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TRIBUTOS FEDERAIS 

AGENDA TRIBUTÁRIA FEDERAL

• Março/2020: O pagamento de tributo e a apresentação de de-
clarações, demonstrativos ou documentos exigidos pela Secretaria Es-
pecial da Receita Federal do Brasil (RFB) devem ser efetuados, no mês 
de março de 2020, nas datas previstas na Agenda Tributária constante 
do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo Codac n. 9/2020 - Edi-
ção de 26 de fevereiro de 2020, sem prejuízo do disposto na legisla-
ção específica de cada tributo.

LIVRO CAIXA DIGITAL DO PRODUTOR RURAL (LCDPR)

• Publicação do Leiaute 1.3 e o Manual de Preenchimen-
to: O Ato Declaratório Executivo COPES nº. 1/2020, DOU de 03 de 
fevereiro de 2020, dispõe sobre o leiaute 1.3 e o manual de preenchi-
mento do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) de que trata 
o art. 23-A da Instrução Normativa SRF n. 83/2001, cujos conteúdos 
estão disponíveis para download em: http://receita.economia.gov.br/
orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/lcdpr-livrocaixa-
-digital-do-produtor-rural.

ECD

• Recuperação da ECD Anterior: De acordo com a notícia pu-
blicada no Portal do Sped no dia 03 de fevereiro de 2020, a partir do 
leiaute 8 (ano-calendário 2019 e situações especiais de 2020) há a 
funcionalidade de recuperação da ECD anterior no programa da ECD 
(versão 7.0.0).

Há que ressaltar que a recuperação da ECD anterior é obrigató-

ria e deve ser realizada pelo usuário do programa, após a importação 
do arquivo da ECD referente ao ano-calendário 2019 e situações es-
peciais de 2020, no programa da ECD - menu “Escrituração/Recupe-
rar ECD Anterior”.

Após a recuperação da ECD anterior, a construção do Bloco C - Re-
cuperação da ECD Anterior - é feita automaticamente pelo programa.

IRPF

• Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Física: A Instrução Normativa RFB 1.924/2020, dispõe 
sobre a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto so-
bre a Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2020, ano-ca-
lendário de 2019, pela pessoa física residente no Brasil.

Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente 
ao exercício de 2020 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-
-calendário de 2019:

I. recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declara-
ção, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70;

II. recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclu-
sivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;

III. obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de 
bens ou direitos sujeito à incidência do Imposto, ou realizou operações 
em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

IV. relativamente à atividade rural:
a. obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50; ou
b. pretenda compensar, no ano-calendário de 2019 ou posterio-

res, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calen-
dário de 2019;

V. teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou 
direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;

VI. passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e 
nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro; ou
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VII. optou pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre 
o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais cujo pro-
duto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais loca-
lizados no País, no prazo de 180 dias, contado da celebração do con-
trato de venda, nos termos do art. 39 da Lei nº 11.196/2005.

Fica dispensada de apresentar a Declaração de Ajuste Anual a pes-
soa física que se enquadrar:

I. apenas na hipótese prevista no item V acima, cujos bens comuns, 
na constância da sociedade conjugal ou da união estável, tenham sido 
declarados pelo outro cônjuge ou companheiro, desde que o valor to-
tal dos seus bens privativos não exceda R$ 300.000,00; e

II. em pelo menos uma das hipóteses previstas nos itens I a VII aci-
ma, caso conste como dependente em Declaração de Ajuste Anual 
apresentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados 
seus rendimentos, bens e direitos, caso os possua.

A Declaração de Ajuste Anual deve ser apresentada no período de 
2 de março a 30 de abril de 2020, com a utilização de:

I. computador, por meio do Programa Gerador da Declaração 
(PGD) relativo ao exercício de 2020, disponível no sítio da Secreta-
ria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço 
http://receita.economia.gov.br;

II. computador, mediante acesso ao serviço “Meu Imposto de Ren-
da (Extrato da DIRPF)”, disponível no Centro Virtual de Atendimento (e-
-CAC) no sítio da RFB na Internet, no endereço http://receita.econo-
mia.gov.b; ou

III. dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, mediante 
acesso ao aplicativo “Meu Imposto de Renda”.

A entrega da Declaração de Ajuste Anual depois do prazo ou a sua 
não apresentação, se obrigatória, sujeita o contribuinte à multa de 1% 
(um por cento) ao mês-calendário ou fração de atraso, lançada de ofí-
cio e calculada sobre o total do imposto devido nela apurado, ainda 
que integralmente pago. A multa terá:

I. valor mínimo de R$ 165,74 e valor máximo correspondente a 
20% (vinte por cento) do Imposto sobre a Renda devido; e

II. por termo inicial, o primeiro dia subsequente ao término do pe-
ríodo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual e, por ter-
mo final, o mês em que a declaração foi entregue ou, caso não tenha 
sido entregue, a data do lançamento de ofício.

A pessoa física deve relacionar na Declaração de Ajuste Anual os 
bens e direitos que, no Brasil ou no exterior, constituíram, em 31 de 
dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2019, seu patrimônio e 
o de seus dependentes relacionados na declaração, e os bens e direi-
tos adquiridos e alienados no decorrer do ano-calendário de 2019.

O saldo do imposto pode ser pago em até 8 (oito) quotas mensais 
e sucessivas, observado o seguinte:

I. nenhuma quota deve ser inferior a R$ 50,00;
II. o imposto de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais) deve ser 

pago em quota única;
III. a primeira quota ou quota única deve ser paga até 30 de abril 

de 2020;
IV. as demais quotas devem ser pagas até o último dia útil de cada 

mês, acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Es-
pecial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulada mensalmente, 
calculados a partir da data prevista para a apresentação da Declara-
ção de Ajuste Anual até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um 
por cento) no mês do pagamento.

DARF

• Instituído o Código de Receita 9090: 
O Ato Declaratório Executivo Codac n. 8/2020, DOU de 18 de fe-

vereiro de 2020, institui o código de receita 9090 (Doações aos Fun-
dos Controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do 
Idoso), que deverá ser informado em Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais (Darf), para efetuar o recolhimento a que se refere 
o inciso I do art. 12 da Lei n. 9.250/1995.



ECF

• Publicação da Versão 6.0.1 do Programa da Escritura-
ção Contábil Fiscal: De acordo com a notícia do Portal do Sped do 
dia 27 de fevereiro de 2020, foi publicada a versão 6.0.1 do progra-
ma da ECF com as seguintes atualizações:

• Correção do problema de impressão da ECF para empresas do 
lucro presumido; e

• Correção da importação de arquivo da ECF do ano-calendário 
2015, com Y800 preenchido.

