
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0014, DE 8 DE JULHO DE 2010  

 Publicada no DOE(Pa) de 09.07.10.  

Dispõe sobre os procedimentos relativos ao recolhimento 
do ICMS pelos contribuintes detentores de incentivo 
financeiro, nos termos do inciso II do art. 5º da Lei nº 
6.489, de 27 de setembro de 2002, que dispõe sobre a 
Política de Incentivos ao Desenvolvimento 
Socioeconômico do Estado do Pará e dá outras 
providências.  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em exercício, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, e tendo em vista o disposto no inciso I do § 3º do art. 7º do Decreto nº 
5.615, de 29 de outubro de 2002, que aprova o Regulamento da Lei nº 6.489, de 27 de setembro 
de 2002, que dispõe sobre a Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do 
Estado do Pará,  

RESOLVE:  

Art. 1º O contribuinte detentor de incentivo financeiro, nos termos do inciso II do art. 5º da 
Lei nº 6.489, de 27 de setembro de 2002, que dispõe sobre a Política de Incentivos ao 
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará e dá outras providências, em cumprimento 
ao disposto no inciso I do § 3º do art. 7º do Decreto nº 5.615, de 29 de outubro de 2002, deverá, 
para efeito de recolhimento do ICMS, observar o disposto nesta Instrução Normativa.  

Art. 2º O beneficiário de incentivo financeiro deverá proceder ao recolhimento, nos 
seguintes Códigos de Receitas:  

a) 1131-2 - ICMS Normal, o valor correspondente a parcela do imposto devido;  

b) 2005-2 - Receita Lei nº 6.489/2002, o valor correspondente ao percentual do incentivo 
financeiro.  

Parágrafo único. O recolhimento de que trata o caput deste artigo será efetivado, no prazo 
de que trata o inciso V, alínea “a” do art. 108 do RICMS-PA, por meio de Documento de 
Arrecadação Estadual - DAE, exclusivamente:  

a) emitido por intermédio do Portal de Serviços da Secretaria de Estado da Fazenda;  

b) recolhido no Banco do Estado do Pará S.A. - BANPARA.  

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado.  

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS DAMASCENO  

Secretário de Estado da Fazenda, em exercício  

http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/lei/lp2002_06489.pdf
http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/decreto/dc2002_05615.pdf

