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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Confaz divulga ratificação de convênios que dispõem 
sobre benefícios fiscais  

Por intermédio do ato em fundamento, o Confaz deu publicidade à ratificação dos 

Convênios ICMS nºs 4 a 6/2021, que dispõem sobre benefícios fiscais, conforme 

segue: 

Convênio ICMS nº 4/2021 - dispõe sobre a adesão do Estado do Maranhão e 

altera o Convênio ICMS nº 74/2007 , que autoriza as UF que menciona a 

revogar benefício fiscal previsto no Convênio ICMS nº  100/1997 , o qual dispõe 

sobre benefícios fiscais nas saídas de insumos agropecuários, com efeitos 
retroativos a 1º.01.2021; 

Convênio ICMS nº 5/2021 - altera o Convênio ICMS nº 38/2012 que concede 
isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas portadoras de 

deficiência física, visual, mental ou autista, com efeitos retroativos a 1º.01.2021; 
e 

Convênio ICMS nº 6/2021 - autoriza o Estado de Santa Catarina a reduzir juros 
e multas relacionados ao ICMS na forma que especifica.  

 

(Ato Declaratório CONFAZ nº 2/2021 - DOU de 09.02.2021) 
 

ICMS Nacional - Divulgado o PMPF para gasolina C, diesel, GLP, 
querosene de aviação, AEHC e gás natural  

Foi divulgado o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) de gasolina C, 
diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação, álcool etílico 

hidratado combustível (AEHC) e gás natural para as Unidades da Federação 

indicadas na tabela constante do Ato Cotepe/PMPF nº 4/2021 , com aplicação a 
contar de 16.02.2021. 
 

(Ato COTEPE/PMPF nº 4/2021 - DOU de 10.02.2021) 
 

ICMS Nacional - Concluídas as alterações para retomada do uso do 

manifestador de NF-e 

Foi divulgada no portal da Nota Fiscal Eletrônica, notícia da Secretaria da Fazenda 

do Estado de São Paulo (Sefaz/SP), responsável pela manutenção do aplicativo da 

Manifestação do Destinatário, disponibilizado na opção "Downloads" - 
"Manifestador de NF-e", desse Portal, informando que concluiu as alterações 

necessárias na aplicação para suportar a nova cadeia de certificados digitais.  

Dessa forma, o contribuinte poderá retomar o uso "Manifestador de NF -e" na 

opção "Downloads". 

(Disponível em 
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=HQDz

+7ZJEgk= 

Acesso em 10.02.2021) 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B4%2B2021#fe%2Bconv%2Bicms%2B4%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B74%2B2007#fe%2Bconv%2Bicms%2B74%2B2007
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B100%2B1997#fe%2Bconv%2Bicms%2B100%2B1997
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B5%2B2021#fe%2Bconv%2Bicms%2B5%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B38%2B2012#fe%2Bconv%2Bicms%2B38%2B2012
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B6%2B2021#fe%2Bconv%2Bicms%2B6%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bad%2Bconfaz%2B2%2B2021#fe%2Bad%2Bconfaz%2B2%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B4%2B2021#fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B4%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B4%2B2021#fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B4%2B2021
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=HQDz+7ZJEgk=
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=HQDz+7ZJEgk=
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RJ - Prorrogado o início de vigência do parecer sobre a fruição de 
benefícios fiscais de mercadoria importada por portos e aeroportos 
localizados neste Estado 

O Fisco estadual alterou a Portaria SUT nº 359/2020 , prorrogando para 
1º.04.2021, os efeitos do disposto no Parecer SUT nº 3/2020 que fixa o 

entendimento quanto ao requisito para fruição de benefícios fiscais, no sentido de 
que a mercadoria seja importada por portos e aeroportos localizados neste E stado 

e desembaraçada no território fluminense.  
 

(Portaria SUT nº 372/2021 - DOE RJ de 08.02.2021) 
 

ICMS/MG - Promovida alteração na lista de distribuidores hospitalares 
para os quais há tratamento diferenciado perante a legislação tributária  

Foi alterada a Portaria Sutri nº 827/2019 que dispõe sobre os estabelecimentos 
enquadrados na categoria de distribuidor hospitalar para efeitos de aplicação da 
legislação do ICMS. Tendo sido acrescido os itens 120 e 121.  

Esta alteração está em vigor desde 06.02.2021.  

(Portaria SUTRI nº 1.033/2021 - DOE MG de 06.02.2021) 
 

ICMS/MG - Alterada lista de PMPF utilizados para cálculo da substituição 
tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica  

Foi alterada a Portaria Sutri nº 924/2020 , que divulga os preços médios 
ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por 
substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica.  

Dentre outras alterações, foram acrescentados os subitens 4.405 a 4.408 e 

22.1.185 ao Anexo Único da citada norma. 
Estas alterações entram em vigor a partir de 10.02.2021.  

 

ICMS/MG - Credenciado novo contribuinte autorizado a recolher o ICMS 

relativo à operação própria e à substituição tributária nas operações com 
etanol 

 

Foi incluído novo credenciado ao Anexo Unico da Portaria Sufis 

nº 76/2020 como autorizado a recolher o ICMS relativo à operação própria e à 
substituição tributária, nas operações de saídas de Etanol Hidratado Combustível 
(EHC), Etanol Anidro Combustível (EAC) e Etanol Outros Fins (EOF).  

Esta norma entra em vigor na data de sua publicação.  

(Portaria SUFIS nº 83/2021 - DOE MG de 06.02.2021) 
 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsut%2B359%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsut%2B359%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsut%2B372%2B2021#es-rj%2Bport%2Bsut%2B372%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B827%2B2019#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B827%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B1033%2B2021#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B1033%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B924%2B2020#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B924%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsufis%2B76%2B2020@anunico#es-mg%2Bport%2Bsufis%2B76%2B2020@anunico
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsufis%2B76%2B2020#es-mg%2Bport%2Bsufis%2B76%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsufis%2B83%2B2021#es-mg%2Bport%2Bsufis%2B83%2B2021