O programa está disponível no link abaixo, a partir da área de do-
wnloads do site do Sped: 

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-
-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escri-
turacao-contabil-fiscal-ecf/sped-programa-sped-contabil-fiscal

do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas:

b) Alteração dos limites referentes a:
b.1) Dedução título de dependentes, para fins de cálculo 

do Imposto de Renda Retido na Fonte mensal – R$ 189,59 e 
para o imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual – R$ 
2.275,08;

b.2) Limite de dedução com despesas de instrução, para 
fins de apuração do Imposto devido na Declaração de Ajuste 
Anual – R$ 3.561,50;

b.3) Valor-limite do desconto simplificado, que substituirá 
todas as deduções permitidas na legislação, correspondente à 
dedução de 20% do valor dos rendimentos tributáveis na De-
claração de Ajuste Anual – R$ 16.754,34;

b.4) Rendimentos provenientes de aposentadoria e pen-
são, de transferência para a reserva remunerada ou de refor-
ma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica 
de direito público interno ou por entidade de previdência pri-
vada, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 (ses-
senta e cinco) anos de idade – R$ 1.903,98.

c) Rendimentos recebidos acumuladamente, o qual dispõe 
que:

c.1) os rendimentos recebidos acumuladamente e subme-

IR - PESSOA FÍSICA

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

A Lei n. 13.149/2015, DOU de 22 de julho de 2015, al-
tera as Leis nºs 11.482/2007, para dispor sobre os valores 
da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, 
7.713/1988, 9.250/1995, e 10.823/2003.

A norma em questão, dispõe sobre a conversão da Medida 
Provisória nº 670/2015 em lei, a qual trata sobre:

a) Aprovação da tabela progressiva mensal a seguir, a ser 
utilizada a partir do mês de abril/2015 para fins da apuração 

Base de cálculo mensal (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IR (R$)

Até 1.903,98 - -

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80

De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13

Acima de 4.664,68 27,5 869,36
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tidos à incidência do Imposto de Renda com base na tabela 
progressiva, quando correspondentes a anos-calendário ante-
riores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na 
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos de-
mais rendimentos recebidos no mês; e

c.2) no caso dos rendimentos recebidos acumuladamente, 
quando correspondentes ao ano-calendário em curso, eles se-
rão tributados no mês do recebimento ou crédito, sobre o total 
dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação 
judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advoga-
dos, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.

IPI

PRODUTO CLASSIFICADO NO CÓDIGO 2106.90.10 EX 01

• Fixada Temporariamente Alíquota: O Decreto n. 
10.254/2020, DOU de 21 de fevereiro de 2020, alterada a 
Nota Complementar NC (21-2) no Capítulo 21 da Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, 
aprovada pelo Decreto n. 8.950/2016, onde, fica fixada, tem-
porariamente, nos períodos e percentuais abaixo indicados, a 
alíquota relativa ao produto classificado no código 2106.90.10 
Ex 01 (Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concen-
trados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida 

da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10 
partes da bebida para cada parte do concentrado):

ALÍQUOTA (%)

De 1° de junho de 2020 até 30 de novembro 
de 2020

8

INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

• Tabela de Salário-Contribuição:
I - Competências Janeiro e Fevereiro/2020
A Portaria ME n. 914/2020, DOU de 14 de janeiro de 

2020, trouxe a nova tabela de contribuição previdenciária a ser 
aplicada sobre os fatos geradores que ocorrerem nas compe-
tências janeiro e fevereiro de 2020, relativamente aos segura-
dos empregados, domésticos e trabalhadores avulsos, confor-
me segue:
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II - Competências a partir de Março/2020: 
Em função da majoração do salário-mínimo nacional para 

R$ 1.045,00, foi publicada, em 11/02/2020, a Portaria ME n. 
3.659, que trouxe a nova tabela de contribuição previdenciária 
a ser aplicada sobre os fatos geradores que ocorrerem a partir 
de 01 de março de 2020, relativamente aos segurados empre-
gados, domésticos e trabalhadores avulsos. A partir da compe-
tência março, a tabela de contribuição passará a ter 4 (quatro) 
faixas de contribuição, conforme segue:

O valor da quota do salário-família é de R$ 48,62, a partir 
da competência janeiro de 2020, para o segurado com remu-
neração mensal não superior a R$ 1.425,56.

Salário-de-Contribuição (R$) Alíquota para fins de 
recolhimento ao INSS

Até 1.045,00 7,5%

De 1.045,01 até 2.089,60 9%

De 2.089,61 até 3.134,40 12%

De 3.134,41 até 6.101,06 14%

Salário de Contribuição (R$) Alíquota para fins de 
recolhimento ao INSS 

até 1.830,29 8%

de 1.830,30 até 3.050,52 9%

de 3.050,53 até 6.101,06 11%

PARCELAMENTOS

Através de seu site, a Receita Federal do Brasil está alertan-
do os contribuintes que, desde o início desse mês, as Guias da 
Previdência Social (GPS) para quitação de parcelamentos previ-
denciários administrados pela RFB são emitidas exclusivamente 
pela Internet ou nas suas unidades de atendimento. 

A emissão do documento será feita pelo Portal e-CAC, menu 
“pagamentos e parcelamentos” no sitio da Receita na internet.

As prestações podem ser quitadas por meio de home 
banking ou em terminais de autoatendimento.

A inadimplência sujeita o contribuinte à exclusão do parce-
lamento e sua inclusão no CADIN – Castro Informativo de Cré-
ditos não quitados do Setor Público Federal.

DARF

• Contribuição Complementar dos Segurados: Atra-
vés do Ato Declaratório Executivo n. 05/2020, DOU de 07 de 
fevereiro de 2020, foi instituído o código de receita 1872 (Com-
plemento de Contribuição Previdenciária - Recolhimento Men-
sal), que deverá ser informado pelos segurados no Documento 
de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, para efetuar o re-
colhimento complementar quando, no somatório de remunera-
ções auferidas no mês, receber remuneração inferior ao limite 
mensal do salário de contribuição.
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a) informar na categoria 07 (Aprendiz e Trabalhador Con-
trato de Trabalho Verde e Amarelo) e com o código de movi-
mentação X1 (Trabalhador Contrato Verde e Amarelo);

b) informar no campo “Remuneração sem 13º” o valor da 
remuneração paga, devida ou creditada, inclusive férias pro-
porcionais com acréscimo de um terço;

c) descartar a Guia de Previdência Social (GPS) gerada pelo 
Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social (Sefip), que não registrará o valor efetiva-
mente devido em razão do disposto nos arts. 3º e 9º da Medi-
da Provisória n. 905/2019 ; e

d) calcular, de forma manual, o valor das contribuições in-
cidentes sobre a remuneração que ultrapassar o limite, ao qual 
deve ser acrescentado o valor das contribuições não alcança-
das pela isenção a que se refere o art. 9º da Medida Provisó-
ria n. 905/2019 , as quais incidirão sobre o valor total da re-
muneração.

