
Notícias Online

(31)3223-4011 | Telefax (31)3282-7888 | sindac@fiemg.com.br | www.sindac-mg.com.br
Av. do Contorno, 4.456/6º andar - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP 30.110-028

Sindicato das Indústrias de Adubos e Corretivos Agrícolas do Estado de Minas Gerais

17 de Janeiro de 2020

Edição Nº 834

Fique por Dentro
» Curso: Obrigações Legais Ambientais 2020

» Declaração de Carga Poluidora

Meio Ambiente

» Obrigações Acessórias Alterações
na EFD e na DAPI

» ICMS - Fundo Estadual de Cultura
 - Prorrogação do Incentivo

» Benefícios fiscais - informação ao
contribuinte e regimes especiais

Tributário

» Montante Global Máximo de Crédito
Acumulado de ICMS

» Novo Salário Mínimo

Relações Trabalhistas



SN 833 | JANEIRO DE 2020 

2

Fique por Dentro

http://bit.ly/30rV8sl

Apoio:



SN 833 | JANEIRO DE 2020 

3

O Decreto Estadual n.º 47.829/19, publicado no dia 
31 de dezembro de 2019, trouxe várias alterações 
nas normas estaduais que passarão a vigorar a partir 
de 31 de janeiro de 2020, das quais destacamos:

I - alteração dos procedimentos para a compensação 
entre saldos credor e devedor apurados em estabele-
cimentos de um mesmo contribuinte;
II - possibilidade de que a apuração do ICMS seja 
feita a partir das informações lançadas na EFD, em 
substituição à Declaração de Apuração e Informação 
do ICMS (Dapi 1);
III - dispensa de entrega da EFD no período em que 
o contribuinte esteja com a sua inscrição no Cadas-
tro de Contribuintes do ICMS suspensa ou cancelada, 
desde que não tenha sido destinatário ou realizado 
operações ou prestações sujeitas ao imposto;
IV - alteração dos procedimentos de transferência de 
créditos acumulados em razão de exportação, diferi-
mento ou redução de base de cálculo.
V - antecipação da data de transmissão da EFD, que 
passa para até o dia 15 do mês subsequente ao perí-
odo de apuração.

Passamos a discorrer sobre as citadas alterações:

I – Alteração dos procedimentos para compensação 
entre saldos credores e devedores apurados em es-
tabelecimentos distintos de um mesmo contribuinte

Na hipótese do contribuinte possuir mais um estabe-
lecimento no Estado, a apuração do valor devido de 
ICMS, ressalvadas as exceções previstas na legisla-
ção, será feita de forma individualizada, por estabe-
lecimento, e os saldos devedor e credor poderão ser 
compensados entre si, observado o seguinte:

Ø no estabelecimento que tenha apurado saldo cre-
dor será emitida NF-e de ajuste, sem destaque do 
imposto, até o prazo estabelecido para o pagamento 

do imposto no estabelecimento que tenha apurado 
saldo devedor, constando:

a) no campo Natureza da Operação: Transferência de 
Saldo Credor do ICMS;

b) no campo Data de Emissão: o último dia do perí-
odo de apuração do ICMS a que se refere a compen-
sação de saldos;

c) no campo CFOP: o código 5602;

d) nos campos Valor Total dos Produtos e Valor Total 
da Nota: o valor a ser compensado;

e) no campo Descrição do Produto: a mesma descri-
ção do campo Natureza da Operação;

f) no campo Informações Complementares: a expres-
são “NF-e emitida nos termos do § 2º do art. 65 do 
RICMS.”.

Ø  na Declaração de Apuração e Informação do ICMS, 
modelo 1 – DAPI 1 –, o valor do crédito compensado 
será lançado:

a) pelo estabelecimento que tenha apurado saldo cre-
dor, no quadro Outros Débitos, no campo 73 (Crédi-
tos Transferidos);

b) pelo estabelecimento que tenha apurado saldo de-
vedor, no quadro Apuração do ICMS no Período, no 
campo 98 (Deduções).

A compensação de saldos aplica-se aos estabeleci-
mentos que adotem o regime normal de apuração do 
imposto e alcança somente o ICMS devido por opera-
ções ou prestações próprias;
Além disso, o crédito acumulado recebido em trans-
ferência de estabelecimento de outro contribuinte não 

Obrigações Acessórias Alterações na EFD e na DAPI

Tributário
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poderá ser utilizado para a compensação de saldos e, 
primeiro serão compensados os saldos credores dos 
estabelecimentos que não tenham se apropriado de 
crédito presumido do imposto.

