GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA
RETIFICAÇÃO
PUBLICADA NO DOE Nº 0299, DE 30.06.05
No inciso III do artigo 1º do Decreto nº 11584, de 15 de abril de 2005, publicado no Diário Oficial
do Estado nº 0251 de 20 de abril de 2005, que “Introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/RO”
ONDE SE LÊ:
“III – impressão em calcografia cilíndrica, TALHO DOCE, com gravação em baixo relevo e
impressão em alto relevo com 18 a 30 micras, gerada com tinta pastosa especial, nas cores definidas para
os tipos de Selos Fiscais (vermelha: autenticidade; azul: trânsito; verde: entrada e amarelo: certidão
negativa), contendo fio de micro letra positiva com texto CRE/RO, micro letras positivas na cor cinza
com texto RONDÔNIA, tinta de interferência luminosa, filigrana positiva e negativa com imagem
fantasma com sigla RO, geométrico positivo em TALHO DOCE, espaço reservado para anotação do
número do documento fiscal, texto GOVERNO DE RONDÔNIA - COORDENADORIA DA RECEITA
ESTADUAL – SELOS FISCAIS (Autenticidade, Trânsito e Entrada) e SÉRIE ("A", "T" ou "E")
respectivamente, impresso em TALHO DOCE, fundo medalhão "duplex", aplicação de tinta especial
incolor invisível, reativa a luz ultravioleta, tornando fluorescentes:”
LEIA-SE:
“III – impressão em calcografia cilíndrica, TALHO DOCE, com gravação em baixo relevo e
impressão em alto relevo com 18 a 30 micras, gerada com tinta pastosa especial, nas cores definidas para
os tipos de Selos Fiscais (vermelha: autenticidade; azul: trânsito e verde: entrada), contendo fio de micro
letra positiva com texto CRE/RO, micro letras positivas na cor cinza com texto RONDÔNIA, tinta de
interferência luminosa, filigrana positiva e negativa com imagem fantasma com sigla RO, geométrico
positivo em TALHO DOCE, espaço reservado para anotação do número do documento fiscal, texto
GOVERNO DE RONDÔNIA - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL – SELOS FISCAIS
(Autenticidade, Trânsito e Entrada) e SÉRIE ("A", "T" ou "E") respectivamente, impresso em TALHO
DOCE, fundo medalhão "duplex", aplicação de tinta especial incolor invisível, reativa a luz ultravioleta,
tornando fluorescentes:”
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 26 de abril de 2005, 117º da República.
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