Os valores apurados na forma estabelecida pela letra “d” 
devem ser recolhidos juntamente com as demais contribuições 
incidentes sobre a remuneração dos demais trabalhadores.

CONTRATO “VERDE E AMARELO”

Informamos que, através do Ato do Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional n. 04/2020, DOU de 12 de fevereiro de 
2020, foi prorrogada por 60 dias a vigência da Medida Provi-
sória n. 905/2019, que instituiu o contrato de Trabalho “Ver-
de e Amarelo” e alterou diversos dispositivos da legislação tra-
balhista.

TRABALHO

FGTS

• GFIP - Novo Manual: Foi publicada, no dia 05 de fe-
vereiro de 2020, a Instrução Normativa RFB n. 1.922/2020, 
aprovando o novo manual da GFIP e a nova versão do SEFIP. 
Ambos estão disponíveis nos sites “caixa.gov.br” e “receita.eco-
nomia.gov.br”.

Segundo o §1º do art. 1º da referida Instrução Normativa, 
a nova versão 8.4 do SEFIP já deverá ser utilizada para preen-
chimento da GFIP a partir da competência janeiro de 2020.

• GFIP - Preenchimento Referente a Trabalhadores 
cuja Modalidade de Contratação Segue o Modelo do 
Contrato de Trabalho Verde e Amarelo Instituído pela 
Medida Provisória n. 905/2019: O Ato Declaratório Execu-
tivo Codac n. 7/2020, DOU de 18 de fevereiro de 2020, dis-
põe sobre o preenchimento da Guia de Recolhimento do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdên-
cia Social (GFIP) referente a trabalhadores cuja modalidade de 
contratação segue o modelo do Contrato de Trabalho Verde e 
Amarelo instituído pela Medida Provisória n. 905/2019, que 
deverá ser feito na forma estabelecida por este Ato Declarató-
rio Executivo.

Com essa publicação, em caso de contratação de trabalha-
dor empregado mediante Contrato de Trabalho Verde e Ama-
relo cuja remuneração seja superior ao limite estabelecido pelo 
art. 3º da Medida Provisória n. 905/2019, a empresa contra-
tante deverá observar o seguinte procedimento:

8
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ICMS

PROGRAMA "REFAZ SUBVENÇÃO ENERGIA ELÉTRICA"

• Instituição: O Decreto n. 55.026/2020, DOE RS da 2ª Edição 
de 05 fevereiro de 2020, institui o Programa "REFAZ Subvenção ener-
gia elétrica" para a regularização de créditos tributários decorrentes 
do ICMS, relativos às parcelas de subvenção nas tarifas de forneci-
mento de energia elétrica, previstas no art. 1º do Decreto Federal nº 
7.891/2013.

REFAZ REFINO 2019

• Alterado o Prazo para Quitação e Adesão ao Progra-
ma: O Decreto n. 55.027/2020, DOE RS da 2ª Edição de 05 de feve-
reiro de 2020, altera o Decreto n. 54.887/2019, que institui Progra-
ma "REFAZ - REFINO 2019" para regularização de ICMS no Estado do 
Rio Grande do Sul, nos termos em que especifica, e modifica o RICMS.

Essa publicação, altera, para 04.03.2020, com fundamento no 
Conv. ICMS 07/19, o prazo para quitação e adesão ao Programa "RE-
FAZ - REFINO 2019".

GUERRA FISCAL

• Alterações no Convênio ICMS 190/2017: O Convênio ICMS 
n. 1/2020, DOU de 06 de fevereiro de 2020, altera o Convênio ICMS 
190/2017, que dispõe, nos termos autorizados na Lei Complementar 
n. 160/2017, sobre a remissão de créditos tributários, constituídos ou 
não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais 
ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alí-
nea "g" do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, bem 

como sobre as correspondentes reinstituições.
Com essa alteração, para o Estado do Mato Grosso, foi antecipa-

do de 31.03.2020 para 31.07.2019:
a) a data limite para reinstituição dos benefícios fiscais, para remis-

são e anistia dos créditos tributários do ICMS constituídos ou não, de-
correntes de concessão, prorrogação ou modificação de benefícios fis-
cais que atendam as condições que especifica;

b) a reinstituição e revogação de benefícios fiscais pelas Unidades 
da Federação.

NF-E

• Publicada a Atualização Tabela de Código de Benefício 
Fiscal (cBenef): De acordo com a notícia do Portal da NF-e no dia 03 
de fevereiro de 2020, foi publicada a TABELA cBenef_X_CST, atualiza-
da em 31/01/2020, complementar à Nota Técnica 2019.001, na qual 
consta, para os Estados que já implementaram, a relação dos Códigos 
dos Benefícios Fiscais (cBenef) e respectivos Códigos de Situação Tri-
butária (CST), contendo alterações com relação aos códigos de bene-
fícios fiscais do Rio Grande do Sul. 

Acesse o link abaixo para download da referida tabela:
h t tp : / /www.n fe . fazenda .gov.b r /por ta l /ex ib i rA rqu i vo .

aspx?conteudo=u3vMflqEe6w=

• Publicada a Versão 1.10 da NT 2018.001: Foi publicada no 
Portal da NF-e no dia 27 de fevereiro de 2020, na aba "Documentos", 
opção "Notas Técnicas" a versão 1.10 da NT 2018.001, com correções 
relacionadas com o Cadastro Centralizado de Contribuinte e com as 
manifestações do destinatário realizado por pessoa física, e adequa-
ção do conceito de chave natural ao que dispõe o Ajuste SINIEF 19/19.

As modificações na versão 1.10 desta NT foram as seguintes:
1) Conceito de Chave Natural
Alterado o conceito de chave natural em razão de alteração
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introduzida pelo Ajuste SINIEF 19/19.
Os prazos para implantação das alterações correspondentes são:
• Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 

11-mai-2020;
• Ambiente de Produção: 01-set-2020.
2) Alterações em Regras de Validação
Alterada a regra de validação K02 em função do Cadastro Nacio-

nal de Emissores ter sido descontinuado.
Os prazos para implantação das alterações correspondentes são:
• Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 

16-mar-2020;
• Ambiente de Produção: 11-mai-2020.
3) Outras Alterações
a) Corrigida a referência com relação ao Evento de Manifestação 

do Destinatário;
Corrigida a referência com relação ao Evento Prévio de Emissão 

em Contingência para emitente pessoa física.

