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DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DO ICMS ANTECIPADO 

Requerimento Para Concessão de Regime Especial 

 Firma/Razão Social 

Endereço                                                                                                              Bairro                                

Município                                                            Fone/Fax                                                 CEP 

CGC                                                                     CAGEP                                                    CAE 

Campo I   Início  Renovação 
Senhor Secretário, 
 
O contribuinte acima qualificado vem, na forma da Portaria GASEC nº 566/95, solicitar a V. Exa. Regime Especial para a 
fruição do benefício do diferimento do pagamento do ICMS, exigido antecipadamente nas operações sujeitas ao regime 
de substituição tributária (exceto as procedentes de Unidades da Federação signatárias de Convênios e Protocolos dos 
quais o Piauí faça parte) e nas alcançadas pelo Decreto nº 9.405/95 (antecipação parcial do ICMS), declarando, sob as 
penas da Lei, não estar enquadrado em nenhuma das hipóteses de vedação do referido benefício.  
 
 
  _________________________________________                  ____________________________________________ 
                            Local/Data                                                                          Titular/Representante Legal 
 
Campo II  

 
INFORMAÇÕES FISCAIS RELATIVAS AO REQUERENTE (FORNECIDAS PELO ÓRGÃO FAZENDÁRIO LOCAL) 

      SIM NÃO  
  1. Apresenta irregularidade cadastral? Especificar:    
  2. Encontra-se em atraso com o recolhimento do imposto:   
      2.1. apurado regularmente na escrita fiscal?    
      2.2. diferido?    
      2.3. devido em outras hipóteses de ocorrência de fato gerador?    
  3. Encontra-se com débitos fiscais definitivamente julgados ou inscritos na Dívida Ativa?     
  4. Há irregularidades que caracterizem inidoneidade do requerente?    

 
 
OBS.: __________________________ 

Com base na análise do processo, declarações do contribuinte e informações 
disponíveis neste órgão local, constatei que o contribuinte: 

_______________________________  
_______________________________  � atende aos requisitos exigidos para a concessão do Regime Especial 
_______________________________  � não atende aos requisitos exigidos para a concessão do Regime Especial 
_______________________________  
_______________________________ __________________________         _________________________________ 
_______________________________                Local/data                             Agente Fazendário(assinatura/carimbo) 

 
Campo III  Campo IV  

 
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DA FAZENDA 

 
DESPACHO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA 

  

Com base nas informações constantes do processo e 
fundamentado no parecer do órgão local, manifesto-me: 

Com base nas informações do processo, e acolhendo 
parecer técnico do Diretor Regional: 

  

 � favorável ao deferimento do pleito  � defiro o pedido 

 � não favorável ao deferimento do pleito  � indefiro o pedido 
 

 Encaminhe-se ao DATRI, para as providências necessárias 
_______________                _______________________ Teresina, ___/___/___     ___________________________ 
     Local/data                                Diretor Regional 
 

                                                Secretário da Fazenda 
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