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Com a publicação da norma em fundamento, foram ajustadas disposições do RICMS-

MG/2002 , que impactam na concessão de isenção do Imposto dos seguintes itens do "Anexo 

I": 
a) item 216 - Operações com aceleradores lineares, classificados nos códigos 9022.14.90 e 

9022.21.90 da NBM/SH - inclusão do NBM/SH 9022.14.90; 

b) item 87 - Medicamentos - incluído novo medicamento na lista passível de aplicação do 
benefício (incluído Pegaspargase); 

c) item 107 - Equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde - alterações 

na lista de equipamentos passíveis de aplicação do benefício; 

d) item 130 - Fármacos e medicamentos destinados a órgãos da administração pública direta 

federal, estadual ou municipal - alteração na lista de produtos passíveis de aplicação do 
benefício; e 

e) item 226 - mercadorias usadas no âmbito das medidas de prevenção ao contágio e de 

enfrentamento à pandemia causada pela Covid 19 - alteração na lista de produtos passíveis de 

aplicação do benefício. 

Estas disposições entram em vigor a contar de 07.08.2021, exceto em relação as alterações 
descritas nas letras "a", "b" e "d", supra com efeitos retroativos a 1º.06.2021. 

No tocante a lista de mercadorias passíveis de serem fabricadas em escala industrial não 

relevante, e que dispensam a aplicação da retenção do ICMS por substituição tributária, fica 

excluída, com efeitos retroativos a 1º.10.2020, os itens 12 e 13 do capítulo 2, da Parte 3 do 

Anexo XV , do RICMS-MG/2002 : 
a) item 12 - Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas 

de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo; e 

b) item 13 - Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas 

de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo. 

(Decreto nº 48.250/2021 - DOE MG de 07.08.2021) 
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