II - Possibilidade de que a apuração do ICMS seja 
feita a partir das informações lançadas na EFD, em 
substituição à Declaração de Apuração e Informação 
do ICMS (Dapi 1).

O Decreto Estadual n.º 47.829/19 também acrescen-
tou os §§ 14 e 15 ao artigo 152 da Parte 1 do Anexo 
V do RICMS/02 para estabelecer que, em substitui-
ção à Declaração de Apuração e Informação do ICMS 
- DAPI 1, a Subsecretaria da Receita Estadual pode-
rá, por meio de portaria indicando os contribuintes 
obrigados, estabelecer que a apuração do ICMS se 
dê a partir de informações lançadas na Escrituração 
Fiscal Digital - EFD.

Em substituição à entrega da DAPI 1, o contribuinte 
poderá optar pela apuração do ICMS a partir de infor-
mações lançadas na EFD, observando os requisitos 
que constarão de portaria da Subsecretaria da Recei-
ta Estadual. A opção será realizada por meio do SIA-
RE e, após efetuada, o contribuinte ficará obrigado à 
apuração do ICMS a partir de informações lançadas 
na EFD.

III - Dispensa de entrega da EFD no período em que 
o contribuinte esteja com a sua inscrição no Cadas-
tro de Contribuintes do ICMS suspensa ou cancela-
da, desde que não tenha sido destinatário ou reali-
zado operações ou prestações sujeitas ao imposto.

Pelo Decreto n.º 47.829/19 foi acrescentado o § 5º 
ao artigo 46 da Parte 1 do Anexo VII do RICMS/02 
para dispensar o contribuinte da Escrituração Fiscal 
Digital – EFD – no período em que sua inscrição no 
Cadastro de Contribuintes do ICMS estiver suspensa 
ou cancelada, desde que não tenha sido destinatário 
ou realizado operações ou prestações sujeitas ao im-
posto no referido período.

IV - Alteração dos procedimentos de transferência 
de créditos acumulados em razão de exportação, di-
ferimento ou redução de base de cálculo.

Também foram alteradas pelo Decreto n.º 47.829/19 
as regras de transferência de créditos acumulados em 
razão de operações de exportação, diferimento ou re-
dução da base de cálculo do ICMS.

Agora o contribuinte detentor original do crédito nes-
tas hipóteses deverá:

I – emitir NF-e de ajuste, sem destaque do imposto, 
fazendo constar:

a) no campo Natureza da Operação: Transferência de 
Crédito Acumulado de ICMS;
b) no campo CFOP: o código 5601;
c) nos campos Valor Total dos Produtos e Valor Total 
da Nota: o valor do crédito acumulado transferido;
d) no campo Descrição do Produto:

1 – nas transferências para outro estabelecimento do 
mesmo titular situado no Estado, a mesma descrição 
do campo Natureza da Operação;
2 – nas transferências para sujeito passivo situado 
neste Estado ou em outra unidade da Federação, para 
pagamento de crédito tributário relativo ao ICMS, o 
número dos PTAs do destinatário e os respectivos va-
lores que serão pagos como crédito transferido;
3 – nas transferências para empresas classificadas 
nas Divisões 05 a 33 ou nos códigos 3831-9/01, 
3831-9/99, 3839-4/99, 4721-1/01, 5920-1/00, 
5811-5/00, 5821-2/00, 5822-1/00, 5823-9/00, 
5829-8/00 ou 9512-6/00 da CNAE, situada neste 
Estado, para pagamento de ICMS devido pela entra-
da no estabelecimento de mercadoria importada do 
exterior, o número da Declaração de Importação – DI 
– do destinatário e o respectivo valor do ICMS devido 
na importação a ser pago com o crédito transferido;

e) no campo Chave de Acesso da NF-e Referenciada: 
a chave de acesso da NF-e relativa à aquisição da 
mercadoria ou do bem, na hipótese de transferência 
para fornecedor situado neste Estado, a título de pa-
gamento pela aquisição;
f) no campo Informações Complementares: a expres-
são “Transferência de crédito acumulado de ICMS nos 
termos (indicar o dispositivo que ampara a transfe-
rência) do Anexo VIII do RICMS”;
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II – informar o Registro 1200, relativo ao Controle 
de Créditos Fiscais de ICMS, na Escrituração Fiscal 
Digital – EFD;
III – lançar no quadro Outros Débitos, no campo 73 
(Créditos Transferidos), da Declaração de Apuração e 
Informação do ICMS, modelo 1 – DAPI 1 –, o valor do 
crédito acumulado transferido.

