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§ 1º O requerimento de que trata o caput deverá ser fundamen-
tado e acompanhado de todos os elementos comprobatórios da ocorrência
de, pelo menos, uma das situações previstas no § 2º do art. 1º.

§ 2º A análise do requerimento, no de deferimento, seguirá o
rito estabelecido no art. 2º.

§ 3º No caso de indeferimento do requerimento, havendo
concordância do Procurador Regional da Fazenda Nacional, este dará
conhecimento ao Diretor do Departamento da Gestão de Dívida Ativa
da União.

Art. 4º Fica revogada a Portaria PGFN nº 708, publicada no
DOU de 23 de abril de 2009, e a Portaria PGFN nº 786, publicada no
Boletim de Pessoal de 25 de novembro de 2011.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FABRÍCIO DA SOLLER

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
SECRETARIA EXECUTIVA

RETIFICAÇÃO

Na Instrução CVM nº 566, de 31 de julho de 2015, publicada
no D.O.U. de 03/08/2015, Seção 1, página 104, onde se lê:

"Art. 17, Parágrafo único. O disposto no art. 15, inciso V,
desta Instrução entra em vigor na data de sua publicação."

Leia-se:
"Art. 17, Parágrafo único. O disposto no art. 16, inciso V,

desta Instrução entra em vigor na data de sua publicação."

CONSELHO NACIONAL
DE POLÍTICA FAZENDÁRIA

SECRETARIA EXECUTIVA

ATO DECLARATÓRIO No- 16, DE 17 DE AGOSTO DE 2015

Ratifica os Convênios ICMS 63/15, 65/15,
66/15, 68/15, 69/15, 71/15, 72/15, 73/15,
74/15, 76/15, 77/15, 78/15, 79/15, 80/15,
81/15, 82/15, 83/15, 84/15 e 85/15.

O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo inciso X, do art. 5°, e pelo parágrafo único do art. 37 do
Regimento desse Conselho, declara ratificados os Convênios ICMS a
seguir identificados, celebrados na 244ª reunião extraordinária do
CONFAZ, realizada no dia 27 de julho de 2015:

Convênio ICMS 63/15 - Autoriza o Estado de Santa Catarina
a conceder crédito presumido na aquisição interna de biogás e bio-
metano;

Convênio ICMS 65/15 - Dispõe sobre a adesão do Estado do
Pará ao Convênio ICMS 04/04, que autoriza os Estados que menciona
a conceder isenção do ICMS à prestação de serviço de transporte
intermunicipal de cargas;

Convênio ICMS 66/15 - Altera o Convênio ICMS 76/98, que
autoriza a conceder isenção do ICMS às operações internas e in-
terestaduais com pescados criados em cativeiro;

Convênio ICMS 68/15 - Altera o Convênio ICMS 38/12, que
concede isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas
portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista;

Convênio ICMS 69/15 - Altera o Convênio ICMS 54/99, que
autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a conceder redução da base
de cálculo do ICMS nas prestações de serviço de televisão por as-
sinatura;

Convênio ICMS 71/15 - Altera o Convênio ICMS 25/15, que
alterou o Convênio ICMS 85/04, que autoriza o Estado de Santa
Catarina a conceder crédito presumido para a execução do Programa
Luz para Todos;

Convênio ICMS 72/15 - Altera o Convênio ICMS 89/13, que
autoriza o Estado do Ceará a dispensar ou reduzir juros, multas e
demais acréscimos mediante parcelamento de débitos fiscais rela-
cionados com o ICMS;

Convênio ICMS 73/15 - Autoriza o Estado do Amazonas a
instituir o Programa de Recuperação de Créditos Tributários da Fa-
zenda Estadual, na forma e condições que especifica;

Convênio ICMS 74/15 - Altera o Convênio ICMS 121/13,
que autoriza o Estado do Piauí a dispensar ou reduzir juros, multas e
demais acréscimos legais previstos na legislação tributária, e a con-
cederem parcelamento de débito fiscal, relacionados com o ICMS;

Convênio ICMS 76/15 - Autoriza o Estado da Paraíba a
dispensar ou a reduzir juros, multas e demais acréscimos legais pre-
vistos na legislação tributária, e a conceder parcelamento de débito
fiscal, relacionados com o ICM e o ICMS;

