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Suspensão prazos na SRFB
Jornada do servidor da SRFB

Continuidade dos serviços aduaneiros
Prazo de validade das Certidões Negativas

de Débitos

Foram publicadas no Diário Oficial da União, diversas 
normas afetas a área tributária, são elas:

Portaria nº 543/2020, de 20 de março de 2020:

· O atendimento presencial nas unidades de atendi-
mento da Secretaria Especial da Receita Federal do 
Brasil (RFB) ficará restrito, até 29 de maio de 2020, 
mediante agendamento prévio obrigatório, para re-
gularização de CPF, solicitação de cópias de docu-
mentos para realização Declaração de Ajuste Anual 
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) 
e Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na 
Fonte (Dirf), parcelamentos e reparcelamentos não 
disponíveis na internet, procuração RFB e protocolo 
de processos relativos aos serviços de: (i) análise e li-
beração (ii) de certidão de regularidade fiscal perante 
a Fazenda Nacional, (iii) análise e liberação de certi-
dão de regularidade fiscal de imóvel rural, (iv) análise 
e liberação de certidão para averbação de obra de 
construção civil, (v) retificações de pagamento; e (vi) 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Os demais serviços apenas via Centro Virtual de 
Atendimento (e-CAC), na página da RFB na internet, 
ou proceder ao agendamento ou reagendamento do 
atendimento presencial para data posterior à acima 
delimitada;

· Ficam suspensos os prazos para prática de atos pro-
cessuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020;

·  Conforme artigo 7º, ficam suspensos os seguin-

tes procedimentos administrativos até 29 de maio de 
2020:

- emissão eletrônica automatizada de aviso de co-
brança e intimação para pagamento de tributos;

-  notificação de lançamento da malha fiscal da pes-
soa física;

- procedimento de exclusão de contribuinte de parce-
lamento por inadimplência de parcelas;

- registro de pendência de regularização no Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF) motivado por ausência de 
declaração;

-  registro de inaptidão no Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica (CNPJ) motivado por ausência de decla-
ração; e

-  emissão eletrônica de despachos decisórios com 
análise de mérito em Pedidos de Restituição, Ressar-
cimento e Reembolso, e Declarações de Compensa-
ção.

· Ainda, excetuam-se às hipóteses de suspensão pre-
vistas nos artigos 6º e 7º da Portaria (i) a possibilidade 
de ocorrência de decadência ou prescrição do crédito 
tributo, conforme o disposto no inciso V do art. 156 
do CTN, (ii)vo procedimento especial de verificação 
da origem dos recursos aplicados em operações de 
comércio exterior e combate à interposição fraudulen-
ta de pessoas de que trata a Instrução Normativa RFB 
nº 228/02, e aos decorrentes de operação de com-
bate ao contrabando e descaminho e (iii) outros atos 
necessários para a configuração de flagrante conduta 
de infração fiscal ou para inibir práticas que visem 
obstaculizar o combate à Covid-19.

Novas Medidas Tributárias da União devido ao COVID - 19

Tributário
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· Por fim, o prazo de 29 de maio de 2020 poderá 
ser prorrogado enquanto perdurar o estado de emer-
gência de saúde pública decorrente do coronavírus 
(Covid-19).

Íntegra da Portaria pode ser acessada no link http://
www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-543-de-
-20-de-marco-de-2020-249312777.

Portaria nº 547/2020, de 20 de março de 2020:

· Reconhece, no âmbito da Secretaria Especial da Re-
ceita Federal do Brasil (RFB), a oportunidade e a con-
veniência da adoção de regime de jornada de reveza-
mento, execução remota de atividades, redistribuição 
física da força de trabalho e flexibilização dos horários 
de início e término da jornada de trabalho pelos ser-
vidores ou empregados públicos. Tais medidas devem 
se pautar no mínimo prejuízo aos serviços prestados 
ao contribuinte;

· A continuidade dos serviços aduaneiros deverá ser 
assegurada, de modo a garantir o fluxo do comércio 
exterior.

Íntegra da Portaria pode ser acessada no link http://
normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.ac-
tion?visao=anotado&idAto=107915.

Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 555/2020, de 23 
de março de 2020:

· Prorroga, por 90 (noventa) dias, a validade das Cer-
tidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tri-
butários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e 
Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débi-
tos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União (CPEND) válidas na data da publica-
ção da Portaria.

Íntegra da Portaria pode ser acessada no link http://
www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-
-555-de-23-de-marco-de-2020-249439539.

MEDIDAS TRIBUTÁRAS - COVID-19: MUNICÍPIO

Foi publicado no Diário Oficial do Município de Belo 
Horizonte, de 23.03.2020, o Decreto nº 17.315/2020 
(link http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?-
method=DetalheArtigo&pk=1227166), altera o 
Decreto nº 17.308, de 19 de março de 2020, que 
dispõe sobre medidas excepcionais de diferimento tri-
butário para a redução dos impactos sobre a ativida-
de econômica do Município causados pelas ações de 
contenção da pandemia ocasionada pelo COVID-19.