EFD ICMS IPI

• Publicado PVA Versão 2.6.6: De acordo com a notícia publi-
cada no Portal do Sped no dia 04 de fevereiro de 2020, foi disponibi-
lizada a versão 2.6.6 do PVA - EFD ICMS IPI, que contempla melhoria 
de performance na validação de grandes arquivos.

https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaraco-
es-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/es-
crituracao-fiscal-digital-efd/escrituracao-fiscal-digital-efd

CIA. ESTAD DE DISTRIB DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE

• Suspensão de Medidas do Regime Especial de Fiscaliza-
ção: De acordo com publicação do Subsecretário da Receita Estadual, 

Dr. Ricardo Neves Pereira, realizada no Diário Oficial do Estado, Edi-
ção do dia 21 de fevereiro de 2020, foram suspensas as medidas do 
Regime Especial de Fiscalização – REF, em relação à CEEE, conforme 
a seguir se transcreve:

“O Subsecretário da Receita Estadual, no uso das atribuições con-
feridas pelo art. 6º e 18º, II, “f”, da Lei Complementar nº 13.452/10, 
e conforme consta no Processo eletrônico nº 19/1404-0006133-2, 
SUSPENDE a medida do Inciso II, art. 4º, do Decreto nº 48.494/2011 
do Regime Especial de Fiscalização – REF, do contribuinte CIA ESTAD 
DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D, inscrito no CGCTE sob o nº 
096/3156659 e no CNPJ 08.467.115/0001-00.”

Transcreve-se, a seguir, o art. 4º, do Decreto nº 48.494/2011:
Art. 4º O contribuinte submetido ao REF ficará sujeito as seguin-

tes medidas:
I - perda dos sistemas especiais de pagamento do ICMS previstos 

no RICMS, Livro I, art. 50;
II - pagamento na ocorrência do fato gerador, exceto nas saídas de 

estabelecimento varejista, do débito próprio e, quando for o caso, de 
responsabilidade por substituição tributária, conforme previsto no RI-
CMS, Livro I, art. 46,1, "f";

NOTA 01 - As Notas Fiscais emitidas com destaque do imposto de-
verão conter a informação: "Contribuinte submetido a REF com venci-
mento do ICMS no fato gerador; o crédito fiscal somente e permitido 
mediante comprovante de arrecadação.".

NOTA 02 - A guia de recolhimento ou o comprovante do paga-
mento do ICMS próprio e do de substituição tributária deverá acom-
panhar as mercadorias, juntamente com o documento fiscal próprio, 
para fins de trânsito e, quando for o caso, de aproveitamento de cré-
dito fiscal pelo destinatário.

NOTA 03 - O contribuinte com saldo credor apurado no mês an-
terior poderá compensá-lo com o imposto destacado no documen-
to fiscal.

III - suspensão do diferimento do pagamento do imposto, con-
forme previsto no RICMS, Livro III, art. 1º, § 4º;
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IV - obrigatoriedade de pagamento centralizado em um único es-
tabelecimento, conforme previsto no RICMS, Livro I, art. 40, § 3º, no 
caso de empresa com várias filiais;

V - fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito passivo;
VI - exigência de apresentação periódica de informações econômi-

cas, patrimoniais e financeiras.
Com essa publicação, a CEEE não está obrigada ao pagamento do 

ICMS na ocorrência do fato gerador, do débito próprio e, quando for 
o caso, de responsabilidade por substituição tributária, conforme pre-
visto no RICMS, Livro I, art. 46,1, "f".

ALTERAÇÕES NO RICMS/RS DIVULGADAS PELA SEFAZ/RS

1) Decreto n. 55.034/2020, DOE de 14/02/2020 - ICMS ST - 
Operações com autopeças – Alterações - Alt. 5221 - Prot. ICMS 
89 e 98/19 - Altera o dispositivo relativo às operações com autopeças 
sujeitas à substituição tributária. 

Essa publicação estabelece que o estabelecimento atacadista de 
peças controlado por fabricante de veículo automotor ou por fabrican-
te de veículos, máquinas e equipamentos de uso agrícola, agropecuá-
rio e rodoviário fica equiparado a estabelecimento de fabricante, para 
fins de responsabilidade por substituição tributária nas operações com 
autopeças.

(Lv. III, art. 182-A)

2) Decreto n. 55.035/2020, DOE de 14/02/2020 - Estabe-
lecimentos fabricantes de máquinas e equipamentos para 
a agricultura e pecuária e de equipamentos para irrigação 
agrícola que realizarem contorno viário no município de Ho-
rizontina – Prorrogado crédito fiscal presumido de ICMS - Alt. 
5222 - Conv. ICMS 216/19 - Prorroga, até 31/10/22, o crédito fiscal 
presumido de ICMS concedido aos fabricantes de máquinas e equipa-
mentos para a agricultura e pecuária e de equipamentos para irriga-

ção agrícola, que realizarem contorno viário no município de Horizon-
tina, e retira limitação aplicável como regra geral aos créditos fiscais 
presumidos. (Lv. I, art. 32, CLXXXI, "caput" e nota 03)

3) Decreto n. 55.073/2020, DOE de 21/02/2020
• ICMS ST – Operações com sorvetes e preparados para a fabri-

cação de sorvetes em máquinas – UF’s - Alt. 5223 - Prot. ICMS 38/18 
- Relativamente ao regime de substituição tributária com sorvetes e 
preparados para a fabricação de sorvetes em máquinas, atualiza as 
unidades da Federação. (Lv. III, art. 160, I, nota, II, nota)

• ICMS ST - Operações com Rações tipo "Pet" para Animais Domés-
ticos - ajuste técnico e UF’s - Alt. 5224 - Prot. ICMS 83/19 e 85/19 e 
Despachos 182/17 e 188/17 - Relativamente ao regime de substitui-
ção tributária com rações tipo "pet" para animais domésticos, realiza 
ajuste técnico e atualiza as unidades da Federação. (Lv. III, art. 178, 
"caput")

4) Decreto n. 55.074/2020, DOE de 21/02/2020 - ICMS ST 
- Operações com ovos de páscoa de chocolate – Aterrada as 
MVA’s - Alt. 5225 - Altera as margens de valor agregado para o 
cálculo do ICMS de substituição tributária nas operações com ovos de 
páscoa de chocolate.

