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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS - Confaz divulga ratificação de convênios que dispõem sobre 
benefícios, anistia e parcelamento de débitos  

O Confaz deu publicidade à ratificação dos Convênios ICMS nºs 16 a 22/2020, que 

dispõem sobre benefícios, anistia e parcelamento de débitos, conforme segue:  

Convênio ICMS nº 16/2020 - autoriza o Estado de São Paulo a conceder 
redução na base de cálculo do ICMS nas saídas internas com mercadorias de 

cobre, com efeitos até 31.12.2020; 

 

Convênio ICMS nº 17/2020 - autoriza os Estados de Rondônia e Santa Catarina 
a concederem dilação de prazo no pagamento do imposto até o 20º dia do 4º mês 

subsequente ao da efetiva entrada da mercadoria nos referidos Estados para 

reposição de estoque acometido por sinistro, quando atendidas simultaneamente 
às condições exigidas; 

 

Convênio ICMS nº 18/2020 - dispõe sobre a adesão do Estado do Espírito Santo 

ao Convênio ICMS nº 78/2019 , que autoriza as Unidades da Federação que 
menciona a concederem crédito outorgado do ICMS equivalente ao valor  

destinado por contribuinte do imposto a projetos esportivos e desportivos 
credenciados pelos órgãos da administração pública estadual;  

 

Convênio ICMS nº 19/2020 - altera o Convênio ICMS nº 226/2019 , que 

autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder anistia e parcelamento de débitos 
fiscais na forma que especifica;  

 

Convênio ICMS nº 20/2020 - autoriza os Estados do Amapá, Espírito Santo e 

Rio Grande do Sul a instituírem programa para quitação e parcelamento, em até 
180 meses, de créditos tributários de operações com energia elétrica, vencidos 

até 31.03.2020, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive 
ajuizados, com redução de até  80% dos juros e de até 80% das multas punitivas 

ou moratórias e seus respectivos acréscimos legais, realizadas por concessionárias 

ou permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica, CNAE 
3514-0/00; 

 

Convênio ICMS nº 21/2020 - dispõe sobre a adesão dos Estados de 

Pernambuco, Rondônia e Santa Catarina ao Convênio ICMS nº  100/2017  , que 
autoriza a concessão de redução de base de cálculo na prestação de serviço de 
transporte intermunicipal de passageiro; e  

 

Convênio ICMS 22/2020 - prorroga disposições de convênios ICMS que dispõem 
sobre benefícios fiscais.  

(Ato Declaratório Confaz nº 6/2020 - DOU 1 de 22.04.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 
 

 

 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B16%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B16%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B17%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B17%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B18%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B18%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B78%2B2019#fe%2Bconv%2Bicms%2B78%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B19%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B19%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B226%2B2019#fe%2Bconv%2Bicms%2B226%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B20%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B20%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B21%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B21%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B100%2B2017#fe%2Bconv%2Bicms%2B100%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B22%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B22%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bad%2Bconfaz%2B6%2B2020#fe%2Bad%2Bconfaz%2B6%2B2020
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ICMS - Alterada a relação de empresas do setor aeronáutico beneficiárias 

de redução da base de cálculo 

Foi alterado o Anexo Unico do Ato Cotepe/ICMS nº 67/2019 , no campo 
correspondente ao Estado do Rio de Janeiro, cujo ato divulga a relação de 

empresas nacionais que produzem, comercializam e importam materiais 
aeronáuticos beneficiárias de redução da base de cálculo do ICMS.  

(Ato Cotepe/ICMS nº 29/2020 - DOU 1 de 22.04.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

Sped - EFD-Contribuições - Atualização da Tabela 4.3.13 Produtos 
Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06)  

Atualização da Tabela 4.3.13 com a nova concessão de alíquota zero sobre receita 

decorrente da venda no mercado interno e sobre a operação de importação de 
sulfato de zinco para medicamentos util izados em nutrição parenteral, conforme 

Decreto 10.318 , de 09 de abril de 2020. 
 

