
Estado Data de Implantação Status

AC - Aguardando resposta da consulta feita pela AFRAC

AL - Aguardando resposta da consulta feita pela AFRAC

AM

 O Estado do Amazonas será aderente ao 

PAF, porém não há data prevista para 

implementação.

Aguardando regulamentação ser publicada. Segundo o 

SEFAZ/AM, o PAF-ECF não serão autorizados antes da 

publicação de uma legislação específica para o mesmo.

AP Sem previsão de data Aguardando resposta da consulta feita pela AFRAC

BA

O Estado da Bahia será aderente ao PAF e 

deverá exigí-lo a partir de 2010, sendo este 

também o prazo previsto para a adequação 

do parque instalado. 

Os programas PAF certificados pelos órgãos técnicos 

credenciados pela COTEPE serão aceitos após a 

implementação de um sistema que possibilitará a inclusão 

desses dados junto à SEFAZ/BA

CE - Aguardando resposta da consulta feita pela AFRAC

DF Sem previsão de data

O Distrito Federal será aderente ao PAF, mas não há um 

entendimento em torná-lo obrigatório até o momento. Mas o PAF 

que cumprir as exigências da lei e certificado, terão validade no 

DF.

ES

Previsão                                                

01.07.09 - Novas autorizações de uso 

01.01.10 - Alteração de todo o  parque 

instalado - Observação: os prazos serão 

alterados, porém ainda não definidos os 

novos prazos para implementação

Será publicada nova regulamentação do PAF-ECF, até meados 

de fevereiro.

GO - Aguardando resposta da consulta feita pela AFRAC

MA

Previsão                                                   

01.07.09 - Novas autorizações de uso.    A 

partir de março de 2010 alteração do parque 

instalado

Aguardando a regulamentação ser publicada. Na ausência da 

regulamentação do Estado, o mesmo estará cadastrando a 

empresa desenvolvedora possuidora de laudo técnico

MG 01.01.09 - Novas autorizações de uso 

Aguardando a regulamentação ser publicada. O Estado estará 

aceitando os laudos emitidos até 31.12.08 pelo período de sua 

validade.

MS 01.01.09 - Novas autorizações de uso 

A partir de 01.01.09, a apresentação do Laudo de Análise

Funcional de PAF-ECF será condição para o cadastro do

PAF-ECF na Unidade de Controle da Automação

Comercial da Secretaria de Estado de Fazenda. Os

produtores de Programa Gerenciador ECF deverão

adequar seus Programas na Unidade de Controle da

Automação Comercial, até 31.12.2008.

MT - Aguardando resposta da consulta feita pela AFRAC

PA - Aguardando resposta da consulta feita pela AFRAC

PB Sem previsão de data

A regulamentação no Estado somente deverá ocorrer no início 

de 2009, no entanto, a SEFAZ já está autorizando o uso do PAF-

ECF no caso de Regime Especial para Pré-Venda.

PE - Aguardando resposta da consulta feita pela AFRAC

PI - Aguardando resposta da consulta feita pela AFRAC

PR - Aguardando resposta da consulta feita pela AFRAC

RJ Sem previsão de data
O Estado deverá estar regulamentando a implantação até maio 

de 2009

RN Sem previsão de data

Não há previsão para a publicação de lei específica. O Estado é 

aderente ao PAF e enquanto não publicar sua legislação, 

aceitará os PAF's já certificados.
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RO - Aguardando resposta da consulta feita pela AFRAC

RR - Aguardando resposta da consulta feita pela AFRAC

RS - Aguardando resposta da consulta feita pela AFRAC

SC

Previsão                                                 

01.03.09 - Novas autorizações de uso                                                                                                                                     

Empresas credenciadas até 28.02.2009 - 

recadastramento obrigatório até 30.09.2009                                            

31.03.10 - Alteração de todo parque instalado

Decreto Estadual nº 2.058/09

SE - Aguardando resposta da consulta feita pela AFRAC

SP Sem previsão de data Aguardando resposta de ofício AFRAC

TO

Previsão                                              

01.07.09 - Somente serão protocolizada 

docomentação para o credenciamento do 

PAF quando constar o Laudo de Análise 

Funcional

A regulamentação no Estado se através da publicação das 

Portaria SEFAZ nº 1846/08 e 2195/08


