
DECRETO Nº 18.801 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 

Altera o Decreto nº 13.780, de 16 de março de 2012, que regulamenta o 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicações - ICMS, e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista 

os Convênios ICMS 20/15, 24/16, 203/17, 60/18, 61/18 e 67/18, 

Art. 3º - Os dispositivos do Regulamento do Programa Estadual de Incentivo ao Esporte 

Amador do Estado da Bahia, aprovado pelo Decreto nº 9.609, de 24 de outubro de 2005, a 

seguir indicados, passam avigorar com as seguintes redações: 

I - o inciso XIII do art. 2º: 

"XIII - ABATIMENTO: valor deduzido do ICMS a recolher relativo ao repasse, ao 

Proponente, dos recursos de responsabilidade do Estado no projeto, de no máximo, 3% (três 

por cento) do imposto devido em cada mês, que será descontado do total a recolher nos casos 

de tributação pelo regime normal e ressarcido nos casos de regime de substituição ou 

antecipação tributária, num período único ou em períodos sucessivos, até atingir o limite de 

80% (oitenta por cento) do valor do projeto;” (NR); 

II - o caput do art. 14:  

"Art. 14 - O Patrocinador que apoiar financeiramente projetos aprovados pela COMGER 

poderá abater até o equivalente a 3% (três por cento) do valor do ICMS a recolher.” (NR). 

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 

partir de 01 de janeiro de 2019. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 20 de dezembro de 2018. 
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Secretário da Casa Civil 
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Secretário da Fazenda 

Trecho do Decreto n° 18.801 de 20 de dezembro de 2018 disponível no site: 

http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-18801-de-20-de-dezembro-de-

2018 