Fonte: RFB 

Tributos e Contribuições Federais/Previdenciária - PGFN esclarece sobre 

suspensão de prazo para fins de exclusão de parcelamentos  

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) alterou a Portaria PGFN 

nº 7.821/2020  , que estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio 
pelo novo Coronavírus (COVID-19), considerando a classificação de pandemia pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS).  
De acordo com a alteração ora introduzida, ficou esclarecido que fica suspenso, 

por 90 dias, o início de procedimentos de exclusão de contribuintes de 
parcelamentos administrados pela PGFN, cuja hipótese de rescisão por 

inadimplência de parcelas tenha se configurado a partir do mês de 
fevereiro/2020, inclusive.  

( Portaria PGFN nº 10.205/2020 - DOU 1 de 22.04.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

ICMS - Confaz divulga ato que trata de recolhimento do imposto de café 
destinado a contribuintes de diversos Estados  

O Confaz deu publicidade ao Ato Cotepe/ICMS nº  31/2020 , que inclui o item 

118 no Anexo I do Ato Cotepe/ICMS nº 26/2016 , o qual divulga a relação de 
contribuintes em relação aos quais não se aplica o recolhimento do imposto no 

momento da saída interestadual de café em grão cru ou em coco, destinada a 
contribuintes dos Estados da Bahia, do Espírito Santo, de Minas Gerais, do  Rio de 

Janeiro e de Sergipe, nos termos do Protocolo ICMS nº  55/2013 . 

(Ato Cotepe/ICMS nº 31/2020 - DOU 1 de 23.04.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 
 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B67%2B2019#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B67%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B29%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B29%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10318%2B2020#fe%2Bd%2B10318%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B7821%2B2020#fe%2Bport%2Bpgfn%2B7821%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B10205%2B2020#fe%2Bport%2Bpgfn%2B10205%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B31%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B31%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B26%2B2016#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B26%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bprot%2Bicms%2B55%2B2013#fe%2Bprot%2Bicms%2B55%2B2013
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B31%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B31%2B2020
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ICMS - Confaz divulga ato que ratifica convênios que dispõem sobre 

benefícios fiscais 

O Confaz deu publicidade à ratificação dos Convênios ICMS nºs 26 e 28 a 

34/2020, que dispõem, em especial, sobre benefícios fiscais, conforme segue:  

Convênio ICMS nº 26/2020 - dispõe sobre a adesão dos Estados do Espírito 

Santo e de Goiás ao Convênio ICMS nº 114/2017  , que autoriza os Estados que 
menciona a concederem isenção do ICMS nas saídas internas com equipamentos e 

componentes para geração de energia elétrica solar fotovoltaica destinada ao 
atendimento do consumo de prédios próprios públicos estaduais que especifica;  

 

Convênio ICMS nº 28/2020 - altera o Convênio ICMS nº 5/2000 , que autoriza 
os Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais a concederem isenção nas 
importações de insumos destinados à fabricação de vacinas e de acessórios de 

uso exclusivo em laboratórios, realizadas pela Fundação Oswaldo Cruz e Fundação 

Ezequiel Dias; 
 

Convênio ICMS nº 29/2020 - revigora o Convênio ICMS nº 131/2018  , que 
autoriza os Estados que menciona a concederem isenção nas saídas de 

mercadorias realizadas pelas entidades beneficentes de assistência social  que 
indica, resultantes de atividades comerciais por elas desenvolvidas e relacionadas 

com as suas finalidades essenciais. Ficam os Estados do Ceará e do Piauí 
autorizados a remitir e a anistiar os créditos decorrentes da aplicação dos 

benefícios autorizados pelo Convênio ICMS nº 131/2018  , cujos fatos geradores 
tenham ocorrido no período de 1º.01.2020 até o dia da ratificação nacional deste 

convênio; 
 

