COVID-19
EFEITOS NA TRIBUTAÇÃO
UNIÃO FEDERAL
TRIBUTOS FEDERAIS
DATA
PUBLICAÇÃO

ÓRGÃO

22/09/2020

RFB

ATO
NORMATIVO
IN
1.977

TEMA
ALTERAÇÃO – PROCEDIMENTOS - REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS
Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.947/2020 que estabelece, em
caráter temporário, procedimentos e prazos para formalização dos
pedidos de aplicação e de extinção da aplicação dos regimes aduaneiros
especiais e aplicados em áreas especiais durante o estado de emergência
de saúde pública decorrente do Covid-19.

04/09/2020

PGFN

PORTARIA
20.407

PRORROGAÇÃO – SUSPENSÃO DE MEDIDAS DE COBRANÇA
Altera a Portaria PGFN n. 7.821, de 18 de março de 2020, para prorrogar a
suspensão temporária de medidas de cobrança administrativa da dívida
ativa da União.

04/09/2020

RFB

PORTARIA
4.287

SUSPENSÃO – EXCLUSÃO DE PARCELAMENTOS - INADIMPLÊNCIA
Suspende os procedimentos administrativos de exclusão de contribuintes
de parcelamentos celebrados com a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil, por motivo de inadimplência, até 30 de setembro de 2020.

01/09/2020

PGFN

PORTARIA
20.162

31/08/2020

PGFN

EDITAL
1

31/08/2020

RFB

IN
1.973

31/08/2020

RFB

PORTARIA
4.261

PRORROGAÇÃO – TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Prorroga o prazo de adesão à transação extraordinária, em função dos
efeitos da pandemia causada pela COVID-19 na capacidade de geração de
resultado dos devedores inscritos em DAU.
PROPOSTAS – ACORDO DE TRANSAÇÃO – DÍVIDAS DE PEQUENO
VALOR
Apresentadas propostas da PGFN para participação em acordo de
transação de dívidas de pequeno valor, limitadas ao teto de 60 saláriosmínimos. As opções estarão disponíveis no período entre 16/09/2020 e
29/12/2020.
PRORROGAÇÃO – PRAZO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
ORIGINAIS
Prorroga até 30/10/2020 o prazo para que os interessados apresentem
documento original para autenticação das cópias simples apresentadas à
Receita Federal, em decorrência da pandemia da doença provocada pelo
Covid-19.
REGULAMENTAÇÃO – ATENDIMENTO PRESENCIAL – REVOGAÇÃO –
SUSPENSÃO DE PRAZOS
Disciplina o atendimento presencial no âmbito da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB);

1

Revoga as Portarias RFB que previam funcionamento excepcional do
atendimento e suspensão de prazos processuais em função das medidas
de proteção contra a pandemia.
27/08/2020

CAMEX

RESOLUÇÃO
75

REDUÇÃO – IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – COMBATE COVID-19
Reduz temporariamente para zero por cento a alíquota do Imposto de
Importação a determinados produtos, tendo por objetivo facilitar o
combate à pandemia do Corona Vírus / Covid-19.

04/08/2020

31/07/2020

RFB

PGFN

IN
1.970

PORTARIA
18.176

ALTERAÇÃO – EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
Altera normativas internas para afastar, em decorrência da emergência
decorrente do Covid-19, exigências de reconhecimento de firma,
apresentação de cópias autenticadas e de traduções juramentadas no
âmbito de atendimento ao contribuinte na RFB.
PRORROGA – SUSPENSÃO MEDIDAS DE COBRANÇA – PRAZO DE
ADESÃO A TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Prorroga, em função dos efeitos da pandemia causada pela COVID-19 na
capacidade de geração de resultado dos devedores inscritos em DAU:
i.

31/07/2020

RFB

PORTARIA
4.105

a suspensão temporária de medidas de cobrança
administrativa da dívida ativa da União, e

ii.
o prazo de adesão à transação extraordinária.
ALTERAÇÃO – REGRAS ATENDIMENTO PRESENCIAL – SUSPENSÃO
ATOS PROCESSUAIS
Altera as regras para o atendimento presencial nas unidades de
atendimento da RFB, válidas em caráter temporário, previstas na Portaria
RFB nº 543, de 20 de março de 2020
Suspende prazos para prática de alguns atos processuais e procedimentos
administrativos, como medida de proteção para enfrentamento da
emergência decorrente do Covid-19.

31/07/2020

PGFN

EDITAL
5

PRORROGAÇÃO – ACORDO DE TRANSAÇÃO POR ADESÃO
Prorroga o prazo para aderir ao Acordo de Transação por Adesão para
31/08/2020. Essa modalidade contempla apenas os contribuintes
notificados pelo Edital PGFN n. 1/2019, que são aqueles que não
cometeram fraudes e que possuem débitos inscritos com valor total de
até R$ 15 milhões, considerados pela PGFN como irrecuperáveis ou de
difícil recuperação.

15/07/2020

RFB

IN
1.965

PRORROGAÇÃO – PRAZO APRESENTAÇÃO - ECF
Prorroga até 30/09/2020 o prazo de apresentação da Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) referente ao ano-calendário de 2019 e referente aos
casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação
ocorridos no período entre janeiro e abril do ano-calendário de 2020.

14/07/2020

AGU

PORTARIA
14

TRANSAÇÃO – DÉBITOS ADMINISTRADOS PELA PGFN
Regulamenta o procedimento para a transação por proposta individual
do devedor dos créditos cuja cobrança compete à Procuradoria-Geral da
União, nos termos da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, e da Portaria
AGU nº 249, de 8 de julho de 2020.

14/07/2020

RFB/PGFN

PORTARIA
CONJUNTA
1.178

PRORROGAÇÃO – VALIDADE – CERTIDÕES REGULARIDADE FISCAL –
CND – CPEND
Prorroga prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e das
Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), em
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decorrência da pandemia de COVID-19.
13/07/2020

CAMEX

RESOLUÇÃO
67

REDUÇÃO – IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – COMBATE COVID-19
Reduz temporariamente para zero por cento a alíquota do Imposto de
Importação a determinados produtos, tendo por objetivo facilitar o
combate à pandemia do Corona Vírus / Covid-19.

03/07/2020

EXECUTIVO

DECRETO
10.414

01/07/2020

PGFN

PORTARIA
15.413

01/07/2020

RFB

PORTARIA
1.087

18/06/2020

RFB

IN
1960

18/06/2020

CAMEX

RESOLUÇÃO
52

17/06/2020

ME

PORTARIA
247

17/06/2020

ME

PORTARIA
245

OPERAÇÕES DE CRÉDITO – IOF – ALÍQUOTA ZERO
Estabelece alíquota zero para fins de IOF em operações de crédito,
realizadas até 02/10/2020, aplicável também para a alíquota adicional.
PRORROGAÇÃO – SUSPENSÃO - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
– ATENDIMENTO PRESENCIAL - PGFN
Prorroga até 31/07/2020 a suspensão de procedimentos administrativos
específicos e atendimento presencial pela PGFN, conforme Portaria nº
7.821/2020
PRORROGAÇÃO – SUSPENSÃO - PRAZOS PROCESSUAIS –
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – ATENDIMENTO PRESENCIAL RFB
Prorroga até 31/07/2020 a suspensão de prazos processuais no âmbito da
RFB, bem como de procedimentos administrativos específicos e
atendimento presencial, conforme Portaria nº 543/2020
ALTERAÇÃO – REQUISITOS – REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE
ENTREPOSTO INDUSTRIAL
Estabelece medidas para redução dos impactos econômicos decorrentes
do Covid-19 com relação aos beneficiários do Regime Aduaneiro Especial
de Entreposto Industrial de que tratam as Instruções Normativas RFB nº
1.291, de 19 de setembro de 2012, e nº 1.612, de 26 de janeiro de 2016.
REDUÇÃO – IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – COMBATE COVID-19
Concede redução temporária, para zero por cento, da alíquota do
Imposto de Importação ao amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado de
Montevidéu de 1980, internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16
de novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia
de Covid-19.
CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS – TRANSAÇÃO POR ADESÃO –
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO
Disciplina os critérios e procedimentos para a elaboração de proposta e
de celebração de transação por adesão no contencioso tributário de
relevante e disseminada controvérsia jurídica e no de pequeno valor.
PRORROGAÇÃO – PRAZO RECOLHIMENTO – CONTRIBUIÇÕES
Prorroga o prazo para o recolhimento de contribuições previdenciárias
(INSS) e contribuições ao PIS e a COFINS, na situação que especifica em
decorrência da pandemia relacionada ao Coronavírus.

17/06/2020

12/06/2020

PGFN

LEGISLATIVO

PORTARIA
14.402

LEI
14.011

CONDIÇÕES – TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA
Estabelece as condições para transação excepcional na cobrança da dívida
ativa da União, em função dos efeitos da pandemia causada pelo Covid-19
na perspectiva de recebimento de créditos inscritos.
EXTINÇÃO DE CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO –
DAÇÃO EM PAGAMENTO COM BENS IMÓVEIS LOCALIZADOS EM
ÁREAS DE DESASTRE
Estabelece que o crédito inscrito em dívida ativa da União poderá ser
extinto mediante dação em pagamento de bens imóveis que possuam
valor histórico, cultural, artístico, turístico ou paisagístico, desde que
estejam localizados nas áreas descritas nas informações de desastre
natural ou tecnológico e as atividades empresariais do devedor legítimo
proprietário do bem imóvel decorram das áreas afetadas pelo desastre e
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Estabelece que o contribuinte que se encontrar nessa situação cujo
crédito que se pretenda extinguir não esteja inscrito em dívida ativa
poderá solicitar sua inscrição imediata à Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Economia, desde que renuncie
expressamente ao direito sobre o qual se fundamente eventual discussão
judicial ou administrativa.
01/06/2020

RFB

IN
1957

ALTERAÇÃO – PROCEDIMENTO – CADASTRO PESSOA FÍSICA
Determina que atos cadastrais referentes a inscrição, alteração de dados,
indicação de pendências, suspensão, regularização e cancelamento de
Cadastro Pessoa Física (CPF) serão realizados de ofício no período entre
20/03/2020 e 30/06/2020.