A principal alteração ocorreu no artigo 7º do Decreto 
nº 17.308, 19 de março de 2020, que passa a viger 
com a seguinte redação:

\”Art. 7º - Ficam prorrogados por cem dias os pra-
zos para geração e envio da Declaração Eletrônica 
de Serviços - DES - e da Declaração Eletrônica de 
Serviços de Instituições Financeiras - DES-IF -, disci-
plinadas nos arts. 77 a 93 do Decreto nº 17.174, de 
27 de setembro de 2019, sem prejuízo da instituição 
de regime especial para cumprimento de obrigações 
tributárias acessórias, na forma prevista no art. 95 
do mesmo decreto pela administração tributária mu-
nicipal.\”.

Destacamos que a nova redação do dispositivo tem 
efeitos retroativos à 19 de março de 2020.

Íntegra do Decreto pode ser acessada no link http://
portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=-
DetalheArtigo&pk=1227267.
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Suspensão de Prazos
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - (NFC-e)

Taxa de Incêndio
Suspensão atos de cobrança

Criação de Comitê Gestor das ações
econômica e financeira

Foram publicadas no Diário Oficial do Estado de Mi-
nas, diversas normas afetas a área tributária, são 
elas:

Decreto nº 47.898, de 25.03.2020 - DOE MG de 
26.03.2020

· Prorrogada por noventa dias a validade das Certi-
dões de Débitos Tributários - CDT - negativas e positi-
vas com efeitos de negativas, emitidas de 1º de janei-
ro de 2020 até a data da publicação deste decreto.

· Suspenso por noventa dias, salvo para evitar pres-
crição, o encaminhamento dos Processos Tributários 
Administrativos - PTA - para inscrição em dívida ati-
va.

· Suspensa por noventa dias, salvo para evitar de-
cadência, a cientificação a contribuinte do encerra-
mento do procedimento exploratório a que se refere 
o inciso III do art. 67 do Decreto nº 44.747, de 3 de 
março de 2008, que estabelece o Regulamento do 
Processo e dos Procedimentos Tributários Administra-
tivos - RPTA;

· O ICMS, o IPVA e as taxas estaduais (incluída a Taxa 
Florestal) têm o vencimento determinado apenas em 
dias de expediente na rede bancária onde deva ser 
efetuado o pagamento;

· Prorrogado o regime especial para fornecer óleo 
diesel, em operação interna e com redução na base 
de cálculo, para empresas de serviço de transporte 
rodoviário público de passageiros. O regime especial 

vigerá até o último dia do 1º mês subsequente ao do 
término do estado de calamidade pública em razão 
da COVID-19.

Resolução SEF nº 5.355, de 25.03.2020 - DOE MG 
de 26.03.2020

· Postergada a obrigatoriedade de uso de NFC-e para:

- 1º.09.2020, para os contribuintes cuja receita bru-
ta anual auferida no ano-base 2018 seja superior ao 
montante de R$ 500.000,00, até o limite máximo de 
R$ 1.000.000,00; e 

- 1º.12.2020, para os contribuintes cuja receita bru-
ta anual auferida no ano-base 2018 seja inferior ou 
igual ao montante de R$ 500.000,00.

· Anteriormente os prazos para a obrigatoriedade de 
emissão de NFC-e, para as hipóteses descritas, eram, 
respectivamente, 1º.06.2020 e 1º.09.2020.

Resolução SEF nº 5.354, de 25.03.2020 - DOE MG 
de 26.03.2020

· Estabelecidos a forma e o prazo de pagamento da 
Taxa pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção 
de Incêndio relativa ao exercício de 2020, e o cadas-
tramento das edificações não residenciais.

· O pagamento da Taxa pela Utilização Potencial do 
Serviço de Extinção de Incêndio referente ao exercício 
de 2020 deverá ser efetuado até o dia 30 de setem-
bro de 2020, relativamente às edificações localizadas 
em município constante do Anexo II da Resolução e 
nos demais municípios que possuam imóveis com 
Coeficiente de Risco de Incêndio igual ou superior a 
2.000.000 MJ (dois milhões de megajoules).

· O pagamento da Taxa pela Utilização Potencial do 
Serviço de Extinção de Incêndio será efetuado nos 

Medidas Tributárias Estaduais devido ao COVID-19
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bancos autorizados a receber tributos e demais recei-
tas estaduais, mediante a utilização do Documento 
de Arrecadação Estadual - DAE - modelo 06.01.11, 
emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda, ou 
pelo contribuinte, no endereço eletrônico da Secreta-
ria de Estado de Fazenda na internet (www.fazenda.
mg.gov.br).

