
Art. 1.532 - C. Os ve!culos das empresas transportadoras, integrantes do Projeto Canal 
Verde Brasil-ID, terão atendimento mais célere nos Postos Fiscais dos estados signatários 
Protocolo ICMS 51/15, quando estes estiverem em trânsito em seus respectivos territórios, 
devendo os mesmos adentrar nas unidades fiscais para o procedimento de leitura da etiqueta de 
rádio frequência que identifica a placa do veiculo, apresentação do Documento Auxiliar do 
Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos (DAMDFE), de cópia do Termo de Acordo ou 
Regime Especial e dos Termos de Anuência assinados com as Secretarias de Fazendas 
envolvidas, wim como para outras ações julgadas necessárias. {Prol ICMS 52/18) 

§!ºNão poderão participar do Projeto Canal Verde Brasil-ID, cargas transportadas com 
previsão de carregamento/descarregamento durante o percurso entre a unidade federada de 
origem e destino final das mercadorias. 

§2º Os veículos participantes do Canal Verde devem possuir adesivos, fornecidos pela 
Secretaria da Fazenda de destino, apostos nos para-brisas e porta lateral direita, sendo também 
obrigatório o registro no Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico (MDF-e) de que trata-se 
de mercadoria transportada através do Canal Verde Brasil-ID. 

Art. 1.532 - D. Na hipótese de existência de alguma não conformidade prevista nesta 
seção, ou em caso de suspeita de irregularidade, a carga passa a ter o tratamento usual de 
controle fiscal adotado para todas as demais cargas, (Prot. lCMS 52/18) 

§ 1 • A unidade federada de destino poderá cancelar a qualquer tempo o termo de acordo 
ou regime especial, excluindo o transportador do Projeto Canal Verde, tomando o contribuinte 
sujeito ao controle normal de fiscafüação de mercadorias em trânsito. 

§2º As unidades federadas de carregamento e/ou percurso poderão cancelar o termo de 
anuência a qualquer tempo, excluindo o transportador do Projeto Canal Verde, tomando o 
contribuinte sujeito ao controle normal em seu território, independente da pennanência do 
beneficio nas demais unidades federadas envolvidas." 

Art. 3° Os dispositivos a seguir indicados do Decreto nº 17.94S, de 02 de outubro de 
2018, passam a vigorar com a seguinte redação: 

1-o inciso vn do art. 1': 
"Art. lº ( .. ,) 
( ... ) 
VII - o e1put do art. 839 - B, com efeitos a partir de 10 de julho de 2018: (Convs. 

ICMS 78/18 e 102118) 
( ... )"; 
Il - o inciso IV do art. 2': 

"Art. 2' ( ... ) 
( ... ) 
IV -o Parágrafo único ao art. 839-A, com efeitos a partir de 10 de julho de 2018 até 

30 de novembro de 2018: (Convs. ICMS 78/18 e 102/18) 
( ... )". 

ID - o inciso V do art. 2°: 
"Art. 2º ( ... ) 
( ... ) 
V -o art. 839 - C, com efeitos a partir de 10,de julho de 2018: (Convs. ICMS 78/18 e 

102118) • _ / 
( .. .)". f"..Íl /1 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO 
,. • _ ... , .... ... ,., • ._....1 ... ,, .. ,, ,, , . ..,.,,.,,,.,..,,,·,, ,., ,.,., ... ... .... , .... ' 

DEFICIÊNCIA FÍSICA FIOU VISUAL 

Serv~o Midico/Unidade de 
Saúde: ----------

Data:_J_J_ 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE E DADOS COMPLEMENTARES 
'•'"' '" ., .. ,,,.,_ .... .......... ,, .. , ............. ........ ......................... , ........ ,, . ,,._._., .... , ................... ..,,,_.,_._ ...... __ _ .., 

Nome: 

DaJa dt Na.iclmento: / / 

Identidade l 

Mãe: 

Pái: 

Responsável (Repraentanlt legal): 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade 

Fone: 

Sexo: Masculino Feminino 

; Órgao Emissor: 
- 1 

1 UF: 
,. ,.,1 .. ,, " 

CEP: UF: 

Emall: 

Âlt.S/Omos, para a fmalidade de concessão do benefício, que o requerente rtl/'o qualificado 
possui a deflcllncia abaixo assinalada: 

• 1 

. ...................... .. ................ : .. " .... · ..... ... : .: ....... ,. .... ..!........... ...J .............. ,..1. ........ .1.. ........ : ................ ~...: 

Tipo de Def,cllnci4 

□ DefrcUnc/4 FÍSICA (*) 

□ Deficiência YISUAL (*) 

Código 
Internacional 
de Doenças , 
CIJJ.10 
(Preencher 
comlanlos 
códigos 
quantos 
sejam 
necessários) ' 
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