28/05/2020

EXECUTIVO

DECRETO
10.377

OPERAÇÕES DE CRÉDITO – IOF – ALÍQUOTA ZERO
Estabelece a aplicação de alíquota zero sobre operações de crédito:
i)

Efetuadas por intermédio da Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP) ou seus agentes financeiros;

ii)

Destinado ao financiamento de projetos de infraestrutura
de logística direcionados a obras de rodovias e ferrovias
objeto de concessão pelo Governo federal;

iii)

Contratada pela Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE) destinada a cobertura de déficit e
antecipação de receitas de concessionárias ou
permissionárias de serviço de distribuição de energia
elétrica.

A redução prevista no item iii acima se aplica apenas a fatos geradores
ocorridos até 31 de dezembro de 2020.
28/05/2020

EXECUTIVO

MPV
973

26/05/2020

RFB

IN
1955

12/05/2020

ME

PORTARIA
201

17/04/2020

CAMEX

RESOLUÇÃO
32

17/04/2020

PGFN

PORTARIA

ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES – DISPENSA PERCENTUAL DE RECEITA BRUTA MÍNIMO
Dispensa do cumprimento de requisito de percentual mínimo de receita
bruta decorrente de exportações para o ano-calendário de 2020, as
pessoas jurídicas autorizadas a operar em Zonas de Processamento de
Exportações
IMPORTAÇÃO PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES – DESPACHO
ADUANEIRO SIMPLIFICADO
Ampliação da lista de produtos sujeitos à simplificação do despacho
aduaneiro na importação, incluindo a entrega das mercadorias antes da
conclusão da conferência aduaneira e a prioridade no processamento das
declarações de importação (IN RFB nº 1927/2020)
PRORROGAÇÃO – VENCIMENTO – PARCELAMENTOS
Prorroga as parcelas de maio, junho e julho de parcelamentos (ordinários
e especiais) para o último dia útil de agosto, outubro e dezembro,
respectivamente. Esta medida não se aplica a empresas sujeitas ao
Simples Nacional.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES –
ALÍQUOTA ZERO
Estabelece alíquota zero para o Imposto de Importação em relação aos
produtos médicos e hospitalares utilizados para combater a pandemia do
Covid-19 listados, alterando a lista trazida na Resolução 17/2020. Altera
disposições de Ex-tarifário para produtos específicos
ALTERA A PORTARIA PGFN N. 7.821 QUE ESTABELECE MEDIDAS
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10.205

TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO DO CONTÁGIO PELO COVID-19
Altera o art. 3º para prever a suspensão, por 90 dias, do início de processo
para exclusão de contribuinte de parcelamentos em decorrência de
inadimplência, limitando apenas aos casos em que a inadimplência
tenha se configurado a partir de fevereiro-2020.
SETOR ELÉTRICO – DESCONTO APLICADO 100% - CONSUMIDORES DE
BAIXA RENDA
Define desconto de 100% sobre as contas de luz de consumidores de
baixa renda, limitado o consumo a 220 kWh/mês
AUTORIZAÇÃO DE SAQUE – TRABALHADORES COM CONTA NO FGTS;
INCORPORAÇÃO PIS-PASEP AO FGTS
AUTORIZAÇÃO – AGENTES FINANCEIROS – AQUISIÇÃO OU
SUBSTITUIÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO PIS/PASEP
(i)
Autorização aos trabalhadores com contas no Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a sacarem até R$
1.045 (um salário mínimo) entre 15/06/2020 e
31/12/2020;

08/04/2020

EXECUTIVO

MPV
950

07/04/2020

EXECUTIVO

MPV
946

(ii)

Incorporação, ao FGTS, do patrimônio do Fundo PIS-Pasep,
a partir de 31/05/2020;

(iii)

Autorização para movimentação livre das contas do Fundo
PIS-PASEP que forem incorporadas ao FGTS. Eventuais
valores remanescentes nessas contas serão considerados
abandonados a partir de 01/06/2025 e convertidos em
renda para a União Federal;

(iv)

Autorização, aos agentes financeiros do Fundo PIS-Pasep,
diretamente ou por meio de suas subsidiárias, com o
objetivo de ampliar a liquidez do FGTS, a:
(a) adquirir, até 31/05/2020, pelo valor contábil do
balancete de 30/04/2020, os ativos do Fundo PISPasep que estiverem sob a sua gestão, inclusive de
fundos de investimento, líquidos de quaisquer
provisões e passivos diretamente relacionados aos
ativos adquiridos; e
(b) substituir, conforme o caso, os recursos do Fundo PISPasep aplicados em operações de:
(b.1) empréstimo por recursos de outras fontes
disponíveis que sejam remuneradas pelos mesmos
critérios estabelecidos na Resolução nº 2.655/1999, do
Conselho Monetário Nacional, assegurada aos
recursos realocados remuneração equivalente àquela
que seria devida à fonte original; ou
(b.2) financiamento por recursos de outras fontes
disponíveis que sejam remuneradas pelos mesmos
critérios
estabelecidos
na Lei
nº
13.483/2017, assegurada aos recursos realocados
remuneração equivalente àquela que seria devida à
fonte original.

07/04/2020

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA (ME)

PORTARIA
150

PRORROGAÇÃO – PAGAMENTO – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:
EXTENSÃO A OUTROS SETORES ALÉM DOS PREVISTOS NA PORTARIA ME
139/2020

5

Extensão do diferimento do pagamento de contribuições
previdenciárias previstas na Portaria ME nº 139/2020 aos
seguintes setores:
(i) agroindústria,
(ii) empregador rural pessoa física,
(iii) empregador, pessoa jurídica, que se dedique à
produção rural,
(iv) empresas que ainda se encontram sob o regime de
CPRB que, como é sabido, terá seu fim em 31/12/2020 –
Lei 12.546/2011, com alterações da Lei 13.670/2018,
como por exemplo:
(a) de tecnologia da informação
(b) empresas de transporte rodoviário coletivo
de passageiros, com itinerário fixo,
municipal, intermunicipal em região
metropolitana, intermunicipal,
interestadual e internacional
(c) as empresas do setor de construção civil,
enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e
439 da CNAE
(d) as empresas de transporte ferroviário de
passageiros, enquadradas nas subclasses
4912-4/01 e 4912-4/02 da CNAE 2.0
(e) as empresas de transporte metro
ferroviário de passageiros, enquadradas na
subclasse 4912-4/03 da CNAE 2.0
(f) as empresas de construção de obras de
infraestrutura, enquadradas nos grupos
421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0
03/04/2020

LEGISLATIVO

LEI 13.983

ALTERA - LEI DE EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 2020 (LEI
13.898/2019)

Altera, dentre outros pontos, o prazo para análise do procedimento
de precatórios pelos tribunais de 60 para 120 dias.
03/04/2020

RFB

IN RFB
1932

03/04/2020

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

PORTARIA
139

PRORROGAÇÃO – PRAZO ENTREGA – DCTF e EFD-Contribuições

PRORROGAÇÃO – PRAZO DE PAGAMENTO – CONTRIBUIÇÃO AO INSS e
PIS/COFINS
Prorrogação do prazo de pagamento da contribuição ao INSS, ao
PIS/PASEP e à COFINS relativas às competências março e abril de 2020,
para os prazos de vencimento dessas contribuições devidas nas
competências julho e setembro de 2020, respectivamente.

6

03/04/2020

CÂMARA DO
COMÉRCIO
EXTERIOR

RESOLUÇÃO
30

03/04/2020

CÂMARA DO
COMÉRCIO
EXTERIOR

RESOLUÇÃO 29

ALTERAÇÃO – ALÍQUOTA ZERO – IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – BENS DE
CAPITAL – EX-TARIFÁRIOS
Altera, para zero por cento, as alíquotas do Imposto de Importação
incidentes sobre os Bens de Capital que menciona, na condição de ExTarifários.
ALTERAÇÃO – ALÍQUOTA ZERO – IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – BENS DE
INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES
Altera, para zero porcento, a alíquota do Imposto de Importação, dos
produtos que menciona no seu anexo único (ex.: NCM 8471.80.00 Dispositivos automáticos para processamento de dados, providos
de processador, com 25 LEDs programáveis individualmente
capazes de detectar a luz ambiente)
Altera o Ex Tarifário n° 001 do código 8517.61.49 (Resolução 15,
de 19/02/2020)

03/04/2020

CÂMARA DO
COMÉRCIO
EXTERIOR

RESOLUÇÃO
28

Revoga o Ex-tarifário 186 do código NCM 8543.70.99 (aparelhos de
reconhecimento de padrões de voz) – Portaria 511, de 26/07/2019
REDUÇÃO TEMPORÁRIA – ALÍQUOTA ZERO – IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO – MERCADORIAS USADAS NO ENFRENTAMENTO DO
COVID-19 - ALTERAÇÃO DE EX TARIFÁRIO
Redução, para zero porcento, da alíquota de Imposto de
Importação para as mercadorias abaixo, que apenas gozarão da
redução de alíquota quando utilizadas no enfrentamento ao
Covid-19:

7

Alteração, do Ex-Tarifário previsto na Resolução 22/2015, para:

03/04/2020

CGSN

RESOLUÇÃO
154

PRORROGAÇÃO – VENCIMENTO DE TRIBUTOS – SIMPLES NACIONAL
Prorrogação. Datas de Vencimento. Tributos apurados no âmbito
do Simples Nacional. Conforme Abaixo:

TRIBUTO
(SIMPLES)
IRPJ

COFINS

VENCIMENTO
ORIGINAL
20/04/2020
20/05/2020
22/06/2020
20/04/2020
20/05/2020
22/06/2020
20/04/2020

VENCIMENTO
DIFERIDO
20/10/2020
20/11/2020
21/12/2020
20/10/2020
20/11/2020
21/12/2020
20/10/2020

8

IPI

CSLL

CPP ao INSS
ICMS

ISS

20/05/2020
22/06/2020
20/04/2020
20/05/2020
22/06/2020
20/04/2020
20/05/2020
22/06/2020
20/04/2020
20/05/2020
22/06/2020
20/04/2020
20/05/2020
22/06/2020

20/11/2020
21/12/2020
20/10/2020
20/11/2020
21/12/2020
20/10/2020
20/11/2020
21/12/2020
20/07/2020
20/08/2020
21/09/2020
20/07/2020
20/08/2020
21/09/2020

OBS.: As prorrogações dos referidos prazos não implicam direito
à restituição ou compensação de quantias eventualmente já
recolhidas.
Revogação da Resolução CGSN 152/2020.
02/04/2020

EXECUTIVO

DECRETO
10.305

REDUÇÃO – ALÍQUOTAS – IOF-Crédito
Redução. Alíquota zero. IOF: Operações de crédito contratadas
no período entre 03/04/2020 e 03/07/2020, abrangendo a
redução para todas as operações previstas no art. 7º, incisos I a
VII e §15, e art. 8º, §5º, da Lei 6.306/2007, a saber:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

(v)
(vi)

(vii)

(viii)
(ix)

02/04/2020

RFB

IN RFB
1931

Empréstimos;
Descontos, inclusive de alienação a empresas de
factoring de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo;
Adiantamento a depositante;
Empréstimos, inclusive sob a forma de financiamento,
sujeitos à liberação de recursos em parcelas, ainda que
o pagamento seja parcelado;
Excessos de limite, ainda que o contrato esteja
vencido;
Operações de financiamento para aquisição de
imóveis não residenciais, em que o mutuário seja
pessoa física;
Prorrogação, renovação, novação, composição,
consolidação, confissão de dívida e negócios
assemelhados, de operação de crédito em que não
haja substituição de devedor,
Parcelas não liquidadas no vencimento a que se
refere o §2º do art. 7º, da Lei 6.306/2007
Operações de crédito contratadas entre 03/04/2020
e 03/07/2020, a alíquota adicional do IOF prevista
no §5º do art. 8º da Lei 6.303/2007, fica reduzida a
zero.

ACEITAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DOCUMENTOS – CÓPIA SIMPLES OU
CÓPIA DIGITALIZADA
Entre 02/04/2020 e 29/05/2020:

9

Serão aceitos documentos em cópia simples ou cópia eletrônica
obtida por meio de digitalização para requisição de serviços
perante o atendimento da Receita Federal do Brasil.
02/04/2020

01/04/2020

RFB

EXECUTIVO

IN RFB
1930

DECRETO
10.302

PRORROGAÇÃO – PRAZO – APRESENTAÇÃO DE DIRF
Prorrogação, por 60 dias, do prazo para apresentação da
Declaração Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física. Prazo
prorrogado de 30/04/2020 para 30/06/2020
REDUÇÃO TEMPORÁRIA – ALÍQUOTA ZERO – IPI - ARTIGOS DE
LABORATÓRIO/FARMÁCIA – PRODUTOS MÉDICOS - TERMÔMETROS
Redução temporária, até 30/09/2020, a zero porcento, das
alíquotas dos produtos abaixo:
PRODUTO
Artigos de laboratório ou de farmácia
Luvas, mitenes e semelhantes, exceto para cirurgia
Termômetros clínicos

CÓDIGO TIPI
3926.90.40
4015.19.00
9025.11.10

OBS.: A partir de 01/10/2020, ficam restabelecidas as alíquotas
do IPI anteriormente incidentes sobre os produtos acima.
31/03/2020

EXECUTIVO

MP
932

REDUÇÃO – ALÍQUOTAS – CONTRIBUIÇÕES AO SISTEMA S
Redução, até 30/06/2020, das alíquotas das Contribuições aos
Serviços Sociais Autônomos para:
(a) Sescoop:

1,25%

(b) SESI e SEST:

0,75%

(c) SENAI e SENAT: 0,5%
(d) SENAR:
pagamento

1,25% da contribuição sobre folha de

0,125% da contribuição sobre a receita da
comercialização da produção rural devida
pelo produtor rural pessoa jurídica e pela
agroindústria
0,10% da contribuição sobre a receita da
comercialização da produção rural devida
pelo produtor rural pessoa física e
segurado especial

25/03/2020

ALFÂNDEGA DE
VIRACOPOS

PORTARIA
32

25/03/2020

DRF/RJ1

PORTARIA
32

REGISTRO – DI – ANTERIOR À DESCARGA DA MERCADORIA –
POSSIBILIDADE PARA PRODUTOS ESPECÍFICOS – AEROPORTO DE
VIRACOPOS
Possibilidade de registro de Declaração de Importação antes da
descarga da mercadoria para mercadorias como álcool gel,
cloroquina e máscaras.
ALTERAÇÃO – EXPEDIENTE E FUNCIONAMENTO – CAC-RFB-RJ
Alteração. Expediente Funcionamentos. Apenas funcionarão o
Cac-Laranjeiras e Cac-Ipanema, de 10h às 14h e a sede de 10h às
16h.
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Atendimentos já agendados deverão ser remarcados, levando-se
em consideração os casos considerados absolutamente essenciais
ou inadiáveis
24/03/2020

RFB/PGFN

PORTARIA
CONJUNTA 555

23/03/2020

RFB

PORTARIA
543

PRORROGAÇÃO – VALIDADE – CERTIDÕES REGULARIDADE FISCAL –
CND – CPEND
Prorrogação por 90 (noventa) dias, da validade das Certidões
Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de
Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (CPEND) válidas em 24/03/2020.
SUSPENSÃO: PRAZOS EM PROCESSO E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS – COBRANÇA DE TRIBUTOS - RESTRIÇÕES NO
ATENDIMENTO PRESENCIAL
(a) Suspensão de prazos. Atos processuais no âmbito da RFB. Até
29/05/2020
(b) Suspensão, até 29/05/2020, dos seguintes procedimentos
administrativos:
(I)
emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança e
intimação para pagamento de tributos;
(II)
notificação de lançamento da malha fiscal da pessoa física;
(III)
procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento por
inadimplência de parcelas;
(IV)
registro de pendência de regularização no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) motivado por
(V)
ausência de declaração;
(VI)
registro de inaptidão no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) motivado por ausência de declaração; e
(VII)
emissão eletrônica de despachos decisórios com análise de mérito
em Pedidos de Restituição, Ressarcimento e Reembolso, e
Declarações de Compensação.
(c) Restrição, até o dia 29/05/2020, de atendimento presencial, mediante
agendamento prévio, aos seguintes serviços:
(VIII)
Regularização de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
(IX)
cópia de documentos relativos à Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e à Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) - beneficiário;
(X)
parcelamentos e reparcelamentos não disponíveis na internet;
(XI)
procuração RFB; e
(XII)
protocolo de processos relativos aos serviços de:
(i) análise e liberação de certidão de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional;
(ii) análise e liberação de certidão de regularidade fiscal de imóvel
rural;
(iii) análise e liberação de certidão para averbação de obra de
construção civil;
(iv) retificações de pagamento; e
(v) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

22/03/2020

EXECUTIVO

MP
927

Os prazos acima podem ser prorrogados enquanto perdurarem o estado
de calamidade pública instaurado pelo COVID-19.
PRORROGAÇÃO – VALIDADE – CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL
RFB/PGFN
(a) Prorroga o Prazo de Validade da Certidão Conjunta de
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Regularidade Fiscal RFB/PGFN, em até 180 dias,
contados a partir da data em que foi emitida (cfr.
alteração introduzida ao §5º do art. 47 da Lei nº
8.212/91).
(b) Permite, excepcionalmente, a Prorrogação, em caso de
calamidade pública, do prazo de validade da Certidão.
Prazo a ser determinado em Ato Conjunto da RFB e PGFN.

22/03/2020

EXECUTIVO

MP
927

FGTS – PRORROGAÇÃO E PARCELAMENTO
COMPETÊNCIAS MARÇO, ABRIL E MAIO 2020
CERTIDÃO DE REGULARIDADE E PRAZOS
(a) Suspensão da exigibilidade: referente às competências de março, abril
e maio de 2020 (vencimentos abril, maio e junho), para qualquer
empregador.
(b) Suspensão Prazos Administrativos: 180 dias os prazos processuais para
apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos
originados a partir de autos de infração trabalhistas e notificações de débito
de FGTS.
(c) Parcelamento – março, abril e maio
(XIII)
Sem juros, multa ou encargos
(XIV)
6 parcelas
(XV)
Primeira parcela a partir de 07/07/2020
(XVI)
Condição: declarar as informações referentes a essas três
competências até 20/06/2020
(XVII)
O empregador que não declarar perde o benefício.
(XVIII) Inadimplência do parcelamento: bloqueio do certificado de
regularidade do FGTS
(d) Rescisão do contrato de trabalho: vencimento imediato das parcelas a
vencer.
(e) Suspensão da contagem do prazo prescricional do FGTS pelo prazo de
120 dias.
(f) Certificado de Regularidade do FGTS (já emitidas): prorrogados por 90
dias.
(g) Parcelamentos em curso: inadimplência das parcelas com vencimento
em março, abril e maio não impedirão a renovação da CND.

20/03/2020

CARF

PORTARIA
8.112

20/03/2020

EXECUTIVO

DECRETO
10.282

20/03/2020

EXECUTIVO

DECRETO
10.285

SUSPENSÃO – PRAZOS PROCESSUAIS – ÂMBITO DO CARF
Suspensão, até 30/04/2020, dos prazos para a prática de atos processuais
no
âmbito do CARF.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E
ADUANEIRA
REGULAMENTAÇÃO DA LEI 13.979/2020 (MEDIDAS CONTRA O COVID19)
Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os
serviços públicos e as atividades essenciais: (...)
XXIV - fiscalização tributária e aduaneira.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – PRODUTOS
MÉDICOS E DESINFETANTES – REDUÇÃO TEMPORÁRIA A ZERO
Reduz temporariamente as alíquotas do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI incidentes sobre os produtos que menciona.
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19/03/2020

SECEX

PORTARIA
16

18/03/2020

CGSN

RESOLUÇÃO
152

EXPORTAÇÃO – MEDIDAS DE RESTRIÇÃO – LICENÇA ESPECIAL –
PRODUTOS COMBATE AO COVID-19
Altera a Portaria SECEX 19/2019 para tornar obrigatória o licenciamento
especial prévio de exportação de produtos para combate do COVID-19.
(poucos produtos estavam submetidos ao licenciamento prévio para
exportação, tais como obras de arte, petróleo, espécimes animais,
castanha, amendoim, produtos bélicos etc.).
SIMPLES NACIONAL - PRORROGAÇÃO PRAZOS PAGAMENTO
Prorrogação dos prazos para pagamento dos tributos federais no âmbito
do Simples Nacional em relação aos períodos de apuração:
(i) março/2020 - vencimento prorrogado para 20/10/2020;
(ii) abril/2020 - vencimento prorrogado para 20/11/2020; e
(iii) maio/2020 - vencimento prorrogado para 21/12/2020.