Convênio ICMS nº 30/2020 - altera o Anexo II do Convênio ICMS 

nº 52/1991 , que concede redução da base de cálculo nas operações com 

equipamentos industriais e implementos agrícolas, com efeitos a partir de 
1º.06.2020; 

 

Convênio ICMS nº 31/2020 - autoriza o Estado da Bahia a dispensar 

parcialmente créditos tributários do ICMS relativos à multa formal pela falta de 
entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) no prazo regulamentar, nas condições 

que especifica; 
 

Convênio ICMS nº 32/2020 - altera o Convênio ICM nº 19/1984 , que 
autoriza os Estados de São Paulo e do Paraná a concederem benefício às saídas 

de leite dos tipos especificados;  
 

Convênio ICMS nº 33/2020 - dispõe sobre a adesão do Estado do Acre ao 

Convênio ICMS nº 139/2018 , que autoriza o Estado de Rondônia a reduzir 

multas e demais acréscimos legais e a conceder parcelamento de débito fiscal 
relacionados com o ICMS, nas hipóteses que especifica; e  

 

Convênio ICMS nº 34/2020 - altera o Convênio ICMS nº 76/1998 , que 

autoriza a conceder isenção nas operações internas e interestaduais com 
pescados criados em cativeiros, com efeitos a partir  de 1º.06.2020. 

(Ato Declaratório Confaz nº 7/2020 - DOU 1 de 23.04.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B26%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B26%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B114%2B2017#fe%2Bconv%2Bicms%2B114%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B28%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B28%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B5%2B2000#fe%2Bconv%2Bicms%2B5%2B2000
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B29%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B29%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B131%2B2018#fe%2Bconv%2Bicms%2B131%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B131%2B2018#fe%2Bconv%2Bicms%2B131%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B30%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B30%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B52%2B1991@anii#fe%2Bconv%2Bicms%2B52%2B1991@anii
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B52%2B1991#fe%2Bconv%2Bicms%2B52%2B1991
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B31%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B31%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B32%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B32%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicm%2B19%2B1984#fe%2Bconv%2Bicm%2B19%2B1984
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B33%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B33%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B139%2B2018#fe%2Bconv%2Bicms%2B139%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B34%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B34%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B76%2B1998#fe%2Bconv%2Bicms%2B76%2B1998
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bad%2Bconfaz%2B7%2B2020#fe%2Bad%2Bconfaz%2B7%2B2020
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RJ - Disciplinados as regras e os procedimentos fiscais relativos à 
comercialização de softwares, programas, aplicativos e congêneres  

O Fisco estadual promoveu diversas alterações na Lei nº  2.657/1996 , com o 

intuito de disciplinar as regras e os procedimentos fiscais relativos às operações 
com bens e mercadorias digitais e não digitais, tais como softwares, programas, 

jogos eletrônicos, aplicativos e congêneres, bem como as prestações de serviço 

de comunicação, quando comercializadas por meio de  transferência eletrônica de 
dados, através de site ou plataforma eletrônica. 

Sendo assim, observadas as demais regras, destacamos:  
 

a) serão considerados contribuintes do imposto, inclusive no caso de importação 
de mercadoria digital, independentemente da habitualidade com que pratiquem 

essas operações ou prestações:  

 
a.1) a pessoa jurídica detentora de site ou de plataforma eletrônica que realize a 

venda ou a disponibilização, ainda que por intermédio de pagamento periódico, de 
bens e mercadorias digitais mediante transferência eletrônica de dados;  

