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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Alterada a relação de contribuintes credenciados a 
usufruir benefícios fiscais relacionados às atividades com petróleo e gás 

natural 

Foi alterado o Ato Cotepe/ICMS nº 5/2020 que divulga a relação de 
contribuintes credenciados pelas Unidades da Federação a usufruir dos benefícios 

fiscais previstos no Convênio ICMS nº 3/2018 , o qual dispõe sobre a isenção e 
a redução de base de cálculo em operação com bens ou mercadorias destinadas 

às atividades de pesquisa, exploração ou produção de petróleo e de gás natural . 
Este ato entra em vigor em 15.07.2021.  

(Ato COTEPE/ICMS nº 43/2021 - DOU de 15.07.2021) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS Nacional - Divulgado ato que altera a relação de contribuintes do 

segmento de processamento de gás natural  

O Confaz deu publicidade ao ato em fundamento, que altera o Ato Cotepe/ICMS 

nº 25/2021 , o qual divulga relação de contribuintes autores da encomenda e 
industrial izadores, credenciados pelas Unidades da Federação para usufruírem do 

tratamento diferenciado previsto no Ajuste Sinief nº  1/2021 , que dispõe sobre 
o tratamento diferenciado aplicável aos contribuintes do ICMS para o 
cumprimento de obrigações tributárias relacionadas ao processamento de gás 

natural. 

 

(Ato COTEPE/ICMS nº 42/2021 - DOU de 15.07.2021) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS Nacional - Ratificado convênio que dispõe sobre benefícios fiscais 

de que trata o Convênio ICMS nº 190/2017 

O Confaz deu publicidade à ratificação do Convênio ICMS nº  96/2021 , o qual 

altera o Convênio ICMS nº 190/2017 , que dispõe sobre a remissão de crédi tos 
tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos 

benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com 

a Constituição Federal/1988 , bem como sobre as correspondentes 
reinstituições. 

 

(Ato Declaratório CONFAZ nº 15/2021 - DOU de 15.07.2021) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 

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

indicadas na tabela constante do Ato Cotepe/PMPF nº 23/2021 , com aplicação 
a contar de 16.07.2021. 

 

(Ato COTEPE/PMPF nº 23/2021 - DOU de 12.07.2021) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS Nacional - Confaz divulga ato que disciplina a emissão de 

documentos e a diferença de preço ou de quantidade de gás natural em 
operações por meio de modal dutoviário  

O Confaz deu publicidade ao Ajuste Sinief nº  22/2021 que disciplina 

procedimentos relativos à emissão de documentos fiscais e à regularização das 
diferenças de preços ou de quantidade de gás natural processado e não 

processado nas operações ocorridas por meio de modal dutoviário e revoga o 

Ajuste Sinief nº 16/2014 , com efeitos a partir de 1º.09.2021. 

 

(Despacho CONFAZ nº 51/2021 - DOU de 13.07.2021) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 
 

 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/MG - Alterações na compensação de dívidas de órgãos da 
Administração Pública com crédito tributário do imposto  

Foram alteradas diversas disposições relativas à compensação de dívidas de 

órgãos da Administração Pública direta, de fundações e de autarquias do Estado 

com crédito tributário relativo ao ICMS (Decreto nº  47.908/2020 ). 
Cabe destacar que: 

a) com efeitos retroativos à 15.05.2020, passa, também, a poder ser compe nsado 

o crédito tributário relativo ao ICMS de responsabil idade dos próprios 
fornecedores, com dívidas de órgãos da Administração Pública direta, de 

fundações e de autarquias do Estado decorrentes da aquisição de veículos 
automotores, classificados no capí tulo 87 da TIPI; 

b) o prazo para o fornecedor requerer a compensação junto à Secretaria de 

Estado de Fazenda (SEF) passa a ser até 31.07.2021;  

c) foi determinado que quando o fornecedor do Estado não apresentar o montante 

de crédito tributário de responsab ilidade do fornecedor, relativo ao ICMS devido 
por suas próprias operações e prestações correspondente ao saldo devedor, 

apurado a cada período de apuração do imposto, vincendo até 31.12.2022, com a 
anuência da Administração Pública, o valor da dívida venc ida até 30.06.2019, 

reconhecida pela Administração Pública, independentemente do exercício 

financeiro a que se refira, poderá, total ou parcialmente, ser utilizado para a 
compensação, cumulativamente ou não, com crédito tributário de 

responsabilidade de: 
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c.1) outra empresa sob o mesmo controle societário do fornecedor, direto ou 

indireto, ainda que o controlador esteja domicil iado ou tenha sede no exterior;  

c.2) outra empresa que forneça mercadorias para o fornecedor do Estado ou para 
empresa de que trata o inciso I. 

d) aplicam-se às empresas citadas nos itens "c.1" e "c.2" as disposições aplicáveis 

ao fornecedor. 

e) o requerimento de compensação, na hipótese tratada na letra "c", deverá 

conter, além dos demais requisitos, a identificação da empresa, a relaç ão da 
empresa com o fornecedor, a identificação do crédito tributário formalizado ou, 

tratando-se de compensação de saldo devedor, o estabelecimento.  

(Decreto nº 48.225/2021 - DOE MG de 15.07.2021) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

 

ICMS/SP - Regulamentado o Selo Fiscal Eletrônico de Controle e 
Procedência destinado ao controle e fiscalização do envase de água 

mineral, natural ou potável de mesa 

Foram promovidas alterações no Decreto nº 64.645/2019 , que regulamenta o 
Selo Fiscal de Controle e Procedência destinado ao controle e fiscalização do 

envase de água mineral, natural ou potável de mesa para incluir nessa 
regulamentação, o Selo Fiscal Eletrônico de Controle e Procedência que deverá 

ser aposto em todas as embalagens descartáveis, a partir dos seguintes prazos:  
a) 1º.03.2022, para as embalagens descartáveis em geral, exceto as de vidros, 

latas e copos; 

b) 1º.08.2022, para as embalagens de vidros, latas e copos.  

Observa-se que a água mineral, natura l ou potável e adicionada de sais que tenha 

sido envasada em vasilhames descartáveis, antes do início da mencionada 
obrigatoriedade, poderá ser comercializada no Estado de São Paulo até o últ imo 

dia do mês de início da obrigatoriedade de posição do Selo Fi scal Eletrônico de 

Controle e Procedência.  

(Decreto nº 65.865/2021 - DOE SP de 14.07.2021) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

 
 


