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Órgão da União Normativo Data de
Publicação do 
Normativo

Síntese do Normativo

Ministério da 
Economia - Câmara 
de Comércio Exterior

Resolução nº 
17/2020

17/03/2020 Fica alterada para zero por cento, até o dia 30/09/2020, a alíquota ad valorem do Imposto de 
Importação das mercadorias classificadas nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul 
- NCM listados no Anexo I da Resolução nº 17/2020. Dentre tais mercadorias mencionamos: 
alguns artigos de uso cirúrgico, de plástico; alguns artigos de laboratório ou de farmácia; gel 
antisséptico a base de álcool (70%); etc.

Ministério da
 Economia

Portaria ME nº 
103/2020

18/03/2020 Medidas relacionadas aos atos de cobrança da dívida ativa da União:

1) Suspensão, por até 90 dias: 
a) dos prazos de defesa dos contribuintes nos processos administrativos de cobrança da dívi-
da ativa da União; 
b) do encaminhamento de Certidões de Dívida Ativa para protesto extrajudicial;
c) da instauração de novos procedimentos de cobrança e responsabilização de contribuintes; 
e
d) dos procedimentos de rescisão de parcelamentos por inadimplência.

2) Oferecimento de proposta de transação por adesão referente a débitos inscritos em dívida 
ativa da União: mediante pagamento de entrada de, no mínimo, 1% do valor total da dívida, 
com diferimento de pagamento das demais parcelas por 90 dias (prazo máximo para pessoas 
naturais, ME ou EPP de até 84 meses ou até 100 meses, com observância da MP nº 899/2019. 
Portaria regulamentada pela PGFN por meio das Portarias nºs 7820 e 7821/2020.

Atos normativos Federais
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Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional 

Portaria PGFN 
nº 7820/2020

18/03/2020 Requisitos, procedimentos e condições necessárias à realização da transação extraordinária 
na cobrança da dívida ativa da União, em função dos efeitos do Coronavírus (COVID-19) na 
capacidade de geração de resultado dos devedores inscritos em DAU. 
Objetivos da transação: a) viabilizar a superação da situação transitória de crise econômi-
co-financeira dos devedores inscritos em dívida ativa da União; b) assegurar que a cobrança 
dos créditos inscritos em dívida ativa seja realizada de forma a permitir o equilíbrio entre a 
expectativa de recebimento dos créditos e a capacidade de geração de resultados dos con-
tribuintes pessoa jurídica; e c) as segurar que a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa 
seja realizada de forma menos gravosa para os contribuintes pessoa física.
Condições para a transação: a) A transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da 
União será realizada por adesão à proposta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ex-
clusivamente através do acesso à plataforma REGULARIZE da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (www.regularize.pgfn.gov.br). b) A transação envolverá: (i) pagamento de entrada 
correspondente a 1% do valor total dos débitos a serem transacionados, divididos em até 3 
parcelas iguais e sucessivas;  (ii) parcelamento do restante em até 81 meses, sendo em até 97 
no caso de pessoa natural, Empresário Individual, ME ou EPP (parcelas não inferiores a 100 
reais e, nos demais casos 500 reais), e, em se tratando das contribuições sociais do emprega-
dor, trabalhador e demais segurados da previdência social – até 57 meses; e (iii) diferimento 
do pagamento da primeira parcela do parcelamento a que se refere o item (ii) para o último 
dia útil do mês de junho de 2020.
Informações importantes:a) A adesão à proposta de transação relativa a débitos objeto de 
discussão judicial fica sujeita à apresentação, pelo devedor, de cópia do requerimento (pela 
plataforma REGULARIZE – máx. 60 dias contados do decurso do diferimento) de desistência 
da ações, impugnações ou recursos relativos aos créditos transacionados, com pedido de 
extinção do respectivo processo com resolução de mérito. b) A adesão à transação extraordi-
nária proposta pela PGFN implica manutenção automática dos gravames decorrentes de arro-
lamento de bens, de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas administrativamente ou 
nas ações de execução fiscal ou em qualquer outra ação judicial.
c) Tratando-se de inscrições parceladas, a adesão à transação extraordinária de que trata esta 
Portaria fica condicionada à desistência do parcelamento em curso. d) O prazo para adesão 
à transação extraordinária de que trata esta Portaria ficará aberto até 25 de março de 
2020.
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Comitê Gestor do 
Simples Nacional 

Resolução 
CGSN nº 
152/2020

18/03/2020 Prorrogação do prazo para pagamento dos tributos federais (IRPJ, IPI, CSLL, PIS, COFINS, CPP, 
e valor fixo MEI com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 81.000,00) no âmbito do Simples 
Nacional, em função dos impactos da pandemia do Covid-19.

