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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Simples Nacional - Comitê Gestor do Simples Nacional aprova 
prorrogação dos tributos dos Estados e Municípios  

Em função dos impactos da pandemia do Covid-19, o Comitê Gestor do Simples 

Nacional (CGSN) aprovou, em reunião presencial, a Resolução CGSN nº 154 , de 
03 de abril de 2020, que prorroga o prazo para pagamento dos tributos no âmbito 

do Simples Nacional.  

Para os Microempreendedores Individuais (MEI), todos os tributos apurados no 
Programa Gerador do DAS-MEI (PGMEI), ou seja, os tributos federal (INSS), 

estadual (ICMS) e municipal (ISS) ficam prorrogados por 6 meses da seguinte 
forma: 

a) Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de abril 

de 2020, vencerá em 20 de outubro de 2020;  

b) Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 20 de maio de 
2020, vencerá em 20 de novembro de 2020;  

c) Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho de 
2020, vencerá em 21 de dezembro de 2020.  

O PGMEI ESTÁ ADAPTADO AOS NOVOS VENCIMENTOS. O MEI deve acessar o 
aplicativo e gerar novos DAS, caso já tenham sido emitidos com os prazos 

antigos. 

Para os demais optantes do Simples Nacional, o ICMS e o ISS apurados no 

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – 
Declaratório (PGDAS-D) ficam prorrogados por 3 meses da seguinte forma: 

a) Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de abril 

de 2020, vencerá em 20 de julho de 2020;  

b) Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 20 de maio de 
2020, vencerá em 20 de agosto de 2020; 

c) Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho de 
2020, vencerá em 21 de setembro de 2020.  

A prorrogação em 6 meses dos tributos federais dos demais optantes do Simples 
Nacional foi mantida pelo Comitê-Gestor, ou seja: 

a) Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de abril 
de 2020, vencerá em 20 de outubro de 2020;  

b) Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 20 de maio de 
2020, vencerá em 20 de novembro de 2020;  

c) Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho de 

2020, vencerá em 21 de dezembro de 2020.  
Ato Declaratório Executivo da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 

orientará os procedimentos operacionais a serem adotados pelos contribuintes 
optantes pelo Simples Nacional para cumprimento dos efeitos da Resolução.  

A Resolução CGSN nº 154 , de 03 de abril de 2020, foi encaminhada para 

publicação no Diário Oficial da União.  
Fonte: Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional 

 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bres%2Bcgsn%2B154%2B2020#fe%2Bres%2Bcgsn%2B154%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bres%2Bcgsn%2B154%2B2020#fe%2Bres%2Bcgsn%2B154%2B2020
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ICMS - Alterada a relação de contribuintes com tratamento diferenciado 

no transporte e armazenagem de EHC e EAC pelo sistema dutoviário  

Por meio de Ato do Confaz, foi alterado o Ato Cotepe/ICMS nº  23/2018  para a 
inclusão do item 11 no campo referente ao Estado de Mato Grosso, que dispõe da 

relação de contribuintes beneficiados no cumprimento de obrigações tributárias, 
relativas ao ICMS, na prestação de serviço de transporte e na armazenagem de 

etanol hidratado combustível (EHC) e de etanol anidro combustível (EAC) pelo 

sistema dutoviário. 

(Ato Cotepe/ICMS nº 27/2020 - DOU 1 de 08.04.2020) 

Fonte: Editorial IOB 
 

ICMS - Denunciado parcialmente, pelo Estado do Paraná, o protocolo que 
trata da substituição tributária nas operações com cerveja, refrigerantes, 

água mineral ou potável e gelo 

O Estado do Paraná denunciou parcialmente, por meio do Decreto nº 4.390/2020, 

a partir de 1º.05.2020, o Protocolo ICMS nº 11/1991 , exclusivamente, em 
relação às seguintes mercadorias:  

ITE
M 

CEST NCM/SH 
DESCRIÇÃ
O 

1 
03.001.
00 

2201.10.
00 

Água 

mineral, 

gasosa ou 

não, ou 

potável, 

naturais, 

em garrafa 

de vidro, 

retornável 

ou não, 

com 

capacidade 

de até 500 
ml. 

2 
03.002.

00 

2201.10.

00 

Água 

mineral, 

gasosa ou 

não, ou 

potável, 

naturais, 

em 

embalagem 

com 

capacidade 

igual ou 

superior a 

5.000 ml; 

exceto as 

classificad

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B23%2B2018#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B23%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B27%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B27%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bprot%2Bicms%2B11%2B1991#fe%2Bprot%2Bicms%2B11%2B1991
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as no CEST 

03.024.00 

e 
03.025.00. 