O crédito acumulado somente poderá ser transferido 
após visto do titular da Delegacia Fiscal no DANFE 
relativo à NF-e emitida para a transferência, que dará 
ciência, por correio eletrônico, ao titular da Delegacia 
Fiscal a que o contribuinte destinatário do crédito es-
tiver circunscrito. Quando a transferência se der para 
pagamento a fornecedor, o visto ficará condicionado à 
apresentação do DANFE relativo à NF-e acobertadora 
da operação de aquisição da mercadoria ou do bem.

O contribuinte que tenha crédito acumulado em razão 
de mais de uma das hipóteses previstas no Anexo VIII 
do RICMS/02 deverá emitir NF-e distintas, conforme 
a origem do crédito, para realizar as transferências.

Quando a transferência se der para empresa em fase 
de instalação ou expansão no Estado, o contribuinte 
detentor do crédito acumulado deverá comprovar a 
operação de aquisição das ações ou das quotas junto 
à Delegacia Fiscal.

Nas hipóteses de transferência de crédito para outro 
estabelecimento do mesmo titular situado no Estado:
Ø   o contribuinte detentor original do crédito deverá 
apresentar o DANFE relativo à NF-e emitida para a 
transferência de crédito até o dia vinte e cinco do 
mês, para obtenção do visto que será aposto até o 
penúltimo dia útil anterior ao do encerramento do pe-
ríodo de apuração do imposto, salvo se houver veda-
ção à transferência do crédito ou situação dependente 
de diligência ou se o montante global máximo houver 
sido atingido;

Ø   o contribuinte destinatário do crédito acumulado, 
deverá:

I – escriturar a NF-e de transferência no mesmo perí-
odo de apuração do imposto em que ocorrer o visto;
II – emitir NF-e de ajuste, sem destaque do imposto, 

até o prazo estabelecido para o pagamento do impos-
to, fazendo constar:

a) no campo Natureza da Operação: Recebimento de 
Crédito Acumulado de ICMS;
b) no quadro Destinatário: os dados do próprio emi-
tente;
c) no campo Data de Emissão: o último dia do perí-
odo de apuração do ICMS a que se refere a compen-
sação de saldos;
d) no campo CFOP: o código 1601;
e) nos campos Valor Total dos Produtos e Valor Total 
da Nota: o valor a ser compensado;
f) no campo Descrição do Produto: a mesma descri-
ção do campo Natureza da Operação;
g) no campo Informações Complementares: a expres-
são “NF-e emitida nos termos do inciso II do caput do 
art. 10-A do Anexo VIII do RICMS”;
h) no campo Chave de Acesso da NF-e Referenciada: 
a chave de acesso da NF-e de transferência;

III – informar o Registro 1200, relativo ao Controle 
de Créditos Fiscais de ICMS, na Escrituração Fiscal 
Digital – EFD;
IV – lançar no quadro Apuração do ICMS, no campo 
98 (Deduções), da Declaração de Apuração e Infor-
mação do ICMS, modelo 1 – DAPI 1 –, o valor do 
crédito acumulado recebido em transferência a ser 
compensado no período de apuração.
V - apresentar o DANFE relativo à NF-e de ajuste, até 
o terceiro dia a contar da emissão, para visto do titu-
lar da Delegacia Fiscal, acompanhado do demonstra-
tivo do crédito acumulado recebido em transferência, 
os valores já utilizados para compensação e o saldo 
remanescente, se for o caso.

Na hipótese de não aposição do visto, em razão de 
vedação à compensação do crédito acumulado rece-
bido em transferência, o contribuinte deverá recolher 
a diferença do imposto, com os acréscimos legais, 
no prazo de dois dias, contado da data de ciência da 
comunicação expedida pela Delegacia Fiscal.

A compensação do crédito acumulado de ICMS re-
cebido em transferência com saldo devedor apurado 
no estabelecimento destinatário fica limitada a 30% 
(trinta por cento) do saldo devedor apurado no perí-
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odo de apuração e o valor remanescente poderá ser 
utilizado para compensação do saldo devedor nos pe-
ríodos subsequentes.