Convênio ICMS 77/15 - Altera o Convênio ICMS 71/11 que
dispõe sobre a aplicação do parágrafo único da cláusula primeira do
Convênio ICMS 52/92, que estende às Áreas de Livre Comércio dos
Estados do Amapá, Roraima e Rondônia os benefícios do Convênio
ICM 65/88;

Convênio ICMS 78/15 - Autoriza o Estado de Mato Grosso
e o Distrito Federal a conceder redução da base de cálculo do ICMS
nas prestações de serviço de televisão por assinatura;

Convênio ICMS 79/15 - Altera o Convênio ICMS 41/15, que
autoriza o Estado de Pernambuco a reduzir parcialmente as multas e
os juros dos créditos tributários relacionados com o ICM e o ICMS
mediante pagamento à vista ou parcelado, na forma que especifica;

Convênio ICMS 80/15 - Altera o Convênio ICMS 55/15, que
autoriza o Estado do Amapá a dispensar ou reduzir multas e juros e
conceder parcelamento de débitos fiscais, relacionados com o ICMS;

Convênio ICMS 81/15 - Concede isenção do ICMS às ope-
rações internas, interestaduais e de importação, com matéria prima,
material secundário, embalagens, partes, peças, máquinas e equipa-
mentos a serem empregados na execução do PROSUB - Programa de
Desenvolvimento de Submarinos;

Convênio ICMS 82/15 - Autoriza o Estado de Santa Catarina
a remitir débitos tributários de responsabilidade do setor econômico
de mercados e supermercados;

Convênio ICMS 83/15 - Autoriza o Estado de Santa Catarina
a remitir débitos tributários de responsabilidade do setor econômico
de abatedores e distribuidores de carnes de gado bovino;

Convênio ICMS 84/15 - Autoriza o Estado de Santa Catarina
a remitir débitos tributários;

Convênio ICMS 85/15 - Autoriza o Estado de Santa Catarina
a remitir débitos tributários de responsabilidade do setor econômico
da indústria de pré-moldados.

MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA No- 1.581,
DE 17 DE AGOSTO DE 2015

Estabelece prazos e procedimentos para
atualização do Sistema Nacional de Cadas-
tro Rural (SNCR) e do Cadastro de Imóveis
Rurais (Cafir) que visa propiciar a inte-
gração entre esses sistemas cadastrais com
a finalidade de estruturação do Cadastro
Nacional de Imóveis Rurais (CNIR).

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 280 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, apro-
vado pela Portaria Ministério da Fazenda - MF nº 203, de 14 de maio
de 2012, e a PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE CO-
LONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso VII do art. 21 da Estrutura Regimental do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, aprovada pelo
Decreto nº 6.812, de 3 de abril de 2009, e o inciso IX do art. 122 do
Regimento Interno, aprovado pela Portaria Ministério do Desenvol-
vimento Agrário - MDA nº 20, de 8 de abril de 2009, e tendo em
vista o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 1º e art. 2º da Lei nº 5.868, de
12 de dezembro de 1972, e § 2º do art. 6º e § 3º do art. 16 da Lei nº
9.393, de 19 de dezembro de 1996, resolvem:

Art. 1º Estabelecer a obrigatoriedade de atualização cadastral
no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) e no Cadastro de
Imóveis Rurais (Cafir), visando propiciar a integração entre os re-
feridos sistemas cadastrais com a finalidade de estruturação do Ca-
dastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR).

§ 1º Para fins da integração prevista no caput, fica criada a
seção "Vincular Nirf" na Declaração para Cadastro de Imóveis Rurais
prevista no art. 7º da Instrução Normativa INCRA nº 82, de 27 de
março de 2015, para vincular o Número do Imóvel na Receita Federal
(Nirf) ao SNCR.

§ 2º O procedimento de vinculação a que se refere § 1º é
aquele descrito no Manual do SNCR, disponível no sítio do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) na internet, no
endereço www.incra.gov.br.

§ 3º Os prazos para realização da atualização cadastral serão
fixados em função do tamanho da área total do imóvel rural em
hectares (ha):

I - Acima de 1.000 ha, de 17 de agosto de 2015 à 30 de
setembro de 2015;

II - Acima de 500 ha até 1.000 ha, de 1º de outubro à 30 de
outubro de 2015;

III - Acima de 250 ha até 500 ha, de 3 de novembro à 31 de
dezembro de 2015;

IV - Acima de 100 ha até 250 ha, de 4 de janeiro de 2016 à
29 de abril de 2016;

V - Acima de 50 ha até 100 ha, de 2 de maio à 19 de agosto
de 2016.