3 
03.003.
00 

2201.10.
00 

Água 

mineral, 

gasosa ou 

não, ou 

potável, 

naturais, 

em 

embalagem 

de vidro, 

não 

retornável, 

com 

capacidade 

de até 300 

ml. 

4 
03.004.

00 

2201.10.

00 

Água 

mineral, 

gasosa ou 

não, ou 

potável, 

naturais, 

em garrafa 

plástica de 
1.500 ml. 

5 
03.005.
00 

2201.10.
00 

Água 

mineral, 

gasosa ou 

não, ou 

potável, 

naturais, 

em copos 

plásticos e 

embalagem 

plástica 

com 

capacidade 

de até 500 
ml. 

6 
03.006.

00 

2201.10.

00 

Outras 

águas 

minerais, 

potáveis 

ou 

naturais, 

gasosas ou 

não, 

inclusive 
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gaseificada

s; exceto 

as 

classificad

as no CEST 

03.024.00 

e 

03.025.00. 

.... .... .... .... 

24 
03.024.

00 

2201.10.

00 

Água 

mineral em 

embalagen

s 

retornáveis 

com 

capacidade 

igual ou 

superior a 

10 e 

inferior a 
20 litros. 

25 
03.025.
00 

2201.10.
00 

Água 

mineral em 

embalagen

s 

retornáveis 

com 

capacidade 

igual ou 

superior a 
20 litros. 

 

 

(Despacho Confaz nº 22/2020 - DOU 1 de 09.04.2020)  

Fonte: Editorial IOB 

 

Tributos Estaduais/SP - Disciplinada a forma de recolhimento de 

determinadas receitas, inclusive a relativa à doação em decorrência da 
COVID-19 

Foram promovidas alterações na Portaria CAT nº 125/2011 , que institui o 
Sistema Ambiente de Pagamentos e o Documento de Arrecadação de Receitas 
Estaduais (Dre-SP) para estabelecer que, desde 1º.04.2020, o recolhimento dos 

débitos relacionados aos códigos de receita a seguir poderá ser realizado por 

meio de Gare ou Dare-SP: 
- 046-2 (ICMS - Regime Periódico de Apuração);  

- 063-2 (ICMS - Outros Recolhimentos Especiais);  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bdesp%2Bconfaz%2B22%2B2020#fe%2Bdesp%2Bconfaz%2B22%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B125%2B2011#es-sp%2Bport%2Bcat%2B125%2B2011
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- 106-5 (ICMS - Exigido em Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM); e 

- 640-3 (Multa por infração à legislação do ICMS).  

Foram, ainda, acrescentados os seguintes códigos de receita na relação dos 

débitos recolhidos por meio de Dare, cujos efeitos vigoram desde 07 .08.2019, 
com exceção do 767-5, que produz efeitos desde 08.04.2020:  

319-0 Carteira das Serventias (Contr. Patronal);  

320-7 Carteira das Serventias (Iamspe);  

321-9 Carteira das Serventias (Contr. Servidor);  

767-5 Doação COVID-19 Estado de SP. 

(Portaria CAT nº 40/2020  - DOE SP de 09.04.2020) 
Fonte: Editorial IOB 

 
 

 

 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Dispostos procedimentos relacionados ao Programa de 
Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo - Nota Fiscal Paulista 

Em decorrência a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), foram dispostos 

procedimentos relacionados ao Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado 
de São Paulo - Nota Fiscal Paulista, que deverão ser solicitados por atendimento 

virtual, nos termos da Portaria CAT nº 34/2020 , exclusivamente com a 
util ização de certificação digital, conforme mencionado a seguir:  

a) confirmação dos dados cadastrados no sistema da Nota Fiscal Paulista;  

 

b) solicitação de correção de irregularidade relativa à concessão ou à util ização 

dos créditos ou à impossibilidade de acesso ao sistema da Nota Fiscal Paulista;  

 

c) requerimento de revogação de procedimentos preventivos.  

É importante observar que, na impossibil idade de acesso ao sistema da Nota 

Fiscal Paulista devido a bloqueio de senha, o interessado poderá solicitar o 
comprovante de rendimentos para fins de Declaração de Imposto de Renda 

mediante petição assinada de forma manuscrita, acompanhada de fotocópia 
simples digitalizada de documento de identidade, sem necessidade de certificação 

digital. 

