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Art. 5º-  Ficam revogados o § 1º e seus incisos, o § 2º do art. 3º

e o Anexo da Lei nº 7.885, de 23 de maio de 2003.

Art. 6º-  Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 006, de 24 de agosto de 2004.

Art. 7º - Fica revogada a Medida Provisória nº 006, de 24 de
agosto de 2004.

Art. 8º-  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam

cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor
Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 25 DE NOVEMBRO DE 2004, 183º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 116º DA REPÚBLICA.

JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES
Governador do Estado do Maranhão

PEDRO RONALD MARANHÃO BRAGA BORGES
Secretário Chefe da Casa Civil

EDSON NASCIMENTO
Secretário de Estado da Educação

ANEXO

TABELA DE VENCIMENTO

GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO 1º E 2º GRAUS

 V E N C IM E N T O S  
 

R E F E R Ê N C IA S  V IG Ê N C IA   
1 º D E  O U T U B R O  D E  

2 00 4  

V IG Ê N C IA   
1 º D E  M A R Ç O  D E  

2 00 5  

V IG Ê N C IA   
1 º D E  M A IO  D E  2 00 5  

1 260,00 260,00 280,00 
2 260,00 260,00 280,00 
3 260,00 261,33 280,00 
4 260,00 265,17 280,00 
5 260,00 269,20 280,00 
6 264,87 276,89 280,00 
7 270,61 285,40 285,40 
8 276,64 294,35 294,35 
9 282,97 303,74 303,74 

10 289,62 313,60 313,60 
11 299,91 326,31 326,31 
12 314,90 342,62 342,62 
13 330,65 359,75 359,75 
14 347,18 377,74 377,74 
15 364,54 396,63 396,63 
16 382,78 416,47 416,47 
17 401,91 437,28 437,28 
18 422,01 459,15 459,15 
19 443,12 482,12 482,12 
20 465,27 506,22 506,22 
21 488,52 531,52 531,52 
22 512,95 558,10 558,10 
23 538,59 586,00 586,00 
24 565,53 615,31 615,31 
25 593,80 646,06 646,06 

LEI COMPLEMENTAR Nº 078 DE 25 DE NOVEMBRO DE  2004

Extingue Promotorias de Justiça criadas
pela Lei Complementar 71/2004, altera a
redação do Capítulo IV, do Título II, da Lei
Complementar nº 13, de 25 de outubro de
1991, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia
Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei Comple-
mentar:

Art. 1º- Fica extinto um dos cargos de Promotor de Justiça de
Imperatriz criados pelo  inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 71,
de 07 de janeiro de 2004, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1º- Ficam criados os seguintes cargos:

(...)

II - 01 (um) cargo de Promotor de Justiça na comarca de
Imperatriz;” (NR)

Art. 2º- Ficam extintos os cargos de Promotor de Justiça cria-
dos pelos incisos IV, V e VI do art. 1º da Lei Complementar nº 71, de 07
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de janeiro de 2004, nas comarcas de Coelho Neto, Barra do Corda e Zé
Doca.

Art. 3º (Vetado).

Art. 4º- Ficam revogadas as disposições em contrário, em es-
pecial os incisos IV, V e VI do art. 1º da Lei Complementar nº 71, de 07
de janeiro de 2004.

Art. 5º (Vetado).

Art. 6º (Vetado).

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e a execução da presente Lei Complementar pertencerem que a
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O
Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil, a faça publicar,
imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 25 DE NOVEMBRO DE 2004, 183º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 116º DA REPÚBLICA.

JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES
Governador do Estado do Maranhão

PEDRO RONALD MARANHÃO BRAGA BORGES
Secretário Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 20.906 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2004

Acrescenta o Anexo 3.2 ao Anexo 3.0 do
Regulamento do ICMS, que dispõe sobre
o cumprimento de obrigações tributárias
relativas ao ECF.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 64, inciso III da Constituição
do Estado,

DECRETA:

Art. 1º- Fica acrescido ao Anexo 3.0 do Regulamento do ICMS,
aprovado pelo Decreto nº 19.714, de 10 de julho de 2003, o Anexo 3.2,
com a seguinte redação:

“Anexo 3.2

Art. 1º-  Na intervenção técnica, a empresa interventora deverá:

I - emitir Leitura X, antes e após a intervenção;

II - emitir Leitura da Memória Fiscal relativa ao período de
apuração do imposto em aberto, antes e após a intervenção. Na im-
possibilidade de emissão da Leitura X antes da intervenção, os totais
acumulados deverão ser apurados mediante a soma dos valores cons-
tantes da última Leitura X, Redução Z ou Leitura da Memória de
Trabalho, dentre elas a mais recente, e das importâncias posteriormen-
te registradas na Fita-Detalhe, relativamente aos seguintes totalizadores:

a) específicos das situações tributárias relativas ao ICMS;
b) de cancelamento, desconto e acréscimos, relativos ao ICMS;
c) específicos para as operações não sujeitas ao ICMS ou não-
fiscais;
d) de ISSQN, inclusive cancelamento, desconto e acréscimo, se
houver.
§ 1º A apuração de valores na forma prevista   no inciso II deste

artigo  deverá ser demonstrada através de registro no livro RUDFTO

do estabelecimento do contribuinte usuário, com identificação do nú-
mero do respectivo Atestado de Intervenção Técnica em Equipamento
Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

III - emitir leitura da programação de parâmetros, antes e após
a intervenção, na hipótese de o funcionamento do equipamento estar
sujeito a esta programação;

IV - substituir a versão do software básico por versão atualiza-
da na forma prevista no Ato Homologatório

Art. 2º- É permitido o cancelamento do documento fiscal emi-
tido pelo ECF em decorrência de erro de registro ou, na hipótese de
operações com mercadorias, da não-entrega, total ou parcial, das mes-
mas ao consumidor adquirente, desde que efetuado imediatamente após
a sua emissão, observado o seguinte:

I - o documento fiscal cancelado deverá conter, ainda que no
verso, as assinaturas do operador do ECF e do responsável pelo esta-
belecimento, bem como o motivo do seu cancelamento;

II - deverá ser emitido, se for o caso, novo documento fiscal
relativo às mercadorias efetivamente comercializadas ou ao serviço a
ser prestado;

III - o documento fiscal cancelado deverá ser anexado à Redu-
ção Z relativa ao dia do cancelamento.

§ 1º Quando, por motivos técnicos, o cancelamento não possa
ser registrado pelo ECF ou não seja o momento imediatamente posterior
à emissão do documento, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - tratando-se de devolução ou troca de mercadorias, o contri-
buinte deverá observar o disposto no arts.  45, 46 e 47 do RICMS/03;

II - tratando-se de documento fiscal relativo à prestação de
serviço de transporte rodoviário de passageiros, o valor do imposto
deverá ser estornado na apuração do contribuinte, desde que, cumula-
tivamente:

a) tenha sido devolvido ao passageiro o valor pago pela presta-
ção de serviço;

b) o documento fiscal contenha as seguintes informações:

1. a identificação e o endereço do passageiro, ainda que indica-
dos de forma manuscrita, e sua assinatura;

2. a identificação do responsável pelo estabelecimento usuário
do ECF, ainda que indicada de forma manuscrita, e sua assinatura;

3. a justificativa da ocorrência;

4. seja elaborado demonstrativo mensal de documentos fiscais
cancelados para fins de dedução do imposto e nele sejam anexados os
documentos cancelados.

§ 2º- Na hipótese de não-utilização do serviço de transporte
rodoviário de passageiros indicado no documento fiscal, o documento
poderá ser revalidado para o mesmo passageiro, desde que nele cons-
te, ainda que de forma manuscrita e no seu verso, a nova data e
horário de embarque e o número da poltrona a ser ocupada.

§ 3º Só será permitida a apropriação de crédito em devolução
ou troca de mercadoria adquirida com emissão de Cupom Fiscal, se
contiver a identificação do adquirente impressa por equipamento Emis-
sor de Cupom Fiscal.


