
10 Brasília, 01 de fevereiro de 1990

DECRETO N.- 12-183 DE 31 DE Janeiro DE 19 90

Altera o percentual da Indenização de

Transporte regulamentada pelo Decre-

to na 4.903, de 13 de novembro de

1979, e alterações posteriores.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atri-

buições que lhe confere o artigo 20, inciso II, da

Lei na 3.751, de 13 de abril de 1960, e tendo em

vista o disposto no artigo 69, do Decreto n9 1.544,

de 15 de abril de 1977, e ainda o que consta do Pro-

cesso n« 030.015.108/87,

"Art. 22;

I -
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III -

5 12 -

§ 2°- -

§ 32 -

§ 49 - Quando tratar-se de área rural de propriedade

da TERRACAP, a CEB poderá efetuar a ligação de energia elétrica, me.

diante exibição de Termo de Concessão de Uso, de Contrato de Arren,

damento ou de Consentimento Expresso da citada Companhia, que fixa.

rá os requisitos e condições e disciplinará o procedimento a ser

adotado para emitir sua concordância".

Art. 2- - Este Decreto entra em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 31 de janeiro de 1990
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Art. 19 - Fica fixado em 30% (trinta por cento) sobre

o vencimento do Padrão III, da 1» Classe, do cargo de Auditor Tri-

butário, da Carreira Auditoria Tributária, do Quadro de Pessoal do

DECRETO N.o 12.185 DE 31 DE JANEIRO DE 10 90

Distrito Federal, o valor da Indenização de Transporte instituída

pelo Decreto-lei n9 1.544,. de 15 de abril de 1977, regulamentada

pelo Decreto ne 4.903, de 13 de novembro de 1979, e alterações

posteriores.

Art. 2e - Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 31 de janeiro de 1990.

1029 da República e 302 de Brasília.
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DECRETO N.o 12.184 DE 31 DE janeiro DE 1890

Acrescenta parágrafo ao A r t . 2- do De.

creto n2 3.906, de 24 de outubro de

1977, com a redação que lhe deram os Dje

cretos n2s B.690, de 05 de j u l h o de

1985, e 9 .260 , de 31 de j ane i ro de

1986, que dispõem sobre o l icenciameri

to e f i sca l ização de edif icações na

área rural do Dis t r i to Federal .

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das ' atri

buições que lhe confere o inciso II do a r t igo 20, da

Lei n2 3.751, de J 3 de abril de 1960,

Altera o Decreto n9 11.668,
de 30 de junho de 1989.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atri

buições que lhe confere o artigo 20, inciso II, da

Lei n9 3.751, de 13 de abril de 1960, tendo em vista

o disposto nos artigos 55 e 56 da Lei n? 07, de 29

de dezembro de 1988, e a ratificação nacional do Con
vênio ICM 65/88, '

D E C R E T A :

Art. 19. O artigo 29 do Decreto n9 11.668, de 30 de

junho de 1989, passa a vigorar cora a seguinte redação:

"Art. 29. Ficam Isentas do ICMS, as saldas de
produtos industrializados de origem nacional de£
tinados ã comercialização ou industrialização na
Zona Franca de Manaus (Convénio ICM 65/88).

§ 19. O disposto neste artigo não se aplica
às saídas de armas e munições, perfumes, fumo, b£

bidas alcoólicas e automóveis de passageiros.

§ 2S. Para efeito de fruição do benefício
previsto neste artigo, o estabelecimento reme.
tente deverá abater do preço da mercadoria, o
valor equivalente ao imposto que seria devido
se não houvesse a isenção, indicado .expressa,
mente na nota fiscal.

§ 4.2. As mercadorias beneficiadas pela isen.
cão prevista neste artigo, quando saírem da
Zona Franca de Manaus, perderão o direito àque.
Ia isenção, hipótese em que o imposto devido
será cobrado pelo Distrito Federal, salvo se o
produto tiver sido objeto de industrialização
naquela Zona."

Art. 22. Este decreto.entra em vigor na data de

sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de janeiro de 1990.

Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 31 de janeiro de l 990.

1022 da República e 302 de Brasília

D E C R E T A :

Art. l- - Acrescerita-se ao art. 2- do Decreto n°

3.906, de 24 de outubro de 1977, com a redação que lhe deram os D<í

cretos n=s 8.690, de 05 de julho de 1985, e 9.620, de 31 de janeiro

de 1986, o seguinte parágrafo:

JOAQU1M nOMTNCQB RORVÍ
Governador do Distrito Fede/al

RODRIGUES
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