GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA
ERRATA
PUBLICADA NO DOE Nº 1224, DE 15.04.09
No Decreto nº 14.169, publicado no Diário Oficial do Estado nº 1214, de 31 de março de 2009:
I – na redação dada ao pelo inciso VIII do artigo 1º, ao parágrafo único do art. 187-D do
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/RO:
ONDE SE LÊ:
“Art. 187 - D
......................
Parágrafo único. O papel do FS-DA deve:
II – ter as dimensões mínimas de 210mm x 297mm (A4) e máxima 215mm x 330mm (ofício 2),de
orientação retrato ou paisagem;
II – possuir a gramatura de 75 g/m2;
III – ser apropriado a processos de impressão calcográfica, “off-set”, tipográfico e não impacto;
IV – ser composto de 100% de celulose alvejada com fibras curtas;
IV – ter espessura de 100± 5 micra;
VI – ter, na lateral direita, razão social e o número do CNPJ do estabelecimento fabricante do
formulário de segurança.”
LEIA-SE:
“Art. 187-D:
......................
Parágrafo único. O papel do FS-DA deve:
I – ter as dimensões mínimas de 210mm x 297mm (A4) e máxima 215mm x 330mm (ofício 2),de
orientação retrato ou paisagem;
II – possuir a gramatura de 75 g/m2;
III – ser apropriado a processos de impressão calcográfica, “off-set”, tipográfico e não impacto;
IV – ser composto de 100% de celulose alvejada com fibras curtas;
V – ter espessura de 100± 5 micra;
VI – ter, na lateral direita, razão social e o número do CNPJ do estabelecimento fabricante do
formulário de segurança.”
II – na redação dada pelo inciso VII do artigo 2º, ao §13 do artigo 196-L do RICMS/RO:
ONDE SE LÊ:
“Art. 196-L
...................
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§13. Na hipótese do §5º-A do artigo 196-I, havendo problemas técnicos de que trata o “caput”, o
contribuinte deverá emitir, em no mínimo duas vias, o DANFE Simplificado em contingência, com a
expressão “DANFE Simplificado em Contingência”, sendo dispensada a utilização de formulário de
segurança, devendo ser observadas as destinações da cada via conforme o disposto nos incisos I e II do
§5º.”
LEIA-SE:
II – “Art. 196-L
.................
§13. Na hipótese do §5º-A do artigo 196-I, havendo problemas técnicos de que trata o “caput”, o
contribuinte deverá emitir, em no mínimo duas vias, o DANFE Simplificado em contingência, com a
expressão “DANFE Simplificado em Contingência”, sendo dispensada a utilização de formulário de
segurança, devendo ser observadas as destinações de cada via conforme o disposto nos incisos I e II do
§5º.”
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 14 de abril 2009, 121º da República.
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