18/03/2020

PGFN

PORTARIA
7.821

PRAZOS E ATENDIMENTO - SUSPENSÃO
Restrições ao atendimento presencial por 90 dias.
Suspensão por 90 dias:
(i) dos prazos de instauração, impugnação e recurso em Procedimento
Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade – PARR;
(ii) dos prazos para apresentação de manifestação de inconformidade e
recurso contra a decisão que apreciar no âmbito do processo de exclusão
do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT;
(iii) do prazo para apresentação de oferta antecipada de garantia em
execução fiscal;
(iv) para apresentação do Pedido de Revisão de Dívida Inscrita - PRDI e
recurso contra a decisão que o indeferir;
(v) a apresentação a protesto de certidões de dívida ativa;
(vi) o início de procedimentos de exclusão de contribuintes de
parcelamentos administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional por inadimplência de parcelas.

18/03/2020

18/03/2020

PGFN

CAMEX

PORTARIA
7.820

RESOLUÇÃO
17

PARCELAMENTO - DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
Prazo para adesão se encerra em 25 de março de 2020
(QUARTA-FEIRA)
Parcelamento dos débitos inscritos em dívida ativa até
(i) 81 parcelas ou
(ii) 97 no caso de pessoas físicas, empresário individual, microempresa ou
empresa de pequeno porte e
(iii) 57 no caso de contribuições previdenciárias.
Pagamento de entrada 1% do valor consolidado dos débitos, à vista ou
em até 3 parcelas.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES –
ALÍQUOTA ZERO
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18/03/2020

RFB

Alíquota zero para o Imposto de Importação em relação aos produtos
médicos e hospitalares utilizados para combater a pandemia do Covid-19
listados.
IMPORTAÇÃO PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES – DESPACHO
ADUANEIRO SIMPLIFICADO
Simplifica o despacho aduaneiro na importação de produtos médicos e
hospitalizares listados, incluindo a entrega das mercadorias antes da
conclusão da conferência aduaneira e a prioridade no processamento das
declarações de importação.

IN 1.927

SÃO PAULO
TRIBUTOS ESTADUAIS
DATA
PUBLICAÇÃO

ÓRGÃO

ATO
NORMATIVO

12/01/2021

SFP

RESOLUÇÃO
2

TEMA
PRORROGA – RESOLUÇÃO 29/2020
Prorroga até 07/02/2021 a validade da Resolução 29/2020 que discorre
sobre o Programa Nota Fiscal Paulista e a obtenção de Informe de
Rendimentos

09/01/2021

SFP

RESOLUÇÃO
1

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 07/02/2021 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes pela Secretaria da Fazenda

06/01/2021

CAT

PORTARIA
2

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 07/02/2021 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes.

31/12/2020

EXECUTIVO

DECRETO
65.437

PRORROGA – SUSPENSÃO SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS
Prorroga até 07/02/2021 a suspensão de serviços não essenciais por
órgãos públicos ligados ao Estado de São Paulo

24/12/2020

SFP

RESOLUÇÃO
96

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 04/01/2021 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes pela Secretaria da Fazenda

24/12/2020

SFP

RESOLUÇÃO
97

PRORROGA – RESOLUÇÃO 29/2020
Prorroga até 04/01/2021 a validade da Resolução 29/2020 que discorre
sobre o Programa Nota Fiscal Paulista e a obtenção de Informe de
Rendimentos

23/12/2020

CAT

PORTARIA
99

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 04/01/2021 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes.

01/12/2020

EXECUTIVO

DECRETO
65.320

PRORROGA – SUSPENSÃO SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS
Prorroga até 04/01/2021 a suspensão de serviços não essenciais por
órgãos públicos ligados ao Estado de São Paulo

24/11/2020

SFP

RESOLUÇÃO
87

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 16/12/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes pela Secretaria da Fazenda

24/11/2020

20/11/2020

SFP

CAT

RESOLUÇÃO
88

PORTARIA

PRORROGA – RESOLUÇÃO 29/2020
Prorroga até 16/12/2020 a validade da Resolução 29/2020 que discorre
sobre o Programa Nota Fiscal Paulista e a obtenção de Informe de
Rendimentos
PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL

14

94

Prorroga até 16/12/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes.
17/11/2020

EXECUTIVO

DECRETO
65.295

PRORROGA – SUSPENSÃO SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS
Prorroga até 16/12/2020 a suspensão de serviços não essenciais por
órgãos públicos ligados ao Estado de São Paulo

04/11/2020

CAT

PORTARIA
90

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 16/11/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes.

20/10/2020

SFP

RESOLUÇÃO
85

REGULAMENTA – SESSÕES DE JULGAMENTO VIRTUAIS – TIT
Regulamenta procedimentos referentes às sessões de julgamento
virtuais no Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) enquanto perdurar o estado
de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus.

20/10/2020

SFP

RESOLUÇÃO
83

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 16/11/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes pela Secretaria da Fazenda

20/10/2020

SFP

RESOLUÇÃO
84

PRORROGA – RESOLUÇÃO 29/2020
Prorroga até 16/11/2020 a validade da Resolução 29/2020 que discorre
sobre o Programa Nota Fiscal Paulista e a obtenção de Informe de
Rendimentos

19/09/2020

EXECUTIVO

DECRETO
65.184

PRORROGA – SUSPENSÃO SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS
Prorroga até 09/10/2020 a suspensão de serviços não essenciais por
órgãos públicos ligados ao Estado de São Paulo

11/09/2020

SFP

RESOLUÇÃO
74

PRORROGA – RESOLUÇÃO 29/2020
Prorroga até 19/09/2020 a validade da Resolução 29/2020 que discorre
sobre o Programa Nota Fiscal Paulista e a obtenção de Informe de
Rendimentos

10/09/2020

CAT

PORTARIA
80

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 19/09/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes.

05/09/2020

EXECUTIVO

DECRETO
65.170

PRORROGA – SUSPENSÃO SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS
Prorroga até 19/09/2020 a suspensão de serviços não essenciais por
órgãos públicos ligados ao Estado de São Paulo

25/08/2020

CAT

PORTARIA
77

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 06/09/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes.

25/08/2020

SFP

RESOLUÇÃO
67

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 06/09/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes pela Secretaria da Fazenda

25/08/2020

SFP

RESOLUÇÃO
68

PRORROGA – RESOLUÇÃO 29/2020
Prorroga até 06/09/2020 a validade da Resolução 29/2020 que discorre
sobre o Programa Nota Fiscal Paulista e a obtenção de Informe de
Rendimentos

22/08/2020

EXECUTIVO

DECRETO
65.143

PRORROGA – SUSPENSÃO SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS
Prorroga até 06/09/2020 a suspensão de serviços não essenciais por
órgãos públicos ligados ao Estado de São Paulo

12/08/2020

CAT

PORTARIA
74

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
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Prorroga até 23/08/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes.
12/08/2020

SFP

RESOLUÇÃO
65

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 23/08/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes pela Secretaria da Fazenda

12/08/2020

SFP

RESOLUÇÃO
66

PRORROGA – RESOLUÇÃO 29/2020
Prorroga até 23/08/2020 a validade da Resolução 29/2020 que discorre
sobre o Programa Nota Fiscal Paulista e a obtenção de Informe de
Rendimentos

08/08/2020

EXECUTIVO

DECRETO
65.114

PRORROGA – SUSPENSÃO ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS
Prorroga até 23/08/2020 a suspensão de atividades não essenciais da
Administração Pública Estadual.

30/07/2020

CAT

PORTARIA
66

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 10/08/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes.

30/07/2020

SFP

RESOLUÇÃO
63

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 10/08/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes pela Secretaria da Fazenda

30/07/2020

SFP

RESOLUÇÃO
64

PRORROGA – RESOLUÇÃO 29/2020
Prorroga até 10/08/2020 a validade da Resolução 29/2020 que discorre
sobre o Programa Nota Fiscal Paulista e a obtenção de Informe de
Rendimentos

20/07/2020

SFP

RESOLUÇÃO
58

PRORROGA- RECOLHIMENTO IPVA
Prorroga até 31/08/2020 o recolhimento de IPVA referente a veículos
novos adquiridos entre 19/02/2020 e 30/05/2020, sem acréscimos
moratórios ou juros

15/07/2020

CAT

PORTARIA
65

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 30/07/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes.

15/07/2020

SFP

RESOLUÇÃO
56

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 30/07/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes pela Secretaria da Fazenda

15/07/2020

SFP

RESOLUÇÃO
57

PRORROGA – RESOLUÇÃO 29/2020
Prorroga até 30/07/2020 a validade da Resolução 29/2020 que discorre
sobre o Programa Nota Fiscal Paulista e a obtenção de Informe de
Rendimentos

13/07/2020

EXECUTIVO

DECRETO
65.056

PRORROGA – SUSPENSÃO SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS
Prorroga até 30/07/2020 a suspensão de serviços não essenciais por
órgãos públicos ligados ao Estado de São Paulo

10/07/2020

LEGISLATIVO

LEI
17.267

AUTORIZA – PRAZOS DIFERENCIADOS – RECOLHIMENTO IPVA
Autoriza o Secretário da Fazenda de São Paulo a prorrogar ou suspender
os prazos de recolhimento do IPVA em decorrência de situações
excepcionais.

01/07/2020

CAT

PORTARIA
63

Prorroga até 14/07/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes

.
01/07/2020

SFP

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL

RESOLUÇÃO
54

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
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Prorroga até 14/07/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes pela Secretaria da Fazenda
01/07/2020

SFP

RESOLUÇÃO
55

27/06/2020

EXECUTIVO

DECRETO
65.032

17/06/2020

CAT

PORTARIA
53

PRORROGA – RESOLUÇÃO 29/2020
Prorroga até 14/07/2020 a validade da Resolução 29/2020 que discorre
sobre o Programa Nota Fiscal Paulista e a obtenção de Informe de
Rendimentos
PRORROGA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Prorroga a suspensão das atividades não essenciais da Administração
Pública até o dia 14 de Julho de 2020.
PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 28/06/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes.