Resolução AGE nº 51, de 25.03.2020 - DOE MG de 
26.03.2020

· Suspensos os atos de cobrança de créditos tributá-
rios e não tributários no âmbito da Advocacia-Geral 
do Estado - AGE, em decorrência dos efeitos da de-
claração de Situação de Emergência em Saúde Públi-
ca pelo Decreto NE nº 113/2020.

· Suspensos pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 
prorrogável por igual período:

- o controle de legalidade e a inscrição em dívida ati-
va;

- o ajuizamento de ações de execução fiscal dos cré-
ditos inscritos até a presente data; e

- o encaminhamento de certidões da dívida ativa para 
cartórios de protesto.

·  Os órgãos e entidades da administração pública es-
tadual deverão se abster de encaminhar seus créditos 
para inscrição em dívida ativa.

·  Ficam ressalvados da suspensão supracitada os 
atos, a cargo da AGE, eventualmente necessários 
para evitar a prescrição dos créditos estatais.

Decreto nº 47.896, de 25.03.2020 - DOE MG de 
26.03.2020

· Foi instituído o Comitê Gestor das Ações de Recu-
peração Fiscal, Econômica e Financeira do Estado de 
Minas Gerais - Comitê Extraordinário FIN COVID-19, 
visando acompanhar e propor medidas de natureza 
fiscal, econômica e financeira em razão dos efeitos 
da pandemia da doença infecciosa viral respiratória 
causada pelo agente Coronavírus - COVID-19.

Para acessar a integra das normas citadas acima 
clique no link http://www.jornalminasgerais.mg.gov.
br/?dataJornal=2020-03-26.

A Portaria nº 124, de 18 de março de 2020, do 
Ministério do Meio Ambiente, declarou situação de 
emergência ambiental em algumas épocas e regiões 
do país. Com esta declaração, fica permitida a contra-
tação por tempo determinado, sem processo seletivo, 
ou a prorrogação dos contratos vigentes, para atender 
a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nos termos da Lei nº 8.745, de 9 de dezem-
bro de 1993.

Para o Estado e Minas Gerais foram declaradas situ-
ação de emergência durante os seguintes períodos e 
regiões:

a) Entre os meses de abril a novembro de 2020, para 
as mesorregiões Campo das Vertentes, Central Minei-
ra, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste de Mi-
nas, Norte de Minas, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste 
de Minas, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Vale do 
Mucuri.

b) Entre os meses de maio a dezembro de 2020, para 
as mesorregiões Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e 
Zona da Mata.

Recomendamos a leitura completa da Portaria nº 
124, de 18 de março de 2020: https://bit.ly/3ape6E7

Ministério do Meio Ambiente declara estado de emergência
ambiental no Estado de Minas Gerais

Meio Ambiente
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De acordo com a Resolução SEMAD nº 2.944, de 12 
de março de 2020, o Subsecretário de Regularização 
Ambiental, o Subsecretário de Fiscalização Ambien-
tal, o Superintendente de Projetos Prioritários e os Su-
perintendentes Regionais de Meio Ambiente podem 
celebrar Termo de Ajustamento de Conduta - TAC em 
suas respectivas unidades, nos seguintes casos:

- continuidade da instalação ou da operação de em-
preendimento ou atividade, independentemente da 
formalização de processo de licenciamento;
- continuidade da instalação ou da operação de ati-
vidade efetiva ou potencialmente poluidora ou de-
gradadora do meio ambiente, antes da concessão da 
licença ambiental;
- continuidade da instalação ou da operação de em-
preendimento ou atividade em processo de renovação 
de licença de instalação ou operação, formalizado 
sem a
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias;
- nos casos de embargo e suspensão de atividades, 
decorrentes da aplicação de penalidades por infra-
ções previstas nos Decretos nº 47.383, de 2018, e 

nº 47.838, de 2020;
- nos casos de embargo e suspensão de atividades, 
decorrentes da aplicação de penalidades por infra-
ções previstas no Decreto nº 44.844, de 2008;
- para fins de conversão de até cinquenta por cento do 
valor da multa aplicada em medidas de controle, nos 
termos do art. 63 do Decreto nº 44.844, de 2008, 
decorrentes de penalidades aplicadas por infrações 
na vigência do referido decreto.

A Resolução ainda determina que, em caso de impe-
dimento do Superintendente de Projetos Prioritários 
e dos Superintendentes Regionais de Meio Ambien-
te, fica delegada a competência para a prática dos 
atos mencionados, respectivamente, para o Diretor 
de Apoio Administrativo  da Superintendência de Pro-
jetos Prioritários e para os Diretores de Administração 
e Finanças das Superintendências Regionais de Meio 
Ambiente.