Na Seção III do Apêndice II, é dada nova redação aos números 5 
e 98 do item XXX, conforme segue:
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"ITEM XXX - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

NÚMERO MERCADORIAS CLASSIFICAÇÃO NA 
NBM/SH-NCM

CÓDIGO 
ESPECIFICADOR 

DA SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA - CEST

MARGEM DE VALOR AGREGADO (%)

OPERAÇÃO 
INTERNA

OPERAÇÃO INTERESTADUAL

SUJEITA À ALÍQUOTA 
DE 12%

SUJEITA À ALÍQUOTA 
DE 4%

"5 Ovos de páscoa de chocolate 
branco

1704.90.10 17.005.00 35,47 45,38 58,60"

"98 Ovos de páscoa de chocolate 1806.90.00 17.005.01 35,47 45,38 58,60"

(Ap. II, S. III, números 5 e 98)

5) Decreto n. 55.075/2020, DOE de 21/02/2020
• Crédito fiscal presumido aos estabelecimentos fabricantes de sis-

temas construtivos e de estruturas metálicas – Postergado o início da 
concessão - Alt. 5228 - Posterga para 01/04/20 o início da conces-
são do crédito fiscal presumido aos estabelecimentos fabricantes de 
sistemas construtivos e de estruturas metálicas. (Lv I, art. 32, CLXXXVI, 
"caput")

• Diferimento parcial do pagamento do imposto devido nas saídas 
internas de mercadorias destinadas a estabelecimentos fabricantes de 
sistemas construtivos e de estruturas metálicas -  Postergado o início da 
concessão - Alt. 5229 - Posterga para 01/04/20 o início da conces-
são do diferimento parcial do pagamento do imposto devido nas saí-
das internas de mercadorias destinadas a estabelecimentos fabrican-
tes de sistemas construtivos e de estruturas metálicas. (Lv. III, art. 1º-I)

• Adequação de referências a dispositivos que tratam de diferimen-
tos parciais - Alts. 5230 a 5232 - Promove ajustes técnicos para ade-
quação de referências a dispositivos que tratam de diferimentos par-
ciais. (Lv. I, art. 37, § 1º, "f"; Lv. II, art. 29, V, "b", nota 02, art. 153, VII, 
"b", nota, e art. 155, V, "b", nota; Lv. III, art. 4º, "caput", nota, e § 1º, 
nota)

ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul procedeu as seguintes 
alterações no Regulamento do ICMS:

• Alteração 5221  -  Decreto n. 55.034 - DOE 14.02.20;
• Alteração 5222  -  Decreto n. 55.035 - DOE 14.02.20;
• Alt. 5223 a 5224 - Decreto n. 55.073 - DOE 21.02.20;
• Alteração 5225  -  Decreto n. 55.074 - DOE 21.02.20;
• Alt. 5228 a 5232 - Decreto n. 55.075 - DOE 21.02.20.
Os referidos decretos poderão ser consultados na Internet, no en-

dereço http://www.cca.com.br/.

ALTERAÇÕES NA IN/DRP Nº 45/98, DIVULGADAS PELA 
SEFAZ/RS

1) Instrução Normativa RE nº 08/2020, DOE de 31/01/2020
• Normas relativas ao equipamento ECF e ao PAF-ECF – Alterações 

- Conv. ICMS 48/19 - Ajuste redacional relativamente à exclusão do 
Rio Grande do Sul do Convênio ICMS 09/09, que estabelece normas 
relativas ao equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) e ao Progra-
ma Aplicativo Fiscal-ECF (PAF-ECF). (Tít. I, Cap. XV, 1.1.2, 1.2.10.1 e 
1.11.4.3)

• Regime especial das prestações de serviços de telecomunica-
ções - Conv. ICMS 72/19 - Altera o regime especial das presta-
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ções de serviços de telecomunicações. (Tít. I, Cap. XXI, 2.2.1)
• Prestação de serviços não-medidos de provimento de acesso à 

internet efetuada a tomador localizado em unidade federada distinta 
daquela em que está localizado o prestador - Revogação dispositivos 
- Conv. ICMS 73/19 - Revoga dispositivos que tratam da prestação de 
serviços não-medidos de provimento de acesso à internet efetuada a 
tomador localizado em unidade federada distinta daquela em que está 
localizado o prestador. (Tít. I, Capítulo XLII e Anexo H-6)

• Alterada a data de início de obrigatoriedade de emissão de Nota 
Fiscal pelo agente transmissor de energia elétrica - Conv. ICMS 97/19 
- Altera, de 01/05/19 para 01/01/20, a data de início de obrigatorie-
dade de emissão de Nota Fiscal relativamente aos valores e encargos 
pelo uso dos sistemas de transmissão e de conexão de energia elétrica 
e convalida procedimentos. (Tít. I, Cap. XXXIX, 3.2)

2) Instrução Normativa RE nº 09/2020, DOE de 31/01/2020
• Acrescenta códigos de lançamento na GIA - No Apêndice VII:
a) na Seção III, ficam acrescentados os seguintes códigos, obedeci-

da a ordem numérica dos códigos:

b) na Seção IV, ficam acrescentados os seguintes códigos, obedeci-
da a ordem numérica dos códigos:

c) na Seção V, fica acrescentado o seguinte código, obedecida a or-
dem numérica dos códigos:

(Ap. VII, Seções III, IV e V)
• UIF-RS - Fevereiro de 2020 - Acrescenta o valor da Unidade de 

Incentivo do FUNDOPEM-RS (UIF-RS) para o mês de fevereiro de 2020. 
No Apêndice XXVI, fica acrescentado o valor da UIF-RS para o mês 

de fevereiro de 2020, com fundamento no Decreto nº 49.205/2012, 
art. 30, parágrafo único, conforme segue: 

DESCRIÇÃO CÓDIGO

Dispositivo do RICMS Base de cálculo reduzida em 
operações com mercadorias referente 

a:

"Livro I, art. 32, CLXXXII Fabricantes de calçados ou de 
artefatos de couro

189

Livro I, art. 32, CLXXXIII Fabricantes de aveia 190

Livro I, art. 32, CLXXXIV Fabricantes de farinha de aveia 191

Livro I, art. 32, CLXXXV Industrialização de produtos 
eletroeletrônicos e de informática

192

Livro I, art. 32, CLXXXVI Fabricantes de sistemas construtivos e 
estruturas metálicas

193"

DESCRIÇÃO CÓDIGO

Dispositivo do RICMS Isenção de operações com 
mercadorias referente a:

"Livro I, art. 9º, CCV Placas testes, soluções diluentes, 
frascos, cartuchos, rótulos e caixas de 
transportes, destinados à montagem 
de kits diagnósticos para detecção 
imuno- rápida de Zika, Dengue, 

Chikungunya, Febre Amarela, Vírus 
da Imunodeficiência Humana - HIV, 

Hepatite B, Hepatite C, Sífilis e 
Leshimaniose

161"

Dispositivo do RICMS Base de cálculo reduzida em 
operações com mercadorias referente 

a:

"Livro I, art. 23, LXXXIII Transformadores e reatores 
monofásicos ou trifásicos com tensões 

iguais ou superiores a 230kV

679"

DESCRIÇÃO CÓDIGO

Dispositivo do RICMS Diferimento Parcial Referente a:

"Livro III, art. 1º-I Mercadorias destinadas a fabricantes 
de sistemas construtivos e de estruturas 

metálicas

145"
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Ano Mês Valor (R$)

2020 Fev 26,82

(Ap. XXVI)

3) Instrução Normativa RE nº 10/2020, DOE de 03/02/2020
• Escrituração na EFD ICMS/IPI do crédito da antecipação do ICMS 

no momento da entrada da mercadoria no território do Estado do Rio 
Grande do Sul adjudicado extemporaneamente - Introduz alteração 
relativa ao preenchimento da "Tabela de Ajustes e Informações de Va-
lores Provenientes de Documento Fiscal" da EFD.