17/06/2020

SFP

RESOLUÇÃO
51

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 28/06/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes pela Secretaria da Fazenda

17/06/2020

SFP

RESOLUÇÃO
52

11/06/2020

EXECUTIVO

DECRETO
65.014

02/06/2020

CAT

PORTARIA
51

PRORROGA – RESOLUÇÃO 29/2020
Prorroga até 28/06/2020 a validade da Resolução 29/2020 que discorre
sobre o Programa Nota Fiscal Paulista e a obtenção de Informe de
Rendimentos
PRORROGA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Prorroga a suspensão das atividades não essenciais da Administração
Pública até o dia 28 de Junho de 2020.
PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 15/06/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes.

02/06/2020

CAT

PORTARIA
52

02/06/2020

SFP

RESOLUÇÃO
49

02/06/2020

SFP

RESOLUÇÃO
46

PRORROGA – PRAZO SOLICITAÇÃO ISENÇÃO IPVA
Prorroga até 15/06/2020 o prazo para apresentação de solicitação de
isenção de IPVA
AUTORIZA – REGULAMENTA – SESSÕES VIRTUAIS – TRIBUNAL DE
IMPOSTOS E TAXAS
Autoriza e regulamenta aspectos referentes à realização de sessões
virtuais por videoconferência durante o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia da COVID-19 do Tribunal de Impostos e Taxas
(TIT)
PRORROGA – RESOLUÇÃO 29/2020
Prorroga até 15/06/2020 a validade da Resolução 29/2020 que discorre
sobre o Programa Nota Fiscal Paulista e a obtenção de Informe de
Rendimentos

02/06/2020

SFP

RESOLUÇÃO
45

29/05/2020

EXECUTIVO

DECRETO
64.994

16/05/2020

EXECUTIVO

DECRETO

PRORROGA – SUSPENSÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL
Prorroga até 15/06/2020 a suspensão do atendimento presencial de
contribuintes pela Secretaria da Fazenda
PRORROGA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INSTITUI PLANO SÃO PAULO
Prorroga a suspensão das atividades não essenciais da Administração
Pública até o dia 15 de Junho de 2020.
Institui o Plano São Paulo para a reabertura da economia e retorno das
atividades da Administração Pública a ser implementado a partir de 15 de
Junho de 2020
REVOGA – DECRETO 64.917 – RETORNO PRAZOS PROCESSUAIS
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64.981

Revoga o Decreto 64.917 que estabeleceu a suspensão de prazos
administrativos durante o período de calamidade pública, com o
reestabelecimento dos prazos
11/05/2020

SFP/PGE

RESOLUÇÃO
02

PRORROGAÇÃO – VALIDADE – CERTIDÕES
Prorroga a validade por 90 dias de certidões positivas com efeitos de
negativas que tenham vencimento entre 30/04/2020 e 31/05/2020

11/05/2020

CAT

PORTARIA
49

DETERMINA – OBRIGATORIEDADE – CADASTRO CONTRIBUINTES
Determina a obrigatoriedade de uso do Sistema de Peticionamento
(SIPET) para o atendimento de exigências documentais referentes ao
Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo. Esta definição se aplica
apenas a contribuintes obrigados ao uso de certificado digital

08/05/2020

28/04/2020

27/04/2020

EXECUTIVO

CAT

EXECUTIVO

DECRETO
64.968

COMUNICADO
07

DECRETO
64.953

SETOR ELÉTRICO – ISENÇÃO - CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA
Define isenção sobre as contas de luz de consumidores de baixa renda,
limitado o consumo a 220 kWh/mês. Esta medida possui vigência no
período entre 01/05/2020 e 30/06/2020.
DETERMINA – PROCEDIMENTOS – RECOLHIMENTOS E INFORMAÇÕES
ICMS
Determina
(i)

agenda tributária para recolhimentos e obrigações
acessórias referente ao mês de maio de 2020;

(ii)

prazo para recolhimento do ICMS e ICMS-ST conforme
CNAE de cada empresa, bem como para obrigações
acessórias (GIA, GIA-ST, REDF e EFD)

(iii)

o prazo em 01/06/2020 para o recolhimento de
Diferencial de Alíquota de ICMS para estabelecimentos
sujeitos ao SIMPLES NACIONAL

ESTABELECE – SUSPENSÃO – ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS
Estende até 10/05/2020 a suspensão de atividades não essenciais em
relação a entidades públicas, inclusive Secretarias

07/04/2020

SFP

RESOLUÇÃO
29

ALTERAÇÃO – PROCEDIMENTO – ACESSO DE INFORMAÇÕES - NFP
Alteração. Procedimento. Acesso de Informações. Programa Nota Fiscal
Paulista, inclusive a obtenção de Informe de Rendimentos, durante o
período de emergência na saúde pública em decorrência do COVID-19

04/04/2020

EXECUTIVO

DECRETO
64.917

02/04/2020

SFP/PGE

RESOLUÇÃO
CONJUNTA
1

SUSPENSÃO – PRAZOS – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM
CURSO
Suspensão dos prazos nos procedimentos administrativos em curso
enquanto durar o estado de calamidade pública.

PRORROGAÇÃO – VALIDADE – CERTIDÕES DE REGULARIDADE
Prorrogação, por 90 dias, da validade de certidões positivas com efeito de
negativas vencidas no período entre 01/03/2020 e 30/04/2020.

20/03/2020

TIT – TRIBUNAL DE
IMPOSTOS E TAXAS

ATO
2

SUSPENSÃO: JULGAMENTOS e PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÕES
Suspensão de sessões de julgamento entre 23/03/2020 e 30/04/2020
Não realização, no período de 23/03/2020 a 30/04/2020, de publicação
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de intimações no âmbito do Contencioso Administrativo Tributário.
Esclarecimento de que os prazos em curso não serão suspensos.
21/03/2020

EXECUTIVO/PGE

SUSPENSÃO DE ATOS PARA LEVAR A PROTESTO DÉBITOS INSCRITOS
EM DÍVIDA ATIVA – ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS
Suspensão por 90 dias dos atos destinados a levar a protesto débitos
inscritos em dívida ativa, bem como de todas as atividades não essenciais
dos órgãos públicos estaduais.

DECRETO
64.879

SÃO PAULO
TRIBUTOS MUNICIPAIS
DATA

ÓRGÃO

ATO
NORMATIVO

08/01/2021

SEFAZ

PORTARIA
5

TEMA
PRORROGAÇÃO – VALIDADE CERTIDÕES – SUSPENSÃO – INCLUSÃO
CADIN
Prorroga o prazo de validade até 31/01/2021 de Certidões Negativas de
Débitos e Certidões Positivas com Efeito de Negativas, válidas em
16/03/2020.
Suspende o procedimento de inclusão de pendências no CADIN até
31/01/2021.

08/01/2021

28/11/2020

EXECUTIVO

SEFAZ

DECRETO
60.050

PORTARIA
260

PRORROGAÇÃO – DECRETO 59.283
Prorroga até 19/01/2021 os efeitos trazidos no Decreto 59.283 quanto a
suspensão de expedientes e processos administrativos.
PRORROGAÇÃO – VALIDADE CERTIDÕES – SUSPENSÃO – INCLUSÃO
CADIN
Prorroga o prazo de validade até 31/12/2020 de Certidões Negativas de
Débitos e Certidões Positivas com Efeito de Negativas, válidas em
16/03/2020.
Suspende o procedimento de inclusão de pendências no CADIN até
31/12/2020.

18/11/2020

30/10/2020

EXECUTIVO

SEFAZ

DECRETO
59.905

PORTARIA
225

PRORROGAÇÃO – DECRETO 59.283
Prorroga até 30/11/2020 os efeitos trazidos no Decreto 59.283 quanto a
suspensão de expedientes e processos administrativos.
PRORROGAÇÃO – VALIDADE CERTIDÕES – SUSPENSÃO – INCLUSÃO
CADIN
Prorroga o prazo de validade até 30/11/2020 de Certidões Negativas de
Débitos e Certidões Positivas com Efeito de Negativas, válidas em
16/03/2020.
Suspende o procedimento de inclusão de pendências no CADIN até
30/11/2020.

16/10/2020

EXECUTIVO

DECRETO
59.844

PRORROGAÇÃO – DECRETO 59.283
Prorroga por 30 dias os efeitos trazidos no Decreto 59.283 quanto a
suspensão de expedientes e processos administrativos.

02/10/2020

EXECUTIVO

DECRETO
59.809

PRORROGAÇÃO – DECRETO 59.283
Prorroga até 15 de outubro de 2020 os efeitos trazidos no Decreto 59.283
quanto a suspensão de expedientes e processos administrativos.

22/09/2020

EXECUTIVO

DECRETO
59.778

PRORROGAÇÃO – DECRETO 59.283
Prorroga até 09 de outubro de 2020 os efeitos trazidos no Decreto 59.283
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quanto a suspensão de expedientes e processos administrativos.
16/09/2020

EXECUTIVO

DECRETO
59.766

PRORROGAÇÃO – DECRETO 59.283
Prorroga até 30 de setembro de 2020 os efeitos trazidos no Decreto
59.283 quanto a suspensão de expedientes e processos administrativos.

01/09/2020

28/08/2020

EXECUTIVO

SEFAZ

DECRETO
59.728

PORTARIA
166

PRORROGAÇÃO – DECRETO 59.283
Prorroga até 15 de setembro de 2020 os efeitos trazidos no Decreto
59.283 quanto a suspensão de expedientes e processos administrativos.
PRORROGAÇÃO – VALIDADE CERTIDÕES – SUSPENSÃO – INCLUSÃO
CADIN
Prorroga o prazo de validade até 30/09/2020 de Certidões Negativas de
Débitos e Certidões Positivas com Efeito de Negativas, válidas em
16/03/2020.
Suspende o procedimento de inclusão de pendências no CADIN até
30/09/2020.

