poço APS-01, com captação no Aquífero Barreiras, localizado na Av.
Gabino Besouro, n º 11, Conjunto Village Campestre, bairro Cidade Universitária,
município de Maceió, estado de Alagoas, sob as Coordenadas Geográficas (Datum:
WGS 84): 09° 32’ 28,03” de Latitude Sul e 35° 45’ 27,42” de Longitude Oeste,
profundidade de 50 metros com vazão de 9 m³/h. FINALIDADE: Uso para
Abastecimento Humano. Esta Portaria poderá ser suspensa parcial ou totalmente

caso sejam descumpridas as condições estabelecidas na mesma. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Lei Estadual n.° 5.965/1997, Leis Delegadas n.° 32/2003 e n.° 47/2015,
Decretos Estaduais n.° 06/2001, n.º 49.419/2016, n°54.766/2017, Portarias
SEMARH n.°197/2017 e n° 532/2018 e Instrução Normativa n.° 01/2016.
Processo n.º E:23010.0000001596/2019, no Parecer Técnico da Superintendência
de Recursos Hídricos n.º 149/2020 (3227743) e no Parecer da Assessoria Jurídica
n.° 3227818.
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS,
Maceió, 28 de abril de 2020.
Fernando Soares Pereira
Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
Protocolo 510343