Nas hipóteses de transferência de crédito acumula-
do para sujeito passivo para pagamento de crédito 
tributário relativo ao ICMS, em que o sujeito passivo 
esteja estabelecido em outra unidade da Federação, 
não seja inscrito no Cadastro de Contribuintes deste 
Estado ou esteja com inscrição baixada, suspensa ou 
cancelada, o contribuinte detentor do crédito deverá 
emitir NF-e, fazendo constar:
I – como destinatário, o próprio emitente;
II – nos campos Valor Total dos Produtos e Valor Total 

da Nota: o valor do crédito acumulado transferido;
III – no campo Descrição do Produto: o número do 
Auto de Infração, do Extrato de Débito Eletrônico ou 
do Termo de Autodenúncia relativo ao crédito tribu-
tário;
IV – no campo Informações Complementares:

a) o valor atualizado do crédito tributário, por exten-
so, bem como a identificação do sujeito passivo;

b) a informação de tratar-se de crédito acumulado 
transferido para quitação de crédito tributário relativo 
ao ICMS.

Com a publicação do Decreto Estadual n.º 47.830/19 
foi prorrogada para 31 de dezembro de 2021 a pos-
sibilidade de quitação de crédito tributário com des-
conto de 25% (vinte e cinco por cento) se o devedor 
apoiar financeiramente o Fundo Estadual de Cultura 
– FEC.

O contribuinte interessado deverá apresentar requeri-
mento à Advocacia-Geral do Estado – AGE e, se defe-
rido, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar:

Ø     o recolhimento de 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor obtido após o desconto, por meio do 
Documento de Arrecadação Estadual - DAE -, obser-
vada a legislação sobre o pagamento de tributos esta-
duais, devendo constar, no campo “Histórico”, que o 

recolhimento do crédito tributário se deu na forma do 
Decreto n.º 47.427/18;

Ø     o repasse de 25% (vinte e cinco por cento) do va-
lor obtido após o desconto, diretamente ao FEC, por 
meio de DAE, devendo constar, no campo “Histórico”, 
que se trata de repasse ao FEC na forma do Decreto 
n.º 47.427/18.

O recolhimento e o repasse poderão ser parcelados.

Também no caso do Incentivo Fiscal à Cultura – IFC, 
disciplinado pelos artigos 49 e 50 do Decreto n.º 
47.427/18 o prazo foi prorrogado para 31 de de-
zembro de 2021.

ICMS - Fundo Estadual de Cultura - Prorrogação do Incentivo

Foi regulamentada pelo Decreto n.º 47.826/19 a re-
gra trazida pela Lei n.º 23.385/19 que estabelece a 
obrigatoriedade de a Secretaria de Estado de Fazenda 
informar ao contribuinte sobre benefícios fiscais con-
cedidos a contribuintes de seu setor de atividades e 

prazo para a concessão de regime especial de tribu-
tação. Assim, o contribuinte será informado, por meio 
do domicílio tributário eletrônico, sobre a concessão, 
por meio de regime especial, de novo benefício fiscal 
ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal, a contribuinte 

Benefícios fiscais - informação ao contribuinte e regimes especiais
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do setor econômico em que a sua atividade esteja in-
serida, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 
da referida concessão.

Importa destacar que o Estado considera os seguintes 
conceitos para fins de aplicação da norma:

• novo benefício ou incentivo fiscal ou finan-
ceiro-fiscal, o tratamento tributário inaugurado para 
determinado setor econômico, a alteração de trata-
mento tributário já existente, bem como a inclusão ou 
exclusão de mercadorias; 

• setor econômico, a atividade principal do 
contribuinte beneficiário, informada no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS, por meio do código da Classi-
ficação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.

As hipóteses de diferimento do ICMS previstas no 
Regulamento do ICMS – RICMS/MG, aprovado pelo 
Decreto n.º 43.080/02 e autorizadas por meio de re-
gime especial não são consideradas benefícios para 
efeito de aplicação da regra sobre a obrigatoriedade 
de informação.