1) o Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de abril de 2020, fica 
com vencimento para 20 de outubro de 2020;
2) o Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 20 de maio de 2020, fica 
com vencimento para 20 de novembro de 2020; e
3) o Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho de 2020, fica 
com vencimento para 21 de dezembro de 2020.
OBS: A prorrogação do prazo não implica direito à restituição de quantias eventualmente já 
recolhidas.

Secretaria Geral-
Presidência da 
República

Decreto nº 
10.285/2020

20/03/2020 Ficam reduzidas a zero as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados  -IPI inci-
dentes sobre os produtos classificados nos códigos relacionados no Anexo do Decreto nº 
10.285/2020, dentre eles destacamos:  Álcool etílico com um teor alcoólico, em volume, igual 
ou superior a 70 % vol, impróprio para consumo humano - 2207.20.19;  Desinfetantes em for-
mas ou embalagens exclusivamente para uso direto em aplicações domissanitárias, que conte-
nham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano, exceto aqueles classificados 
no Ex 01 - 3808.94.11;- Outros desinfetantes em formas ou embalagens exclusivamente para 
uso direto em aplicações domissanitárias, exceto aqueles classificados no Ex 01 - 3808.94.19;  
Gel antisséptico, à base de álcool etílico 70%, contendo, entre outros, umectantes, espessante e 
regulador de pH, próprio para higienização das mãos - 3808.94.29
- Vestuário e seus acessórios de proteção, de plástico - 3926.20.00; dentre outros.
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Presidência da 
República

MP nº 
927/2020

22/03/2020 O texto da MP nº 927/2020 prevê acordos individuais entre patrões e profissionais acima das 
leis trabalhistas e flexibilização de regras trabalhistas
* O recolhimento do FGTS das competências de março, abril e maio de 2020 poderá ser rea-
lizado de forma parcelada, sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos previstos 
no art. 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. O pagamento das obrigações referentes às 
competências mencionadas será quitado em até seis parcelas mensais, com vencimento no 
sétimo dia de cada mês, a partir de julho de 2020, observado o disposto no caput do art. 15 da 
Lei nº 8.036/1990.  Para usufruir de tais prerrogativas, o empregador fica obrigado a declarar 
as informações, até 20 de junho de 2020.
* O prazo de validade da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, re-
ferente aos tributos federais e à dívida ativa da União por elas administrados, será de até cento 
e oitenta dias, contado data de emissão da certidão, prorrogável, excepcionalmente, em caso de 
calamidade pública, pelo prazo determinado em ato conjunto dos referidos órgãos.

Comitê Gestor do 
Simples Nacional 

Resolução 
CGSN nº 
153/2020

26/03/2020 Esta Resolução estabelece prorrogação da apresentação de Declarações pelo Simples Nacional.
(a) Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) referente ao ano-calendário 
2019 fica prorrogado para 30 de junho de 2020; e (b) Declaração Anual Simplificada para o 
Microempreendedor Individual (DASN-Simei) referente ao ano-calendário 2019 fica prorrogado 
para 30 de junho de 2020.
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Alagoas Instrução 
Normativa SEF 
nº 10/2020 

20/03/2020 > Postergação por 90 dias:
a) Escrituração Fiscal Digital (EFD);
b) Guia de Informação e Apuração do ICMS - Substituição Tributária (GIAST); e
c) Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e Antecipação (DeSTDA).
> Não cancelamento dos parcelamentos por 90 dias;
> Postergação do pagmamento da parcela do ICMS no SIMPLES por 90 dias;

Bahia Decreto nº 
19.568/2020

Instrução 
24/03/2020

Isenção de ICMS nas vendas para a Administração pública de diversos produtos de limpeza e 
saúde como álcool gel, máscaras, luvas e gases.

Ceará Decreto nº 
33.526/2020

24/03/2020 Prorrogação por 60 (sessenta) dias para entrega do EFD.
Prorrogação por 60 (sessenta) dias dos Regimes Especiasi (RET), sem exclusão da necessida-
de de pedido de prorrogação no Sistema de Virtualização de Processos (VIPRO).

Distrito Federal Lei (DF) nº 
6.521/2020

20/03/2020 No período de vigência da recomendação da Organização Mundial de Saúde para que os pa-
íses redobrem o comprometimento contra a pandemia do Coronavírus, aplicar-se-á alíquota 
de 7% ICMS para as operações internas com os produtos abaixo indicados, mantido o aprovei-
tamento integral do crédito:
I - álcool em gel (NCM 2207.20.1);
II - insumos para fabricar álcool em gel, exceto o consumo de energia elétrica utilizada em sua 
produção e as embalagens utilizadas para o acondicionamento do produto final;
III - luvas médicas (NCM 4015.1);
IV - máscaras médicas (NCM 9020.00); 
V - hipoclorito de sódio 5% (NCM 2828.90.11);
VI - álcool 70% (NCM 2208.30.90).
O Poder Executivo fica autorizado a reduzir a alíquota do ICMS ou a conceder a isenção do im-
posto na hipótese de aprovação de convênio autorizativo pelo Conselho Nacional de Política 
Fazendária - Confaz.

