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GERÊNCIA TÉCNICA E DE SUPORTE AOS CONSELHOS TEMÁTICOS – GETEC 
Conselho de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis - CONTEC 

Governo anuncia fim das alíquotas majoradas de ICMS em 31 de dezembro de 2021 
Novas alíquotas começam a vigorar em 1º de janeiro de 2022 

 

FONTE: SEFAZ/RS 

O governador entregou na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (14/9), o o projeto de Lei 

do Orçamentária Anual que prevê resultado inicial equilibrado e retomada de investimentos 

em valores 74% maiores do que previsto para 2021. 

Ciente que é preciso persistir no ajuste fiscal, PLOA projeta o déficit orçamentário em 2022 

de R$ 3,2 bilhões. Agora, a proposta segue para a Comissão de Finanças, Planejamento, 

Fiscalização e Controle, onde poderá receber emendas do próprio colegiado, de outros 

parlamentares e da população. A Assembleia tem prazo legal até 30 de novembro para 

aprovar a LOA e devolver ao governador para sanção. 

O projeto reafirma o fim do ciclo de alíquotas majoradas de ICMS de combustíveis, 

energia, comunicações (que caem de 30% para 25%) e da alíquota modal (de 

17,5% em 2021 para 17% em 2022), que deixam de vigorar em 31 de dezembro, 

depois de seis anos de vigência.  

O governo anuncia que seguirá com a agenda de desburocratização, modernização da 

receita, por meio do programa Receita 2030, revisão de benefícios fiscais e incentivando 

parcerias para que a redução das históricas diferenças entre receitas e despesas não precise 

mais ser financiada por alíquotas majoradas. 

A partir de janeiro, o Rio Grande do Sul passa a se inserir no grupo de sete Estados com as 

menores alíquotas do país para gasolina e álcool (25%) e equipara-se também a outros sete 

Estados com 17% na alíquota modal, a menor do país. O Estado já está entre os menores 

também no diesel (12%). 

Clique aqui para ler a reporagem na íntegra. 

Sendo o que nos cabia informar no momento, permanecemos à disposição para qualquer 

esclarecimento. 
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