O ato em fundamento vigorará até 30.04.2020, podendo ser prorrogada se 

perdurar a situação de emergência de saúde pública decorrente a tal pandemia.  

(Resolução SFP nº 29/2020 - DOE SP de 08.04.2020) 
Fonte: Editorial IOB 

 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B40%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B40%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B34%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B34%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bres%2Bsfp%2B29%2B2020#es-sp%2Bres%2Bsfp%2B29%2B2020
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ICMS/PR - Estado autoriza e dispõe sobre procedimentos para 

encaminhar Termo de Adesão e Responsabilidade para Utilização dos 
Serviços do Receita/PR mediante protocolo digital  

Foram acrescentados os subitens 2.4.1 a 2.4.4 e o Anexo III à Norma de 
Procedimento Fiscal nº 77/2010, que institui o Receita/PR, para autorizar ao 

contribuinte e regulamentar, em caráter de excepcionalidade, o envio do Termo 
de Adesão e Responsabilidade para Util ização dos Serviços do Receita/PR 

mediante protocolo digital.  

(Norma de Procedimento Fiscal DRE nº 17/2020 - DOE PR de 08.04.2020) 
Fonte: Editorial IOB 

ICMS/PR - Alterada a legislação que trata do crédito recebido em 
transferência, a título de pagamento pelo fornecimento de energia 

elétrica e gás natural 

Foi alterado o caput do art. 1º do Decreto nº 12.183/2018 , que dispõe sobre 
o crédito de ICMS recebido em transferência, a título de pagamento pelo 

fornecimento de energia elétrica e gás natural, de estabelecimentos credenciados 

no Sistema de Controle da Transferência e Util ização dos Créditos Acumulados 
(Siscred). 

Com a alteração, poderão ser apropr iados no mesmo período da transferência, 

sem observar os limites estabelecidos no art.  51 do RICMS-SC /2017, os 

créditos acumulados até 31.12.2019, em razão de operações com curtimento e 
outras preparações de couro destinadas à exportação. Anteriormente, tal 

possibilidade se aplicava aos créditos acumulados até 31.12.2017.  

(Decreto nº 4.471/2020  - DOE PR de 08.04.2020) 

Editorial IOB 

ICMS/RS - Permitido que instituições financeiras específicas recebam 

pagamento do imposto por meio de guia de arrecadação  

Em vista da pandemia denominada COVID-19, em caráter excepcional, as 

instituições financeiras contratadas, nos termos do Edital de credenciamento 
Sefaz nº 1/2018, poderão receber pagamentos do ICMS feitos pelos contribuintes 

com a util ização da Guia de Arrecadação (GA).  

Contudo, essas instituições precisam manifestar interesse nessa forma de 
arrecadação, em correspondência eletrônica à Receita Estadual, e observar os 

procedimentos relativos ao repasse do imposto arrecadado, conforme mencionado 

no ato em fundamento. 

(Portaria Sefaz nº 11/2020 - DOE RS de 07.04.2020) 
Fonte: Editorial IOB 

ICMS/RS - Dispensada a emissão de nota fiscal na importação por 

contribuinte não habitual 

Os contribuintes não habituais que este jam dispensados de se inscreverem no 

Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais (CGC/TE), ao importarem 
bens ou mercadorias, estarão dispensados da emissão de nota fiscal nessas 

entradas realizadas de 19.03 a 30.06.2020, desde que o desembaraço aduaneiro 

ocorra neste Estado e que sejam observadas as instruções da Receita Estadual.  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pr%2Bnpf%2Bdre%2B17%2B2020#es-pr%2Bnpf%2Bdre%2B17%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pr%2Bd%2B12183%2B2018@art1#es-pr%2Bd%2B12183%2B2018@art1
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pr%2Bd%2B12183%2B2018#es-pr%2Bd%2B12183%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sc%2Bd%2B2870%2B2001@art51#es-sc%2Bd%2B2870%2B2001@art51
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sc%2Bd%2B2870%2B2001#es-sc%2Bd%2B2870%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pr%2Bd%2B4471%2B2020#es-pr%2Bd%2B4471%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bport%2Bsefaz%2B11%2B2020#es-rs%2Bport%2Bsefaz%2B11%2B2020
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Tal dispensa está prevista no RICMS-RS/1997 , Livro II , art. 44 , XVII, ora 
acrescentado. 

(Decreto nº 55.172/2020 - DOE RS de 09.04.2020) 
Fonte: Editorial IOB 

 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@livii#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@livii
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@liviiart44#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@liviiart44
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B55172%2B2020#es-rs%2Bd%2B55172%2B2020