Com essa publicação, em ajuste a crédito, com os valores a serem 
informados no campo 06 (Outros créditos) do Quadro A da GIA, para 
apropriar créditos fiscais relativos aos valores especificados no códi-
go 8 do Anexo XIV (Outros Créditos - Detalhamento) da GIA (código 
RS10000806), que não tenham sido lançados dentro da competência 
apropriada (extemporâneo), especificando, no campo 03 do corres-
pondente registro C197 (DESCR_COMPL_AJ), exclusivamente a infor-
mação do mês e do ano em que esse crédito deveria ter sido original-
mente lançado, grafada com 6 (seis) caracteres numéricos, sendo os 2 
(dois) primeiros para o mês e os 4 (quatro) últimos para o ano (DES-
CR_COMPL_AJ = |nnnnnn|).

(Tít. I, Cap. LI, 4.4.2)
• Operações com revistas e periódicos - Emissão de NF-e - Conv. 

ICMS 236/19 - Retira a previsão de termo final da dispensa de emis-
são de NF-e para revendedores, distribuidores e consignatários nas 
operações e prestações com periódicos e revistas. (Tít. I, Cap. LVIII, 
1.6.3, "caput")

4) Instrução Normativa RE nº 11/2020, DOE de 03/02/2020 
- Serviços sujeitos à taxa de serviços diversos e serviços da 
Junta Comercial – Valores a partir de 01/02/20 - Divulga os va-
lores, em Reais, das Taxas de Serviços Diversos, a vigorarem a partir 
de 01/02/20. 

Veja, no link abaixo, o Anexo dessa Instrução Normativa com os 
respectivos valores.

h t tp ://www. leg is lacao.se faz . r s .gov.br/S i te/Document .
aspx?inpKey=272047

(Ap. XIV)

5) Instrução Normativa RE nº 12/2020, DOE de 13/02/2020 
- REFAZ Subvenção energia elétrica - Pagamento de créditos 
da fazenda pública estadual com os benefícios do Decreto 
n. 55.026/2020 - Expedem instruções para o pagamento parcelado 
nos termos do Decreto nº 55.026/20, que instituiu o Programa "REFAZ 
Subvenção energia elétrica" para regularização de créditos tributários 
decorrentes de ICMS, relativos às parcelas de subvenção nas tarifas 
de fornecimento de energia elétrica, previstas no art. 1º do Decreto nº 
7.891, de 23 de janeiro de 2013. (Tít. III, Cap. XXXVII, e Anexo L-65)

6) Instrução Normativa RE nº 13/2020, DOE de 20/02/2020 
- Grosa de crédito de ICMS – Revogação - Conv. ICMS 190/17 
- Revoga dispositivos que tratam de mercadorias oriundas de outras 
unidades da Federação com benefícios fiscais em desacordo com a Lei 
Complementar Federal nº 24/75 e sujeitas à vedação de apropriação 
de créditos neste Estado. (Tít. I, Cap. V, 9.0, e Ap. XXVII)

7) Instrução Normativa RE nº 14/2020, DOE de 20/02/2020 
- Complementação do ICMS retido por substituição tributária 
- Pagamento parcelado de créditos da Fazenda Pública Esta-
dual - Altera procedimentos que tratam do pagamento parcelado de 
créditos da Fazenda Pública Estadual correspondentes à complemen-
tação do ICMS retido por substituição tributária, declarados em GIA.

Os contribuintes ficam dispensados da entrada mínima e das ga-
rantias, na hipótese de pedido de parcelamento de créditos tributá-
rios correspondentes à complementação do ICMS retido por substi-
tuição tributária, devidos nos termos da Subseção IV - A da Seção 
I do Capítulo I do Título III do Livro III do RICMS, declarados em 



GIA, relativamente aos períodos de apuração de 1º de março a 31 de 
dezembro de 2019, em até 60 (sessenta) meses, incluída a prestação 
inicial, desde que o pagamento da prestação inicial seja efetuado até 
30 de junho de 2020.

(Tít. III, Cap. XIII, 1.1.8)

• a hipótese do O parcelamento de ofício prevista no § 1º 
do art. 6º deste Decreto, em relação ao número de parcelas.

O valor mínimo de cada parcela será de:
• R$ 30,00 (trinta reais) para contribuinte pessoa física e R$ 

80,00 (oitenta reais) para contribuinte pessoa jurídica, quando 
o parcelamento for realizado em até 6 (seis) parcelas;

• R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para contribuinte pes-
soa física e R$ 120,00 (cento e vinte reais) para contribuin-
te pessoa jurídica, quando o parcelamento for realizado de 7 
(sete) até 12 (doze) parcelas;

• R$ 60,00 (sessenta reais) para contribuinte pessoa física 
e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para contribuinte pessoa 
jurídica, quando o parcelamento for realizado de 13 (treze) até 
24 (vinte e quatro) parcelas;

• R$ 80,00 (oitenta reais) para contribuinte pessoa física e 
R$ 200,00 (duzentos reais) para contribuinte pessoa jurídica, 
quando o parcelamento for realizado de 25 (vinte e cinco) até 
48 (quarenta e oito) parcelas; e

• R$ 100,00 (cem reais) para contribuinte pessoa física e R$ 
250,00 (duzentos e cinquenta reais) para contribuinte pessoa 
jurídica, quando o parcelamento for realizado de 49 (quarenta 
e nove) até 60 (sessenta) parcelas.

O parcelamento previsto neste Decreto não depende de 
apresentação de garantia, exceto quando já houver penhora 
no processo de execução fiscal, a qual ficará mantida até a qui-
tação do parcelamento.

Por iniciativa do contribuinte, será firmado Termo de Parce-
lamento, por ele ou por mandatário, devendo ser autorizado 
pela autoridade competente.

• No caso de parcelamento por mandatário, é indispensá-
vel a anexação do instrumento de procuração, com firma re-

TRIBUTOS MUNICIPAIS - PORTO ALEGRE/RS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA SMF E 
DA PGM

• Estabelecidas Novas Disposições: O Decreto n. 
20.473/2020, DOM de Porto Alegre da Edição Extra de 19 de 
fevereiro de 2020, dispõe sobre parcelamento de créditos no 
âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) e da Pro-
curadoria-Geral do Município (PGM), e revoga o Decreto n. 
14.941/2005.

Os créditos tributários e não tributários poderão ser pagos 
em até 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas.