31/07/2020

30/07/2020

18/07/2020

15/07/2020

EXECUTIVO

SEFAZ

LEGISLATIVO

EXECUTIVO

DECRETO
59.644

PORTARIA
138

LEI
17.403

DECRETO
59.603

PRORROGAÇÃO – DECRETO 59.283
Prorroga até 31 de agosto de 2020 os efeitos trazidos no Decreto 59.283,
quanto a suspensão de expedientes e processos administrativos.
PRORROGAÇÃO – VALIDADE CERTIDÕES – SUSPENSÃO – INCLUSÃO
CADIN
Prorroga o prazo de validade até 31/08/2020 de Certidões Negativas de
Débitos e Certidões Positivas com Efeito de Negativas, válidas em
16/03/2020.
Suspende o procedimento de inclusão de pendências no CADIN até
31/08/2020.
AUTORIZA – REABERTURA DE PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE
DÉBITOS – SUSPENSÃO – CONTAGEM PRAZO PARA EXCLUSÃO DE
PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO EM CURSO
Autoriza a reabertura em 2020, por uma única vez e mediante decreto,
do Programa de Regularização de Débitos para pessoas jurídicas
desenquadradas do regime de recolhimento do ISS de sociedades
uniprofissionais.
Suspende, enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente do
COVID-19, a contagem de prazo para exclusão de contribuintes
inadimplentes de programas de regularização de débitos.
PRORROGAÇÃO – EFEITOS DECRETO 59.283 E 59.326 – SUSPENSÃO –
AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS
Prorroga até 30 de julho de 2020 os efeitos trazidos nos Decretos 59.283
e 59.326, com exceção à suspensão de inscrição de débitos em Dívida
Ativa.
Suspende até 30 de julho de 2020 o ajuizamento de execuções fiscais
para cobrança judicial, bem como outros mecanismos extrajudiciais de
cobrança.

02/07/2020

30/06/2020

SEFAZ

EXECUTIVO

PORTARIA
122

DECRETO
59.560

REGULAMENTAÇÃO – OBTENÇÃO DE SENHAWEB
Regulamenta procedimento para obtenção, através da internet e
durante o período da situação de emergência trazida no Decreto 59.283,
de SenhaWEB para acesso a determinados serviços públicos.
PRORROGAÇÃO – EFEITOS DECRETO 59.283 E 59.326 – SUSPENSÃO –
AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS
Prorroga até 14 de julho de 2020 os efeitos trazidos nos Decretos 59.283
e 59.326, com exceção à suspensão de inscrição de débitos em Dívida
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Ativa.
Suspende até 14 de julho de 2020 o ajuizamento de execuções fiscais
para cobrança judicial, bem como outros mecanismos extrajudiciais de
cobrança.
29/04/2020

SEFAZ

PORTARIA
81

14/04/2020

EXECUTIVO

DECRETO
59.348

02/04/2020

EXECUTIVO

DECRETO
59.326

AUTORIZA – REGULAMENTA – SESSÕES VIRTUAIS - CMT
Autoriza e regulamenta aspectos referentes à realização de sessões
virtuais por videoconferência do Conselho Municipal de Tributos (CMT)
PRORROGAÇÃO – PRAZOS REGULAMENTARES E LEGAIS – PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Prorroga por mais 30 dias todos os prazos regulamentares e legais em
processos e expedientes administrativos, conforme disposto no Decreto
nº 59.283, de 16 de março de 2020
PRORROGAÇÃO – VALIDADE DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL
SUSPENSÃO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - ENVIO DE DÉBITOS
INSCRITOS PARA LAVRATURA DE PROTESTOS – PRAZOS
ADMINISTRATIVOS – INCLUSÃO DE PENDÊNCIAS NO CIM
Prorrogação, por 90 dias, da validade de Certidões Conjuntas Negativas
de Débitos e Certidões Positivas com Efeitos de Negativas.
Suspende:
(a) por 60 dias, prorrogáveis por ato da PGM, o envio de débitos
inscritos em Dívida Ativa para lavratura de protestos;
(b) por 30 dias, prorrogáveis por ato da PGM, a inscrição em Dívida
Ativa de débitos perante o Município de São Paulo;
(c) por 90 dias, a inclusão de pendências no Cadastro Informativo
Municipal.
(d) por 30 dias, contados da entrada em vigor do Decreto
59.283/2020, o prazo para apresentação de impugnações e
recursos tributários.

20/03/2020

EXECUTIVO

DECRETO
59.283

SUSPENSÃO PRAZOS ADMINISTRATIVOS
Suspensão dos prazos por 30 dias (prorrogável)
(i) processos administrativos, e
(ii) expedientes administrativos.

RIO DE JANEIRO
TRIBUTOS ESTADUAIS
DATA

ÓRGÃO

26/11/2020

SEFAZ

06/11/2020

LEGISLATIVO

ATO
NORMATIVO
RESOLUÇÃO
184

LEI
9.073

TEMA
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA – SETOR METALMECÂNICO
Define as atividades que poderão ser enquadradas no regime de
tributação diferenciada para o setor metalmecânico, previsto na Lei nº
8.960/2020, que estabelece hipóteses de diferimento e crédito
presumido para determinadas operações.
ISENÇÃO ICMS – DOAÇÃO DE MERCADORIAS AO TSE E JUSTIÇA
ELEITORAL
Internaliza o Convênio ICMS 81/20, que isenta do ICMS as operações de
doações das mercadorias realizadas por pessoa jurídica destinadas ao TSE
e demais órgãos integrantes da Justiça Eleitoral para a realização das
eleições municipais de 2020.
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13/10/2020

LEGISLATIVO

LEI
8.766

09/10/2020

LEGISLATIVO

LEI
9.054

AUTORIZAÇÃO – ISENÇÃO ICMS – ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
Autoriza o poder executivo a conceder isenção do ICMS nas contas de
energia elétrica e dos serviços de telecomunicação pelo prazo de 180 dias,
dos consumidores afetados pelos desastres naturais decorrentes das
chuvas dos meses de janeiro e fevereiro de 2020 e pelo coronavírus,
enquanto perdurarem os efeitos do Decreto n.º 46.973/2020.
ALTERAÇÃO – REGRAS – PROGRAMAS DE INCENTIVOS FISCAIS
Altera a lei nº 8.445/2019, que dispõe sobre a exigência de metas fiscais
orçamentárias anuais de desempenho para a avaliação dos programas de
incentivos fiscais e financeiros fiscais no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro, indicando, dentre outras medidas, a impossibilidade de o
contribuinte ter status irregular no Cadastro Fiscal do Estado do Rio de
Janeiro.

06/10/2020

SUFIS

PORTARIA
1.414

REGRAS DE FISCALIZAÇÃO – INCENTIVOS CONDICIONADOS
Estabelece regras de fiscalização para fins de enquadramento e de
desenquadramento de incentivos condicionados, sejam fiscais ou
financeiro fiscais, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

28/09/2020

LEGISLATIVO

LEI
9.026

ISENÇÃO – DOAÇÕES – JUSTIÇA ELEITORAL
Isenta do ICMS as operações de doações de matérias de
combate/prevenção à COVID aos órgãos da Justiça Eleitoral do Rio de
Janeiro, internalizando o Convênio ICMS 81/2020

28/09/2020

LEGISLATIVO

LEI
9.024

ALTERA – REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO - JOALHERIA
Estabelece:
(i)
Crédito presumido aos estabelecimentos industriais localizados no
Estado do Rio de Janeiro que realizem operações internas com
artefatos de joalheria e ourivesaria, de modo que a tributação
efetiva seja equivalente a 5% sobre o faturamento do mês de
referência.
(ii) Alíquota de 12% de ICMS incidente nas operações realizadas por
estabelecimentos comerciais com artefatos de joalheria,
ourivesaria, relógio e suas peças e bijuterias.

02/09/2020

EXECUTIVO

DECRETO
47.246

PRORROGAÇÃO – ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
Prorrogação do estado de calamidade pública no Estado do Rio de
Janeiro até o dia 31/12/2020.

11/08/2020

SUFIN

PORTARIA
1

REGULAMENTA – ATENDIMENTOS PRESENCIAIS
Regulamenta os atendimentos presenciais relativos à Superintendência
de Finanças.

11/08/2020

EXECUTIVO

DECRETO
47.205

REVOGAÇÃO – SUSPENSÃO - PRAZOS PROCESSUAIS
Revoga a suspensão do curso do prazo processual nos processos
administrativos perante a Administração Pública do Estado do Rio de
Janeiro, que estava prorrogado até o dia 20/08/2020 (Decreto nº
47.199/2020, art. 5º, IX)

07/08/2020

EXECUTIVO

DECRETO
47.201

REGULAMENTA – PROGRAMAS DE INCENTIVOS FISCAIS
Regulamenta a Lei nº 8.445/2019, dispondo sobre regras de avaliação
dos programas de incentivos fiscais-financeiros condicionados, bem como
regras de enquadramento e desenquadramento.

06/08/2020

EXECUTIVO

DECRETO
47.199

PRORROGAÇÃO – SUSPENSÃO - PRAZOS PROCESSUAIS
Prorroga para 20/08/2020 a suspensão do curso do prazo processual nos
processos administrativos perante a Administração Pública do Estado do
Rio de Janeiro, bem como, o acesso aos autos dos processos físicos.
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03/08/2020

SEFAZ

PORTARIA
1

REGRAS – ATIVIDADES PRESENCIAIS
Dispõe sobre retomada das atividades presenciais a partir de 03/08/2020,
com atendimento mediante prévio agendamento, com definição de
aspectos práticos referentes ao atendimento presencial.
Determina que requerimentos e processos administrativos
permanecerão sendo protocolizados e tramitando no Sistema Eletrônico
Informações - SEI.

24/07/2020

EXECUTIVO

DECRETO
47.180

REGULAMENTA – PARCELAMENTO ESPECIAL
Determina que os créditos tributários e não tributários do Estado do Rio
de Janeiro, suas autarquias e fundações públicas, inscritos em dívida ativa,
poderão ser objeto de Parcelamento Especial em até 60 vezes e não mais
120 vezes, como era estabelecido na redação original do Decreto nº
42.049/2009.
Ainda, estabelece que o devedor somente poderá pleitear novo
Parcelamento Especial após decorridos, pelo menos, 04 anos do
deferimento do parcelamento especial anterior.

22/07/2020

EXECUTIVO

DECRETO
47.176

SUSPENSÃO – PRAZOS PROCESSUAIS
Determina a suspensão dos prazos processuais e o acesso aos autos
físicos até 05 de agosto de 2020.

22/07/2020

PGE

RESOLUÇÃO
4.577

PLANO DE AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS
Dispõe sobre o plano de ampliação das atividades presenciais na PGE a
partir de 28 de julho de 2020.

29/06/2020

PGE

RESOLUÇÃO
4.568

PRORROGAÇÃO – PRAZOS – PROCEDIMENTOS INTERNOS
Prorroga até 06 de julho de 2020 os procedimentos internos temporários
e o acesso a autos de processos físicos, nos termos previstos na Resolução
PGE nº 4.541/2020.