Recomendamos a leitura da Resolução SEMAD nº 
2.944, de 12 de março de 2020:
https://bit.ly/3aiAnDw

Secretário de Estado de Meio Ambiente delega competência
para firmar termo de ajustamento de conduta

Em virtude da pandemia causada pelo novo corona-
vírus, causando a doença COVID-19, os empreendi-
mentos que necessitem paralisar temporariamente 
suas atividades por um período superior a 90 (noven-
ta) dias, devem comunicar o fato ao órgão ambiental 
responsável pelo licenciamento, sob pena de aplica-
ção das sanções administrativas cabíveis.

A hipótese de paralisação temporária de atividades 
está prevista no artigo 38 do Decreto nº 47.383, de 
02 de março de 2018, e caso ocorra, a comunicação 

deverá ser feita no prazo de até 30 (trinta) dias, con-
tados da data de seu início, através de requerimento 
dirigido ao órgão ambiental competente, contendo, 
no mínimo, as seguintes informações:

- data e motivo da paralisação temporária;
- comprovação do cumprimento das condicionantes 
estabelecidas no licenciamento, quando for o caso;
- projeto de ações necessárias à paralisação e reati-
vação das atividades, com Anotação de Responsabili-
dade Técnica - ART.

Paralisação temporária de empreendimentos deve ser
comunicada com antecedência ao órgão ambiental
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Para a retomada das atividades de empreendimentos 
paralisados temporariamente, e que tenham Licença 
de Operação vigente, o empreendedor deverá apre-
sentar um relatório de cumprimento do projeto de 
ações necessárias à paralisação e à reativação das 
atividades, para aprovação.

Vale ressaltar que as Licenças de Operação dos em-
preendimentos paralisados temporariamente poderão 
ser renovadas, desde que haja desempenho ambien-
tal satisfatório durante o período de operação e inte-
gral cumprimento do projeto de ações necessárias à 
paralisação e à reativação das atividades.

De acordo com a Deliberação Normativa COPAM n° 
232, de 27 de fevereiro de 2019, a partir do dia 09 
de abril de 2020 toda a destinação dos resíduos da 
construção civil (RCC) deverá ser registrada no Sis-
tema de Manifesto de Transporte de Resíduos -MTR/
MG, devendo ser disponibilizadas todas as informa-
ções referentes ao resíduo, incluindo as empresas de 
transporte e destinação final devidamente cadastra-
das nesse sistema. Também será obrigatório o porte 
de uma via do MTR no veículo e o aceite pelo desti-
nador em até 60 (sessenta) dias após a data de ge-
ração. QUERO SABER MAIS: https://bit.ly/2WMitoE

____________________________________________

SISEMA SUSPENDE TEMPORARIAMENTE O ATEN-
DIMENTO PRESENCIAL EM SUAS UNIDADES

Estão suspensos até o dia 31/03/2020, os atendi-
mentos presenciais nas unidades dos órgãos e en-
tidades integrantes do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos - Sisema, conforme 
determina a Resolução Conjunta SEMAD/IEF/IGAM e 
FEAM n° 2.950, de 19 de março de 2020. QUERO 
SABER MAIS: https://bit.ly/2QLpm68

____________________________________________

ARSAE-MG DEFINE QUAIS SÃO OS SERVIÇOS 
CONSIDERADOS COMO ESSENCIAIS

Em virtude da situação de emergência decretada pelo 

Governo do Estado de Minas Gerais, decorrente da 
incidência do novo coronavirus, a Agência Reguladora 
de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamen-
to Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG 
estabeleceu os serviços considerados como essen-
ciais, através

da Portaria ARSAE-MG n° 186 de 19 de março de 
2020.QUERO SABER MAIS: https://bit.ly/39pQldM

_____________________________________________

IBAMA ALTERA A INSTRUÇÃO NORMATIVA QUE 
TRATA DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
AMBIENTAL

A Instrução Normativa IBAMA n° 10, de 20 de março 
de 2020, alterou a Instrução Normativa IBAMA n° 
17, de 30 de dezembro de 2011, que regulamenta o 
processo administrativo de apuração, determinação e 
constituição de créditos decorrentes da Taxa de Con-
trole e Fiscalização Ambiental - TCFA no âmbito do 
IBAMA, do auto de infração por descumprimento das 
obrigações acessórias relativas ao Cadastro Técnico 
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e 
Utilizadoras de Recursos

Ambientais - CTF/APP, bem como o parcelamento do 
valor desses créditos quando não inscritos em Dívida 
Ativa. Foram introduzidas diversas modificações no 
texto. QUERO SABER MAIS: https://bit.ly/33MFsBw

Utilização do Sistema MTR-MG passará a ser obrigatória para os 
resíduos da construção civil - RCC