Ficam ressalvados:
• o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba-

na (IPTU) e a Taxa de Coleta de Lixo (TCL) lançados na Carga 
Geral anual, que somente pode ser parcelado em até 60 (ses-
senta) parcelas mensais e consecutivas após sua inscrição em 
dívida ativa;

• o Imposto Sobre Serviços (ISS) na modalidade trabalho 
pessoal, que somente pode ser parcelado em até 60 (sessen-
ta) parcelas mensais e consecutivas após sua inscrição em dí-
vida ativa; e
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conhecida em Tabelionato e com poderes para assinatura do 
respectivo termo, podendo o servidor municipal, se assim for 
solicitado, reter apenas cópia simples do documento, certifican-
do a sua autenticidade com o original.

• O reconhecimento de firma será dispensado quando 
apresentado documento de identidade do contribuinte, original 
ou cópia autenticada, que permita ao servidor municipal certifi-
car a autenticidade da assinatura.

• No caso de pessoa jurídica, deve ser apresentado o ato 
societário que expressamente contenha a indicação dos sócios-
-gerentes ou administradores da pessoa jurídica e os seus po-
deres de representação, salvo no caso de apresentação de pro-
curação com reconhecimento de firma pela pessoa jurídica.

• Outros documentos poderão ser exigidos para instrução 
do pedido de parcelamento, a critério da autoridade compe-
tente.

O pagamento das parcelas poderá ser efetivado através de 
guia ou de desconto em conta bancária do devedor que, nes-
te caso, deverá, sob sua responsabilidade, assinar o Termo de 
Autorização para Desconto Automático junto à agência bancá-
ria da qual é correntista, desde que o estabelecimento bancá-
rio seja conveniado com o Município para a prática desta ope-
ração.

A opção pelo pagamento através de guia sujeitará o contri-
buinte às despesas decorrentes do custo de cobrança.

A SMF poderá conceder parcelamento de ofício, como for-
ma de complementar suas ações de cobrança.

• O parcelamento de ofício poderá ser concedido em até 
36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, com venci-
mento no último dia com expediente bancário de cada mês.

• As propostas de parcelamento de ofício serão oferecidas 

por via postal ou por outra forma viabilizada pela SMF, e a ade-
são dar-se-á mediante o pagamento da primeira parcela, dis-
pensando-se outros documentos e mantendo-se, no que cou-
ber, as demais regras deste Decreto.

É competente para decidir sobre parcelamento de créditos o 
Secretário Municipal da Fazenda.

• No caso de dívidas em cobrança judicial, a competên-
cia para decidir sobre parcelamento é do Procurador-Geral do 
Município.

• As competências poderão ser delegadas.
O crédito será consolidado, tomando-se como termo final 

para cálculo dos acréscimos devidos a data da emissão do Ter-
mo ou Demonstrativo de Parcelamento ou da emissão da pro-
posta de parcelamento de ofício.

O valor consolidado resultará da soma do valor do tribu-
to e dos respectivos acréscimos, conforme legislação que regu-
la a matéria.

O valor da primeira parcela será obtido mediante a divisão 
do valor consolidado, na forma do parágrafo anterior, pelo nú-
mero de parcelas concedidas.

O crédito parcelado ficará sujeito à incidência de taxa de 
juros simples mensais até o mês do efetivo pagamento, confor-
me a legislação.

Nos casos de revisão ou alteração de lançamento ou dívi-
da, que seja objeto de parcelamento, os valores já pagos serão 
deduzidos do valor resultante do lançamento ou dívida revisa-
dos ou alterados.

A data de vencimento da primeira parcela ocorrerá no mês 
da assinatura do Termo de Parcelamento, em até 3 (três) dias 
úteis, e estará nele indicada, vencendo as demais no último dia 
com expediente bancário de cada mês.
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• O parcelamento será considerado efetivado pelo paga-
mento da primeira parcela.

• O não pagamento da primeira parcela na data indica-
da implicará o cancelamento do parcelamento, mantendo-se 
o seu Termo, como confissão irretratável da dívida a que se re-
fere.

• Nos parcelamentos de créditos em execução fiscal, o ven-
cimento da primeira parcela ocorrerá na data da assinatura do 
Termo de Parcelamento ou, se formalizado após o expediente 
bancário, no primeiro dia útil seguinte.

• Excetua-se ao disposto neste artigo o parcelamento de ofí-
cio, de que trata o art. 6º deste Decreto.

A falta de pagamento integral, até a data de seu vencimen-
to, de duas parcelas intermediárias ou da última parcela acar-
retará a revogação do parcelamento.

• O parcelamento revogado ficará sujeito à cobrança ad-
ministrativa ou judicial, podendo ser objeto de um novo parce-
lamento.

• Para fins de cobrança administrativa ou judicial, será apu-
rado o saldo devedor recalculando-se os valores, com o resta-
belecimento da multa por infração em seu valor integral inci-
dindo sobre o valor atualizado do tributo não pago e com os 
juros previstos na legislação que regula a matéria, devendo ser 
aproveitados proporcionalmente os valores já pagos.

• No caso de parcelamento de créditos que já tenham sido 
parcelados anteriormente e cujo parcelamento tenha sido revo-
gado nos termos dispostos no caput deste artigo, o valor da pri-
meira parcela será correspondente a, no mínimo, 5% (cinco por 
cento) do saldo a ser parcelado, não se aplicando o disposto no 
caput do art. 9º deste Decreto.

• Não se aplica o disposto no § 3º do art. 12 desse decre-

to, quando o novo parcelamento for necessário para excluir os 
honorários advocatícios em face de decisão judicial que conce-
deu Assistência Judiciária Gratuita (AJG) ao contribuinte bene-
ficiário, em processo de execução fiscal.

• Caso o crédito objeto de novo parcelamento, seja consoli-
dado com créditos nunca antes parcelados, o valor da primeira 
parcela será a soma dos 5% (cinco por cento) do saldo do cré-
dito a que se refere o § 3º deste artigo juntamente com o valor 
normal da parcela do crédito nunca antes parcelado, nos ter-
mos do caput do art. 9º deste Decreto.

• O disposto no § 3º não se aplica ao parcelamento de 
que trata o § 2º do art. 82 da Lei Complementar Municipal nº 
7/1973.

Na hipótese de débito objeto de cobrança judicial execução 
fiscal e com leilão agendado, o parcelamento dependerá do 
pagamento à vista de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) do 
valor do débito consolidado.

A dispensa do pagamento previsto no parágrafo anterior 
somente dar-se-á mediante requerimento expresso do contri-
buinte, dirigido à PGM, expondo as razões e anexando os do-
cumentos que entender necessários, ao que pode ser solicitada 
complementação de informações, conforme análise a ser feita 
pelo órgão competente.

A SMF emitirá as normas necessárias ao cumprimento deste 
Decreto, observada a competência da PGM no que tange aos 
débitos objeto de discussão ou cobrança judiciais.