§ 4º O procedimento e o prazo para vinculação de imóvel
com área total menor ou igual a 50 hectares serão estabelecidos em
ato normativo específico.

Art. 2º Cada imóvel cadastrado no SNCR deverá ser vin-
culado a um único imóvel cadastrado no Cafir, exceto nas situações
previstas nos arts. 3º, 6º e 7º.

No Ato COTEPE/PMPF nº 15, de 14 de agosto de 2015, publicado no DOU de 17 de agosto de 2015, Seção 1, página 18, na linha
referente ao estado do Alagoas:

onde se lê:
" (...)

*AL 3,3700 3,3700 - 2,7930 - 3,3253 1,8320 2,5950 2,0880 - - -

(...)";
leia-se:
" (...)

AL 3,3700 3,3700 2,9100 2,7930 - 3,3253 1,8320 2,5950 2,0880 - - -

(...)".

RETIFICAÇÕES

No Convênio ICMS 74/15, de 27 de julho de 2015, pu-
blicado no DOU de 30 de julho de 2015, Seção 1, páginas 33 e
34:

a) no preâmbulo:
onde se lê: "...tendo em vista o disposto nos arts. 102 e 199

da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Na-
cional):..." , leia-se: "... tendo em vista o disposto na Lei Com-
plementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975...";

b) na cláusula segunda:
onde se lê: "...entra em vigor na data da publicação...", leia-se:

entra em vigor na data da publicação da sua ratificação nacional...".

Art. 3º Fica dispensado de efetuar a vinculação o imóvel:
I - declarado no SNCR com a área total inserida no pe-

rímetro urbano do município;
II - informado na Declaração do Imposto sobre a Propriedade

Territorial Rural (DITR), do exercício 2015 ou posteriores, como
imóvel onde não é desenvolvida atividade rural.

Art. 4º Se o imóvel na situação prevista no inciso I do art. 3º
estiver cadastrado no Cafir, a inscrição deverá ser cancelada, con-
forme previsto no inciso I do art. 25 da Instrução Normativa RFB nº
1.467, de 22 de maio de 2014.

Art. 5º Se o imóvel na situação prevista no inciso II do art.
3º estiver cadastrado no SNCR, a inscrição deverá ser cancelada,
conforme previsto no inciso III do art. 11 da IN INCRA nº
82/2015.

Art. 6º A vinculação de um imóvel no SNCR a mais de um
imóvel cadastrado no Cafir será admitida caso seja comprovado que
o perímetro urbano do município provocou a descontinuidade do
imóvel cadastrado no SNCR, resultando em mais de uma parcela
localizada em zona rural.

Art. 7º A vinculação de um imóvel no Cafir a mais de um
imóvel cadastrado no SNCR será admitida caso seja comprovado que
a perda de destinação rural, nos termos do Capítulo VI da IN INCRA
nº 82/2015, provocou a descontinuidade do imóvel cadastrado no
Cafir, resultando em mais de um imóvel cadastrado no SNCR.

Art. 8º A falta da vinculação prevista no art. 1º, decorrido os
prazos constantes desta Instrução Normativa, sujeita o imóvel rural, a
partir de 22 de agosto de 2016, à situação de pendência cadastral no
Cafir, conforme o inciso III § 1º do art. 6º da IN RFB nº 1.467/2014,
e à seleção no SNCR para fins de inibição da emissão do Certificado
de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR).

Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação no Diário Oficial da União.

JORGE ANTONIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal do Brasil

MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA FALCÓN
Presidente do Instituto Nacional de Colonização

e Reforma Agrária

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 1.582, DE 17 DE AGOSTO DE 2015

Altera a Instrução Normativa RFB nº
1.467, de 22 de maio de 2014, que dispõe
sobre o Cadastro de Imóveis Rurais (Ca-
fir).

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 280 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, apro-
vado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em
vista o disposto na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), e na Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de
1996, resolve:

Art. 1º Os arts. 2º, 5º, 6º, 7º, 11, 16, 20 e 21 da Instrução
Normativa RFB nº 1.467, de 22 de maio de 2014, passam a vigorar
com a seguinte redação:
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