Com a introdução do artigo 53-A ao Regulamento do 
Processo e dos Procedimentos Tributários Administra-
tivos - RPTA ficou ainda regulamentado o prazo de 
até 180 (cento e oitenta) dias contados da data do 
protocolo do requerimento para decisão sobre pedido 
de regime especial pelo qual o contribuinte requeira a 
concessão de benefício fiscal relativo ao ICMS.

Este prazo não se aplica às hipóteses de pedido inicial 
ou de alteração de regime especial:

• cuja concessão dependa, por exigência da le-
gislação ou por solicitação do contribuinte, da cele-
bração de protocolo de intenções;

• relativo a benefício ou incentivo fiscal ou fi-
nanceiro-fiscal não fundamentado nos artigos 225 e 
225-A da Lei n.º 6.763/75.

O contribuinte será intimado para sanar pendência 
constatada no exame do pedido devendo fazê-lo em 
prazo, não superior a 60 (sessenta) dias, hipótese em 
que a contagem do prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias ficará suspensa.

Conforme determina o artigo 39 do Anexo VIII do Re-
gulamento do ICMS, a Secretaria de Estado da Fazen-
da, através de Resolução, definirá até o dia 05 (cinco) 
de cada mês, o ”Montante Global Máximo Mensal de 
Crédito Acumulado de ICMS que poderá ser transfe-
rido ou utilizado”.

Atendendo a tal dispositivo, a Secretaria de Estado 
da Fazenda, por meio da Resolução SEF n.º 5.335, 
de 03 de janeiro de 2020 (publicada no \”Minas 
Gerais\” do dia 04 de janeiro de 2020), determinou 
que o Montante Global Máximo de Crédito Acumula-
do de ICMS passível de transferência ou utilização, 

relativamente ao mês de janeiro de 2020, é de R$ 
6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Informamos, ainda, que, por meio do Comunica-
do SRE n.º 001/20, o Secretário de Estado de Fa-
zenda comunicou que, relativamente às transferên-
cias ou utilizações de crédito acumulado do ICMS 
do mês de dezembro de 2019, foram utilizados 
R$5.894.333,00. O Comunicado arrola, ainda, a si-
tuação das solicitações efetuadas.

Para uma melhor visualização, segue o gráfico da 
evolução do Montante Global:

Montante Global Máximo de Crédito Acumulado de ICMS

ICMS a ser transferido/utilizado em janeiro de 2020
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Os responsáveis por empreendimentos que são ge-
radores de efluentes líquidos e possuem licença am-
biental vigente em Minas Gerais já podem encami-
nhar à Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam) 
a Declaração de Carga Poluidora referente ao ano de 
2019.

A declaração é exigida anualmente daqueles empre-
endimentos enquadrados nas classes 5 e 6 e uma vez 
a cada dois anos para as classes 3 e 4. Empreende-
dores enquadrados nas classes 1 e 2 estão dispensa-
dos dessa exigência.

Para o ano de 2020, assim como ocorreu em 2019, 
foi definido o Sistema de Informações do Estado - 
SEI, como modo de recebimento das declarações de 
carga poluidora. Assim, o empreendedor ou respon-
sável pela entrega das declarações deverá realizar o 
cadastro junto ao SEI e, após preencher as planilhas 
de declaração de cada um dos seus pontos de lança-
mento, realizar o peticionamento neste portal.

PRAZO: O formulário preenchido deverá ser 
enviado até o dia 31 de março de 2020.

Declaração de Carga Poluidora
Obrigações Ambientais 2020

Meio Ambiente
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Foi publicado no Diário Oficial do dia 31/12/2020, 
a Medida Provisória nº 916/2019, que fixa, a partir 
de 1º de janeiro de 2020, o novo valor do salário 
mínimo mensal em R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove 
reais).

A seguir a íntegra da referida Medida Provisória:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 916, DE 31 DE DEZEM-
BRO DE 2019

      Dispõe sobre o valor do salário mínimo a vigorar 
a partir de 1º de janeiro de
      2020.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribui-
ção que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a 
seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, o salário 
mínimo será de R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove 
reais).
      Parágrafo único. Em decorrência do disposto no 
caput, o valor diário do salário
      mínimo corresponderá a R$ 34,63 (trinta e quatro 
reais e sessenta e três
      centavos) e o valor horário, a R$ 4,72 (quatro 
reais e setenta e dois centavos).

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data 
de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 2019; 198º da Indepen-
dência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Pacheco dos Guaranys 

Novo Salário Mínimo

Relações Trabalhistas