Os parcelamentos em curso quando da publicação deste 
Decreto não terão o número de parcelas afetado.
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2 - MULTA DE MORA: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%.
As multas de mora a que se refere o art. 61, da Lei n. 9.430/96, 

aplicam-se retroativamente aos pagamentos de débitos para com a 
União, efetuados a partir de 1º de janeiro de 1997, independentemen-
te da data de ocorrência do fato gerador - Ato Declaratório (Normati-
vo) n. 01/97 - DOU de 10 de janeiro de 1997.

 
• FGTS: Após o dia 7 do mês seguinte ao de competência, os de-

pósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ficam sujei-
tos à atualização monetária mediante aplicação dos percentuais divul-
gados pela Caixa Econômica Federal.

  
 

TRIBUTOS ESTADUAIS (RS)
 
• ICMS:  ICMS vencido no período de 28/12/2000 a 31/12/2009, 

será atualizado pela variação da UPF-RS, dividindo-se o valor do im-
posto devido, expresso em moeda corrente, pelo valor da UPF-RS vi-
gente no dia subseqüente ao de ocorrência do fato gerador ou, 
conforme o caso, do encerramento do período de apuração a que cor-
responder, e multiplicando-se o resultado pelo valor da UPF-RS vigen-
te em 1º/01/2010.

Após 1º/01/2010 não haverá atualização monetária.
 

FGTS em atraso

Atualização Monetária

Juros

Multa

Acréscimos Legais

De acordo com Tabela divulgada pela CEF.

0,5% ao mês ou fração.

5%, quando pago no mês do vencimento;
10%, quando pago após o mês do vencimento.

RECOLHIMENTO FORA DE PRAZO

TRIBUTOS FEDERAIS

• IRPJ, IRPF, CSLL, IR-FONTE, IPI, PIS, COFINS, INSS e SIM-
PLES

1 - JUROS: Os juros de mora deverão ser calculados nos seguin-
tes percentuais:

Jan

Fev

Dez

Nov

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Maio

Abr

Mar

Venc. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Juros devidos em março (%)

 48,03 

 47,21 

 46,17 

 45,22 

 44,23 

 43,16 

 41,98 

 40,87 

 39,76 

 38,65 

 37,59 

 36,43 

 35,37 

 34,37 

 33,21 

 32,15 

 31,04 

 29,88 

 28,77 

 27,55 

 26,44 

 25,39 

 24,35 

 23,23

 22,14 

 21,27 

 20,22 

 19,43 

 18,50 

 17,69 

 16,89 

 16,09 

 15,45 

 14,81 

 14,24 

 13,70 

 13,12 

 12,65 

 12,12 

 11,60 

 11,08 

 10,56 

 10,02 

   9,45 

   8,98 

   8,44 

   7,95 

   7,46 

   6,92 

   6,43 

   5,96 

   5,44 

   4,90 

   4,43 

   3,86 

   3,36 

   2,90 

   2,42 

   2,04 

   1,67 

  1,29 

  1,00 
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TRIBUTOS MUNICIPAIS (PORTO ALEGRE-RS)
 
• ISSQN: 
Atualização Monetária: com a extinção da UFIR, a atualização mo-

netária deixou de ser exigida no município.
Multa de mora: os percentuais de multa incidentes sobre os recolhi-

mentos do ISSQN em atraso são:
a) 2% sobre o valor atualizado, quando o pagamento ocorrer ain-

da no curso do mês de vencimento do imposto; e,
b) 10%, sobre o valor atualizado, quando o pagamento ocorrer 

após o mês de vencimento do débito.
Juros de mora: são calculados a partir do primeiro dia do mês sub-

seqüente ao do vencimento do débito, tomando por base a taxa SELIC, 
acumulada mensalmente, ou outro que venha a substituí-la.

O percentual de juros de mora relativo ao mês em que o pagamen-
to estiver sendo efetuado será de 1%. Nos termos do art. 270, § 5º do 
Decreto nº 15.416/06, em nenhuma hipótese os juros de mora pode-
rão ser inferiores a 1% (um por cento).

ICMS em atraso

Atualização Monetária

Multa

Acréscimos Legais

Variação da UPF, conforme disposto acima.

Juros 1% ao mês-calendário ou fração, a partir 
de 30/06/97 até 31/12/2009 e, a partir de 

1º/01/2010, juros SELIC, de acordo com as regras 
previstas na Instrução Normativa DRP nº 45/98, 

Título IV, Cap. II

0,334% por dia de atraso, até o limite de 20%. 
(Lei nº 13.711, de 06/04/11) 
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INFORMES ECONÔMICOS

S. MÍNIMO NAC - A partir de Jan/20
A partir de Fev/20

UPF/RS - 2020

UFM - P. Alegre – 2020

UPC – 1º Trimestre/2020

TJLP – 1º Trimestre/2020

INPC (IBGE) - Jan 2020/Fev 2020

IGP-M (FGV)- Fevereiro/2020

SELIC - Fevereirp/2020

TR - Março/2020

UIF-RS - Março/2020

INDICADORES EXTINTOS

OTN - Janeiro/89

OTN Fiscal-Extinta em 16.01.89

BTN - Fevereiro/91

BTN Fiscal-Extinta em 01.02.91

UFIR 2000 - Extinta em 27/10/00

R$ 1.039,00
R$ 1.045,00

R$ 20,2994

R$ 4,2920

R$ 23,54

0,4242 a.m. 
5,09% a.a.

0,19%
0,17%

(-0,04%)

0,29%

0,0000%

R$ 26,88

Cz$ 6.170,19

Ncz$ 6,92

Cr$ 126,8621

Cr$ 126,8621

R$ 1,0641

INFORMES 
ECONÔMICOS

DÓLAR: 
COTAÇÃO 

DIÁRIA

Data
Dólar dos EUA

Compra Venda

03/02/2020

04/02/2020

05/02/2020

06/02/2020

07/02/2020

10/02/2020

11/02/2020

12/02/2020

13/02/2020

14/02/2020

17/02/2020

18/02/2020

19/02/2020

20/02/2020

21/02/2020

26/02/2020

27/02/2020

28/02/2020

02/03/2020

03/03/2020

04/03/2020

05/03/2020

06/03/2020

09/03/2020

10/03/2020

11/03/2020

12/03/2020

13/03/2020

16/03/2020

17/03/2020

4,24690

4,23750

4,24430

4,24710

4,30700

4,31890

4,31420

4,33600

4,33830

4,31570

4,31510

4,34650

4,37220

4,38670

4,39180

4,43530

4,47580

4,49810

4,49400

4,48770

4,52520

4,62010

4,64530

4,73730

4,66870

4,67320

4,88250

4,73550

4,94640

5,04890

4,24750

4,23810

4,24490

4,24770

4,30760

4,31950

4,31480

4,33660

4,33890

4,31630

4,31570

4,34710

4,37280

4,38730

4,39240

4,43590

4,47640

4,49870

4,49460

4,48830

4,52580

4,62070

4,64590

4,73790

4,66930

4,67380

4,88330

4,73620

4,94710

5,04960