19/06/2020

PGE

RESOLUÇÃO
4.557

10/06/2020

LEGISLATIVO

LEI
8.887

10/06/2020

LEGISLATIVO

LEI
8.889

PRORROGAÇÃO – PRAZOS – PROCEDIMENTOS INTERNOS
Prorroga prazos de procedimentos internos, bem como acesso a autos
físicos, até 30/06/2020, conforme Resolução PGE 4.541/2020
AUTORIZA – INCENTIVOS FISCAIS – PRODUÇÃO DE INSUMOS PARA
COMBATE AO COVID-19
Autoriza o poder executivo a conceder incentivos fiscais para fomentar a
produção dos seguintes insumos necessários ao combate da COVID-19:
álcool líquido e em gel, máscaras, luvas, respiradores mecânicos e seus
componentes, vestimentas de proteção, mobiliário para hospitais, testes
para o novo Coronavírus. Itens adicionais poderão ser definidos
posteriormente.
AUTORIZA – ISENÇÃO – PRODUTOS CESTA BÁSICA
Autoriza o poder executivo a conceder isenção de ICMS para produtos
que compõem a cesta básica, previstos na Lei nº 4.892/2004.

02/06/2020

EXECUTIVO

DECRETO
47.102

SUSPENSÃO – PRAZOS PROCESSUAIS
Estabelece medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus, dentre elas,
a suspensão dos prazos processuais e o acesso aos autos físicos até 05 de
junho de 2020.

01/06/2020

26/05/2020

PGE

PGE

RESOLUÇÃO
4.548

PRORROGAÇÃO – PRAZOS – PROCEDIMENTOS INTERNOS

RESOLUÇÃO
4.547

Prorroga prazos de procedimentos internos, bem como acesso a autos
físicos, até 14/06/2020, conforme Resolução PGE 4.541/2020
PRORROGAÇÃO - PRAZO PARA PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE
INSTALAÇÃO - VALIDADE DAS CERTIDÕES
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Estabelece

22/05/2020

SEFAZ

RESOLUÇÃO
150

18/05/2020

PGE

RESOLUÇÃO
4.543

a)

prorrogação das datas de vencimento de parcelamentos de
créditos tributários ou não tributários inscritos em dívida ativa,
cujos pagamentos poderão ser realizados a partir de junho;

b)

prorrogação por 60 dias a validade da Certidão de Regularidade
Fiscal emitida pela PGE, cuja data de vencimento esteja
compreendida entre 17 de março e 23 de maio;

c)

procedimento para emissão de certidão enquanto perdurarem
as medidas temporárias de prevenção a COVID-19

REGULAMENTAÇÃO – PRÊMIOS - PROGRAMA DE ESTÍMULO À
CIDADANIA FISCAL
Regulamenta o sorteio de prêmios no âmbito do Programa de Estímulo à
Cidadania Fiscal para pessoa física que tenha adquirido mercadoria, bens
ou serviços, ou que seja favorecida pela doação do Documento Fiscal
Eletrônico
PRORROGAÇÃO – PRAZOS – PROCEDIMENTOS INTERNOS
Prorroga prazos de procedimentos internos, bem como acesso a autos
físicos, até 31/05/2020

18/05/2020

LEGISLATIVO

LEI
8.824

AUTORIZA – ISENÇÃO ICMS – MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO
Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do ICMS nas operações de
importação, internas e interestaduais, bem como nas correspondentes
prestações de serviço de transportes, praticadas por pessoas físicas e
jurídicas, contribuintes ou não do imposto realizadas no âmbito da
adoção de medidas de prevenção ao contágio, de enfrentamento e
contingenciamento da pandemia causada pelo COVID-19, com os
equipamentos, insumos e mercadorias específicas.

12/05/2020

SSER

PORTARIA
223

REGULAMENTA – SUSPENSÃO - PRAZOS ADMINISTRATIVOS

11/05/2020

EXECUTIVO

DECRETO
47.068

Regulamenta a suspensão dos prazos dos processos administrativos
estaduais até o dia 31/05/2020
DETERMINA – SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS
ADMINISTRATIVOS
Determina a suspensão dos prazos dos processos administrativos
estaduais até o dia 31/05/2020

07/05/2020

EXECUTIVO

DECRETO
47.063

PRORROGAÇÃO – PRAZO DE VENCIMENTO – PARCELAMENTOS
Prorroga os prazos de vencimento das parcelas com vencimento a partir
de 20/03/2020 nos parcelamentos de créditos inscritos em dívida ativa de
natureza tributária e não tributária

07/05/2020

LEGISLATIVO

LEI
8.804

29/04/2020

EXECUTIVO

DECRETO
47.052

29/04/2020

PGE

RESOLUÇÃO
4.541

CBM

PORTARIA
1.103

ISENÇÃO – ITCMD – FUNDO ESTADUAL
Estabelece isenção de ITCMD nas doações destinadas ao Fundo Estadual
de Saúde e à Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação
DETERMINA – SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS
ADMINISTRATIVOS
Determina a suspensão do curso do prazo processual em processos
administrativos, bem como o acesso aos autos físicos, até o dia 11 de
maio
ESTABELECE – MEDIDAS INTERNAS - COVID-19
Estabelece diversas medidas internas adotadas em razão do COVID-19

24/04/2020

ESTABELECE – PRORROGAÇÃO DE PRAZO – TAXA DE PREVENÇÃO E
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EXTINÇÃO DE INCÊNDIO
Estabelece prorrogação de pagamento de taxa de prevenção e extinção
de incêndio para outubro de 2020
14/04/2020

SEFAZ

RESOLUÇÃO
142

13/04/2020

EXECUTIVO

DECRETO
47.027

13/04/2020

PGE

RESOLUÇÃO
4.527

02/04/2020

30/03/2020

SSER

LEGISLATIVO

PORTARIA
221

LEI 8769

ESTABELECE – PRORROGAÇÃO DE VALIDADE – CERTIDÕES
Estabelece prorrogação de validade das certidões emitidas até 22 de
março de 2020 para 22 de maio de 2020
PRORROGA – SUSPENSÃO - PRAZOS PROCESSUAIS – PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Prorroga a suspensão dos prazos processuais nos processos
administrativos perante a Administração Pública, bem como acesso aos
autos físicos até 30 de abril
ESTABELECE – PRORROGAÇÃO DE VALIDADE – CERTIDÕES
Prorroga até 30 de abril a validade das certidões de regularidade fiscal
PRORROGAÇÃO – SUSPENSÃO DE PRAZOS ADMINISTRATIVOS e
ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Prorrogação. Efeitos da Portaria SSER n.º 219/2020, para enquanto
perdurarem os efeitos do Decreto n.º 47.006/2020.
Manutenção da suspensão (i) dos prazos processuais nos processos
administrativos, (ii) do atendimento ao público e (iii) do acesso a
processos físicos.
ITD - INTERRUPÇÃO – PRAZO – DECLARAÇÃO E PAGAMENTO
SUSPENSÃO – PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS
Interrupção, desde o início do Plano de Contingência da
Secretaria de Estado de Saúde em razão do COVID-19 e até 60
(sessenta) dias após o seu encerramento, do prazo previsto nos
§ 4º dos Arts. 27 e 30, Lei Estadual nº 7174/2015 para:
(a) declaração ao Fisco relativa à ocorrência do fato
gerador do ITD; e
(b) pagamento do ITD.

30/03/2020

EXECUTIVO

DECRETO
47.006

25/03/2020

PGE

RESOLUÇÃO
4532

Suspensão, pelo mesmo período acima, da incidência das
penalidades previstas no artigo 37 da Lei 7174/2015 para os casos
de descumprimento de prazos.
SUSPENSÃO – PRAZOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS – PAT
ESTADUAL
Suspensão, por 15 dias, do curso dos prazos processuais
administrativos perante a Administração Pública do Estado do Rio
de Janeiro.
PRORROGAÇÃO – PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E CERTIDÃO DE
REGULARIDADE FISCAL – DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA –
PROCEDIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS PARA PEDIDO DE CPDEN
Prorrogação, por 60 dias corridos, do prazo de vencimento para
pagamento de parcelas vencidas a partir de 20/03/2020,
decorrentes de parcelamentos de créditos tributários e não
tributários, inscritos em dívida ativa.
Prorrogação. 60 dias corridos. Prazo de validade de Certidão de
Regularidade Fiscal vencidas a partir da data de publicação da
Resolução PGE 4.527, de 16/03/2020.
Solicitação de CND, diretamente no sítio eletrônico da dívida
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ativa: http://www.dividaativa.rj.gov.br Prazo para emissão de
CND: até 10 dias
Caso haja pendências para emissão da CND:
(a) Requerer Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
(CPDEN) ou Certidão Positiva de Débitos (CPD),
(b) apresentar documentos indicados no art. 4º Resolução
PGE nº 2.690/2009,
(c) apresentar documentos que comprovem a urgência na
emissão,
(d) enviar Requerimento e documentos acima ao seguinte
e-mail:
certidãoderegularidadefiscal.dividaativa@pge.rj.gov.br
Será gerado processo administrativo cadastrado no SEI para
registro e acompanhamento da emissão da Certidão.

24/03/2020

20/03/2020

SEFAZ

EXECUTIVO

RESOLUÇÃO
136

DECRETO
46.982

Validação da CPDEN ou CPD – por meio de e-mail específico a ser
criado, em caráter de urgência, pela PGE.
PRAZO DE VALIDADE EXTENDIDO – CERTIDÃO DE REGULARIDADE
FISCAL
PRORROGAÇÃO -DUB/ICMS
(a) Prorrogação do prazo de entrega do DUB-ICMS relativo ao 2º
semestre de 2019. Até 30/04/2020.
(b) Validade de 90 dias para Certidões de Regularidade Fiscal
emitidas a partir de 23/03/2020. Aplicação dessa validade
apenas enquanto perdurarem os efeitos do Decreto
46.973/2020 (COVID-19). Após, voltará a valer o prazo de
validade de 30 dias previsto no art. 7º da Resolução SEFAZ
109/2017.
PRORROGAÇÃO – PRAZO DE PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARCELADOS
INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
Prorrogação, de 60 (sessenta) dias corridos, do Prazo de vencimento do
pagamento das parcelas que venceram (e vencerem) a partir de
20/03/2020, que sejam decorrentes de parcelamentos de créditos
tributários e não tributários, inscritos em dívida ativa.
Caso a nova data de vencimento não caia em dia útil, o vencimento será
no primeiro dia útil antecedente.