 

a.2) a pessoa jurídica detentora de site ou de plataforma eletrônica que realize 
prestação de serviço de comunicação, ainda que por intermédio de pagamento 

periódico; 
 

b) serão responsáveis pelo pagamento do imposto:  
 

b.1) a pessoa jurídica detentora de site ou de plataforma eletrônica que realize a 

oferta, ou entrega por meio de transferência eletrônica de dados, em razão de 
contrato firmado com o comercializador ou prestador de serviço de comunicação, 

caso também operacionalize a transação financeira;  
 

b.2) o intermediador financeiro, inclusive a administradora de cartão de crédito 

ou de outro meio de pagamento, caso a pessoa jurídica detentora de  site ou de 
plataforma eletrônica apenas realize a oferta ou entrega por meio de 

transferência eletrônica de dados;  
 

b.3) o adquirente do bem ou mercadoria digital, na hipótese de o contribuinte ou 
os responsáveis descritos nas letras "b.1" e "b.2" não serem inscritos no Estado 

do Rio de Janeiro; 

 
b.4) a administradora de cartão de crédito ou débito ou a intermediadora 

financeira responsável pelo câmbio, nas operações de importação;  
 

b.5) nas operações com mercadorias não digitais, o proprietário ou possuidor 

de site ou de plataforma eletrônica que realize a oferta, captação de clientes ou 
venda, em razão de contrato firmado com o comercializador, quando 

operacionalizar a transação financeira e o acompanhamento do pedido, sem que 
seja emitida nota fiscal obrigatória;  

 

c) ficam obrigados, também, a se inscreverem no cadastro de contribuintes do 
imposto os microempreendedores individuais (MEI) optantes pelo Sistema de 

Recolhimento em Valores Fixos Mensais do Tributos do Simples Nacional (Simei), 
sendo que, neste caso, o Fisco publica rá norma para simplificação da inscrição.  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B2657%2B1996#es-rj%2Blei%2B2657%2B1996
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Ressalta-se que essas e as demais disposições produzem efeitos em 30 dias após 

a entrada em vigor de regulamentação a ser publicada pelo Poder Executivo, cuja 
vigência só ocorrerá em prazo superior a 90 dias a contar da data da publicação 

da norma em fundamento. 

(Lei nº 8.795/2020 - DOE RJ de 20.04.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

ICMS/RJ - Divulgada a base de cálculo do imposto nas operações 
interestaduais com café cru no período de 20 a 26.04.2020  

Foi divulgada a base de cálculo do ICMS a ser util izada, no período de 20 a 
26.04.2020, nas operações interestaduais com café cru. Segundo o ato ora 

publicado, o valor por saca de 60 kg é de US$ 149,5000 para o café arábica e de 
US$ 69,0000 para o café conilon. 

(Portaria SUT nº 302/2020 - DOE RJ de 20.04.2020) 
 
Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/PR - Estado instituiu força-tarefa para a análise de todos os 
pedidos de habilitação de créditos registrados no Siscred até 31.12.2019  

considerando o acúmulo de processos para habilitação de crédito no Si stema de 

Controle da Transferência e Util ização dos Créditos Acumulados (Siscred) e o 
impacto econômico provocado pela pandemia da Covid -19, foi instituída força-

tarefa para análise de pedidos de habilitação de créditos.  

Cabe à força-tarefa a análise de todos os pedidos de habilitação de créditos, 

registrados no Siscred até 31.12.2019 e que ainda não tenham sido objeto de OSF 
para sua verificação. 

O prazo para execução da análise de habilitação de crédito seguirá o seguinte 

cronograma, salvo nas situações em que o contribuinte der causa a atraso:  
a) empresas com faturamento até R$ 100 milhões: resolução em até 60 dias da 

distribuição do processo; 

b) empresas com faturamento superior a R$ 100 milhões e até R$ 250 milhões: 
resolução em até 90 dias da distribuição do processo; 

c) empresas com faturamento superior a R$ 250 milhões: resolução em até 120 
dias da distribuição do processo.  

(Portaria DRE nº 116/2020 - DOE PR de 17.04.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B8795%2B2020#es-rj%2Blei%2B8795%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsut%2B302%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsut%2B302%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pr%2Bport%2Bdre%2B116%2B2020#es-pr%2Bport%2Bdre%2B116%2B2020