Espírito Santo Decreto nº 
4.603-R

20/03/2020 Posterga o prazo de retificação e entrega de EFD:
- Fevereiro de 2020: até o dia 06/04/2020
- Março de 2020: até o dia 06/05/2020

Atos normativos Estaduais
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Goiás Instrução Nor-
mativa GSE nº 
1.458/2020

25/03/2020 1) Durante a vigência da situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em ra-
zão da disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV), o atendimento presencial nas unidades 
de atendimento da Secretaria de Estado da Economia ficará restrito aos serviços elencados a 
seguir e deverá, ainda, ser precedido de agendamento por meio dos e-mails constantes de link 
específico no site da Secretaria de Estado da Economia (www.economia.go.gov.br).
2) Os prazos ou datas para cumprimento das obrigações acessórias a seguir discrimina-
das, que vencem ou devam ser realizadas dentro de 60 dias, contados da data de vigên-
cia desta instrução normativa, ficam prorrogados para: 
(a) a correspondente data do mês imediatamente posterior ao do final dos referidos 60 dias em 
se tratando de: (i) Escrituração Fiscal Digital - EFD; (ii) Guia Nacional de Informação e Apuração 
do ICMS-ST (GIA-ST); (iii) Arquivos de Controle Auxiliar dos Documentos Fiscais Emitidos em 
Via Única por Sistema Eletrônico de Processamento de Dados.
(b)  o último dia útil do mês imediatamente posterior ao do final dos referidos 60 dias em se 
tratando de: (i) Declaração do ITCD causa mortis ou doação; (ii) autenticação de Livros Fiscais; 
e (iii) autenticação de Livros Fiscais Via Processo.

Maranhão Medida Pro-
visória n° 
307/2020

21/03/2020 Reduz a alíquota nas operações internas dos seguintes produtos:
1. insumos para fabricar álcool gel, exceto energia elétrica utilizada em sua produção e as em-
balagens utilizadas para o acondicionamento do produto final;
2. luvas médicas (NCM 4015.1);
3. máscaras médicas (NCM 9020.00);
4. hipoclorito de sódio 5% (NCM 2828.90.11)
Inclui os seguintes produtos  como itens de cesta básica:
1. álcool em gel (NCM 2207.20.1), 
2. álcool 70% (NCM 2208.30.90).

Portaria n.º 
101/20

20/03/2020 Prorrogação excepcional até 31 de março de 2020 do prazo para os entrega das Informações 
Econômico-Fiscais – DIEF e da Escrituração Fiscal Digital (EFD) referente à competência feve-
reiro de 2020.

Mato Grosso Portaria nº 
47/2020

25/03/2020 Extensão de parcelamento (em até 36x) para valores vencidos e não pagos até dezembro de 
2019 no Estado do MT.
OBS: Débitos passíveis de parcelamento: ICMS e ITCD.

Para parcelar os débitos o contribuinte ou o contabilista deve acessar o Sistema Conta Corren-
te Geral com login e senhas disponibilizados pela Sefaz. Os contribuintes, pessoa física, podem 
solicitar o parcelamento por e-mail encaminhando os dados ao endereço eletrônico da Agência 
Fazendária do seu domicilio tributário – confira aqui a lista. O atendimento de forma online foi 
determinado para vigorar durante o período de isolamento social, em virtude da pandemia do 
novo coronavírus, evitando aglomerações em ambientes fechados.
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Mato Grosso do Sul Decreto nº 
15.401/2020

25/03/2020 Prorrogação de: (i) prazo de entrega da EFD para o último dia útil do mês seguinte ao do res-
pectivo mês de referência (com efeitos desde 20 de março de 2020); e (ii) prazo de validade 
da Certidão Negativa de Tributos expedida até 25/03/2020, por igual período (com efeitos 
desde a publicação do Decreto - 25 de março de 2020).

Pará Portaria n.º 
622/2020

23/03/2020 Inclui o seguintes produtos como itens de cesta básica (para fins de redução da carga tributá-
ria do ICMS):
- Álcool em gel,
- Luvas médicas;
- Máscaras médicas;
- Hipoclorito de sódio 5%;
- Álcool 70%”

Pernambuco Decreto nº 
48.838/2020

23/03/2020 Permissão aos estabelecimentos atacadistas de  produtos alimentícios, de limpeza, de higiene 
pessoal, de artigos de escritório e papelaria e de bebidas, que transfiram créditos presumidos 
acumulados no período de março a junho de 2020 para períodos subsequentes. 

