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GERENCIA DE LEGISLAQAO E PROCESS08 - GELP
-

DESPACHO ICMS-RE N° 03212016

PROCESSO N°: 2016.000008218141-69
INTERESSADA: GERDAU AQOS LONGOS S_A
Av. Getulio Vargas, 3666, Distrito industrial do Curado
CEP 50.950-000
CNPJ/MF: 07.358761/0051-28
CACEPE; 0004131-94

EMENTA:
,

-

Recife

- PE

Pede atualizagéo de dados cadastrais no regime especial
que autoriza a adocao de procedimentos quanlo ao
cumprimento de obrigacées acessérias nas operacbes
com sucata e extensao dos seus efeitos a outro
estabelecimento, em razéo de incorpora9éo. Toma
ciencia
1. RELATORIO

A empresa acima qualificada, em requerimento no processo em eplgrafe, requer
atualizacao cadastral de Regime Especial relativo a operacao com sucata e autorizado pelo
Despacho IC;/IS-RE n° O09/2005, conforme dados abaixo e extrato de cadastro que anexa,
o

relatcrio.

2.

oo

MER|To

Trata-se de pedido de aditamento de regime especial jé concedido, no sentido de
atualizar os dados cadastrais de estabelecimento constante em regime especial autorizado por
esta Secretaria da Fazenda através do Despacho ICMS-RE n° 009l2005, que versa sobre adocao
de procedimentos quanto ao cumprimento de obrigacées acesscrias nas operacées com sucata e
extensao dos seus efeitos a outro estabelecimento.
Ressalte-se que o regime especial em comento ja cumpriu o objetivo no sentido de
atender a pretensao da empresa requerente relativamente aos procedimentos autorizados, apenas
cabe a esta Diretoria tomar conhecimento da alteracao cadastral informada.
DADOS DA GERDAU

Item

De

Razio Social

Gsrdau Agominas SIA

Enderoqo
CNPJ

Rod. BR 232, Km 12,7
RecifeIPE
17.227.422I0093-15

IE

181001.00041 3154

-

‘

A¢;ONORTE

ALTERAR PARA

-

Dlstrlto industrial

-

Curado

-

Gordau Acoa Longo: SIA
Av. Gotullo Vargas, 3868 - Curado
- RocIfoIPE - CEP: 50.950-000
07.358.161l0051-28
0004131-94
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DESPACHO ICMS-RE N° 03212016

3. DO DESPACHO

vista da Iegislagao em vigor, RESOLVO:

A

- Tomar ciéncia das alteragzoes dos dados cadastrais da empresa requerente em
razao da incorpora<;ao_ conforme ja especificado no pedido, permanecendo inaiterada a
autorizagéo contida no Despacho ICMS-RE n° 009l2005;
I

Determinar seja dada a seguinte ciestinagao as vias deste despacho
GELP/DTO;
Processo;
Requerente;
ARE Recife;
DPC/GESE Indsistria;

li -

via
2' via
3° via
4° via
5‘ via
6' via
1*

Ili -

DOE;

Determinar ainda que a ementa deste despacho seja publicada no Diario Oiciai do

Estado.
Recife
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GELP), 03 de novembre de 2016
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