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ispD õe sobre a posibl
iscF al de Produto,r model 4, para as opre
spe ce ifca.

i dade de misãoe de Nota
açsõe que

O RDONAVEG DO OAD EST DE N,DÔRIAO no uso das atribusõeiç que lhe corenf o artigo
65, inciso V, da Constituioçã Estadual,
D E C R E T :A
tAr . 1°
Em cartá er xce epc
i onal, até 31 de ezmbrod de 20, os produtosre ruar is porodeã mite ir
Nota iscF al de P
roduto,r model 4, para acortbe ar o transporte nas oprae õçse com ar,ozr o,ijãfe milho e
soja, quando stde inadas a ste ablecntime o localizado no Estado de Rondôia.
25213/20 – efeitos a partir de 09.07.2020)

(NR d ada pelo Dec.

R e dação
anteri
o r:
Art.
1 º. mE caráter excpe cional, até 13 de dezmobr de 290,1 os pruod tores
rurais poderão em
itir Nota cFis al de Produtor, model 4, para acortbe ar o tranps orte nas po erações
com a r oz,r ,feijão milho e ojas , quando destniadas a estabelcimento localizaod on tEs ado de
oRndôia.

Pagraá fo único. A cada inscoiçãr dos produtosre ruar is rfeidos no
impsãore de até 10 (cem) notas fiscais, model 4, por .zve
a partir de 1º.01.18)

caput ráse permitida a
(AC pelo Dec. 22561, de 06.02.18 - efeitos

tAr . 2º. A peormisã prevista no artigo 1º fica condicionada a qu,e até o último dia útli de cada mês,
o pr odutor ruar l mite a uma Nota iscF al
Avulsa tEle rônica, loMde
todas as oprae sõeç com aqule
stde inatáior
durante o mês.

5, para cada stde inatário

§ 1º . Na Nota isFcal Avulsa tEle rônica, loMde 5, a que se rfe o
os sonúmer das Notas iscF ais de Produto,r model 4, mite idas.
06.02.18 - efeitos a partir de 1º.01.18)
§ 2º. O ispd osto no
brigao dos a mite ir a N
cDe rte o n.
8 321 de 30 de abril de 198.
tAr .

, nglobae ndo

caput, orãved sre minforado
s
(Renumerado pelo Dec. 2 2561, de

caput aplica - se xce lusivamente as oprae õçse cujos stde inatáiosr onã ste ejam
a Nota iscF al Elte rônica, loMde 5, de nte rada fridae no artigo 201
- A do
(AC pelo Dec. 22561, de 06.02.18 - efeitos a partir de 1º.01.18)

3 º. Este Dectre o netra me vigor na data de sua

publicaçoã

, produinzdo

fite os a partir de 1º

jairone de 2018.
Palácio do rnoGve od Estado de Rondôia, me

15

de

jairone

de

201

8 , 1 30

º da pRe ública.
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