19/03/2020

SEFAZ

RESOLUÇÃO
135

SUSPENSÃO – ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Suspensão do atendimento ao público e entrada de visitantes no prédio,
por 15 dias corridos, contados a partir de 18/03/2020, renovável por igual
período, caso necessário, e revogável a qualquer tempo.
Em caso de comprovada urgência de entrada no prédio/atendimento,
esta deverá ser objeto de requerimento ao seguinte endereço eletrônico:
ouvidoria@fazenda.rj.gov.br

18/03/2020

SSER

PORTARIA
219

SUSPENSÃO – PRAZOS PROCESSUAIS – ATENDIMENTO PRESENCIAL
Suspensão, enquanto vigorarem as medidas de prevenção estabelecidas
no Decreto nº 46.973/2020, do atendimento presencial.
Suspensão, pelo mesmo prazo acima, de todos os prazos processuais nos
processos administrativos, bem como o acesso aos autos dos processos
físicos em curso no âmbito da Subsecretaria de Estado de Receita, nos
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termos do artigo 4º, inciso VII, do Decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020.
13/03/2020

EXECUTIVO

DECRETO
46.970

SUSPENSÃO - PRAZOS ADMINISTRATIVOS
Suspensão por 15 dias do curso do prazo recursal nos processos
administrativos perante a Administração Pública do Estado do Rio de
Janeiro, bem como o acesso aos autos dos processos físicos.

RIO DE JANEIRO
TRIBUTOS MUNICIPAIS
DATA

ÓRGÃO

ATO
NORMATIVO

01/10/2020

SMF

RESOLUÇÃO
3.186

22/09/2020

PGM

RESOLUÇÃO
1.013

TEMA
ENCERRAMENTO – SUSPENSÃO PROVISÓRIA – IMPUGNAÇÃO – TAXA
DE INSPEÇÃO SANITÁRIA
Prevê o fim da suspensão provisória do prazo para impugnação do
lançamento da Taxa de Inspeção Sanitária relativa ao exercício de 2015,
estabelecendo o prazo para o período de 1º a 30 de março de 2021.
PLANO DE RETOMADA DE ATIVIDADES PRESENCIAIS
Dispõe sobre o Plano de Retomada às Atividades Presenciais e estabelece
o plano piloto do regime de teletrabalho na Procuradoria Geral do
Município, em razão da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19)

23/07/2020

SMF

RESOLUÇÃO
3.176

DEFINIÇÃO – PRAZO – IMPUGNAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO
Definição do prazo a ser observado para impugnação ao Auto de Infração
administrativo, estabelecido em até 30 (trinta) dias corridos do término da
vigência da Resolução 3.165 de 22/06/2020. Adicionalmente, revogada
Resolução 3.134/2020, e suas posteriores revalidações que tratavam da
suspensão de prazos administrativos.

22/06/2020

SMF

RESOLUÇÃO
3.165

PRORROGAÇÃO – SUSPENSÃO PRAZOS – IMPUGNAÇÃO E RECURSO
Prorroga por mais 30 dias a suspensão de prazos para impugnação e
recurso no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro

16/06/2020

PGM

RESOLUÇÃO
1.002

PRORROGAÇÃO – SUSPENSÃO PRAZOS – VALIDADE CERTIDÕES
Prorroga até 31/07/2020:

01/06/2020

SMF

RESOLUÇÃO
3.160

a)

os prazos de validade das certidões de dívida ativa emitidas pela
PGM, vencidas a partir 17/03/2020.

b)

a suspensão dos prazos para apresentação de impugnações e
recursos administrativos ou cumprimento de exigências.

BENEFÍCIOS – RECOLHIMENTO – DÉBITOS EM ABERTO
Dispõe sobre prazos e procedimentos para aproveitamento dos
benefícios municipais aplicáveis a débitos de IPTU e TCL referentes ao
exercício de 2020, não inscritos em dívida ativa, previstos na Lei nº
6.740/2020 e Decreto nº 47.421/2020, quais sejam:
- As cotas que não foram pagas até 08 de maio de 2020 e as cotas ainda
não vencidas poderão ser pagas com desconto de 20% e sem encargos
moratórios, em caso de pagamento único e integral até o dia 05 de junho
de 2020.
- Para as cotas que não sejam pagas até 21 de julho de 2020 e as contas a
vencer, o pagamento poderá ser realizado em 05 parcelas mensais
sucessivas, sem incidência de encargos moratórios.
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- O requerimento deve ser enviado pelo portal Carioca Digital ou por meio
de correio eletrônico, observando os seguintes prazos:
(i) Carioca Digital
a. Pagamento único: a partir de 25/05/2020 a 05/06/2020.
b. Parcelamento: a partir de 03/08/2020 a 30/08/2020.
(ii) Correio Eletrônico da Fazenda
a. Pagamento único: encerrado (25/05/2020 a 29/05/2020)
b. Parcelamento: a partir de 03/08/3030 a 21/08/2020.
01/06/2020

SMF

RESOLUÇÃO
3.161

BENEFÍCIOS – PROGRAMA CONCILIA RIO – DÉBITOS NÃO INSCRITOS
EM DÍVIDA ATIVA
Dispõe sobre os procedimentos para fruição dos benefícios do Programa
Concilia Rio, em relação aos débitos de IPTU, TCL, ISS e ITBI, não inscritos
em dívida ativa, previstos na Lei nº 6.740/2020 e Decreto nº 47.422/2020.
O Programa Concilia Rio produzirá efeitos do dia 01/06/2020 a
31/08/2020.

01/06/2020

SUBSECRETARIA DE
TRIBUTAÇÃO E
FISCALIZAÇÕES
(SUBTF)

PORTARIA
001

BENEFÍCIOS – PAGAMENTO – DÉBITOS IPTU – EMPREENDIMENTOS
HOTELEIROS
Dispõe sobre a operacionalização dos benefícios para pagamento de
débitos de IPTU, inscritos ou não em dívida ativa, relativos a imóvel
utilizado como empreendimento hoteleiro.

01/06/2020

PGM

RESOLUÇÃO
1.001

PARCELAMENTO – DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
Estabelece procedimento para parcelamento de débitos inscritos em
dívida ativa, que deverá ser realizado por requerimento presencial ou
eletrônico pelo portal Carioca Digital.

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

EXECUTIVO

DECRETO
47.422

REGULAMENTA –PROGRAMA CONCILIA RIO

EXECUTIVO

DECRETO
47.421

Regulamenta a retomada do Programa Concilia Rio
REGULAMENTA – INCENTIVOS E BENEFÍCIOS – CRÉDITOS NÃO
INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
Estabelece

EXECUTIVO

DECRETO
47.419

(i)

descontos de 20% no pagamento em cota única de
débitos de IPTU e da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo
(TCL), não inscritos em dívida ativa, referente às cotas
vencidas ou a vencer de 2020;

(ii)

benefícios para imóveis utilizados como empreendimento
hoteleiro, com reduções de 40% para o IPTU e de até 80%
dos encargos moratórios, a depender da forma de
pagamento

REGULAMENTA – INCENTIVOS E BENEFÍCIOS – PAGAMENTO TRIBUTOS
– RETOMA PROGRAMA CONCILIA RIO
Estabelece
(i)

descontos para contribuintes com débitos de IPTU
(Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN (Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), ITBI (Imposto de
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Transmissão de Bens Imóveis) e TCL (Taxa de Coleta de
Lixo), inscritos na dívida ativa com fato gerador ocorrido até
31 de dezembro de 2019;

08/05/2020

LEGISLATIVO

LEI
6.740

(ii)

desconto de 10% na dívida principal para pagamento à
vista ou parcelado em até 12 vezes e desconto de 80% no
valor dos encargos moratórios e multas de ofício, no caso
de pagamento à vista, e de 60% nos encargos e multas, para
parcelamento em até 12 vezes;

(iii)

parcelamentos de 13 a 24 vezes, desconto de 40% dos
encargos moratórios e multas de ofício; e

(iv)

parcelamentos de 25 a 48 vezes, desconto de 25% dos
encargos moratórios e multas de ofício.

AUTORIZAÇÃO – INCENTIVOS E BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS
Autoriza a concessão de benefícios e incentivos tributários no contexto do
COVID-19, regulamentados pelos Decretos 47.419, 47.421 e 47.422.

20/04/2020

06/04/2020

17/03/2020

SFM

EXECUTIVO

EXECUTIVO

RESOLUÇÃO
3.145

DECRETO
47.336

DECRETO
47.264

PRORROGAÇÃO – SUSPENSÃO PRAZOS - FISCALIZAÇÃO
Estabelece prorrogação da suspensão de prazos para lavratura, registro e
controle de autos de infração administrativos no âmbito da Secretaria
Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro por 30 dias, a contar da data de
publicação.
AUTORIZAÇÃO – COMPENSAÇÃO DE ISS E IPTU – CRÉDITOS ORIUNDOS
DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OFERECIDOS A IDOSOS MORADORES
DE COMUNIDADES CARENTES
Autorização. Compensação de:
(i)

até 100% dos débitos de ISS e IPTU constituídos até
31/01/2020, inclusive, inscritos ou não em dívida ativa, e
devidos pelos sujeitos passivos prestadores de serviços de
hospedagem, previsto no item 9.01, do art. 8º, da Lei nº
691, de 24 de dezembro de 1984;

(ii)

com créditos a serem devidos pelo Município, por
prestação de serviços de hospedagem, oferecidos aos
idosos moradores de comunidades carentes, visando à
prevenção de contaminação pelo novo Coronavírus COVID-19, mediante contratação prévia e a serem
indicados por ato do órgão competente.

SUSPENSÃO PRAZOS ADMINISTRATIVOS
PRORROGAÇÃO CND
Suspensão dos prazos para
(i)
apresentação de impugnações e recursos administrativos,
(ii)

cumprimento de exigências;

(iii)

procedimento de baixa da inscrição municipal;

Prorroga por 60 dias as certidões de regularidade fiscal relativas ao ISS e
taxas, desde que válidas em 18 de março de 2020;
Determina o atendimento, por meio eletrônico, do plantão fiscal para
esclarecimento de dúvidas sobre obrigação tributária.
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(o Secretário de Fazenda determinará o fim da suspensão - § 3º. art. 2º.)
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