Santa Catarina Decreto nº 
532/2020

26/03/2020 Prorroga, enquanto durar a situação de emergência declarada em todo o território catarinen-
se pelo Decreto nº 515/20, os prazos para cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
IMPORTANTE: a prorrogação não se aplica às obrigações acessórias essenciais para apura-
ção e para o pagamento dos tributos estaduais, conforme elencadas no § 1º do artigo 2º.

Sergipe Decreto nº 
40.566/2020

24/03/2020 Prorrogação por 90 (noventa) dias de todos os prazos processuais e procedimentais de com-
petência da SEFAZ, exceto a obrigação principal. 
Os parcelamentos normais e especiais em curso não serão cancelados neste período de 90 
(noventa) dias.
Dispensa do visto das notas fiscais de mercadorias não destinadas ao Estado durante o perío-
do de 90 (noventa) dias contados da publicação do Decreto.
Suspensão por 120 (cento e vinte) dias da a inclusão no cadastro de inaptidão da SEFAZ quan-
do o contribuinte deixar de cumprir suas obrigações tributárias e negativação em sistemas de 
proteção ao crédito ou de controle de inadimplentes, relativos a créditos tributários já devida-
mente constituídos.

São Paulo Portaria SubG - 
CTF-2/2020

20/03/2020 O Governador João Dória declarou estado de calamidade em 20/03/2020.
*Suspensão por 90 dias, de todos os novos protestos de Certidões de Dívida Ativa.



Órgão da União Normativo Data de
Publicação do 
Normativo

Síntese do Normativo

Belo Horizonte-MG Decreto (BH) nº 
17.308/2020

19/03/2020 Medidas excepcionais de auxílio aos contribuintes alcançados pelas disposições do Decreto nº 
17.304/2020, que determinou a suspensão temporária dos Alvarás de Localização e Funcio-
namento – ALFs – e autorizações emitidos para realização de atividades com potencial de 
aglomeração de pessoas.
Medidas previstas:
*Diferimento da data de vencimento das Taxas de Fiscalização de Localização e Funciona-
mento, de Fiscalização Sanitária, e de Fiscalização de Engenhos de Publicidade, com venci-
mento em 10 de maio de 2020 e 20 de maio de 2020, para 10 de agosto de 2020 (art. 2º);
*Possibilidade de parcelamento das Taxas indicadas acima em até 5 parcelas mensais e con-
secutivas, vencendo a primeira na mesma data diferida do tributo, e as demais no mesmo dia 
dos meses subsequentes (art. 3º);
*Possibilidade de concessão de parcelamento extraordinário, no período de 90 dias da publi-
cação do Decreto, sem necessidade da aprovação da Comissão de Análise de Parcelamentos 
ou depósito inicial mínimo, para quitação dos créditos tributários e não tributários inscritos 
em dívida ativa (art. 4º);
*Diferimento, por 90 dias, contados da data de publicação, das parcelas do IPTU do exercício 
de 2020, com vencimento em abril, maio e junho (art. 5º);
*Suspensão, por 100 dias, contados da data de publicação, da instauração de novos procedi-
mentos de cobrança, do encaminhamento de certidões da dívida ativa para cartórios de pro-
testo e da instauração de procedimentos de exclusão de parcelamentos em atraso (art. 6º);
*Prorrogação, por 100 dias, dos prazos para cumprimento das obrigações tributárias acessó-
rias relativas ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (art. 7º).
IMPORTANTE: O disposto nos arts. 2º a 5º, acima, se aplica exclusivamente aos tributos 
devidos pelas empresas que tiveram suspensos os Alvarás de Localização e Funcionamento – 
ALFs, por meio do Decreto nº 17.304/20.

Atos normativos Municipais
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São Caetano 
do Sul-SP

Decreto nº 
11.524/2020

22/03/2020 Suspensão por 90 (noventa) dias da aplicação dos seguintes Atos:
I. encaminhamento de Certidões de Dívida Ativa para protesto extrajudicial;
II. inscrições no Cadastro Informativo Municipal – CADIN;
III. instauração de novos procedimentos de cobrança e responsabilização de contribuintes, ex-
ceto para casos de indícios de operações fraudulentas e crimes fiscais, ou ainda na iminência 
de prazo prescricional ou decadencial;
IV. a rescisão de parcelamentos por inadimplência;
V. ajuizamento de ações de origens tributárias. 
Prorrogação por 90 dias do vencimento das certidões de débitos tributários emitidas pela 
municipalidade. 
Prorrogação do vencimento do ISSQN e TLFF devido por contribuintes enquadrados 
como autônomos.


