NORMAS PUBLICADAS EM RAZÃO DO COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS QUE TRATAM DE TEMAS TRIBUTÁRIOS
GERÊNCIA JURÍDICA SISTEMA FIEB
Com o objetivo de facilitar a identificação dos atos que tratam de questões tributárias editados pelo Poder Público, a Gerência Jurídica
do Sistema FIEB elaborou a tabela abaixo, destacando as principais normas publicadas até o dia 01/04/20, às 15h, vejamos:
GOVERNO FEDERAL
ATO

Lei

NÚMERO

OBJETO

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional
Nº 13.979, de 06
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de
de fevereiro de
2019. Ver artigos que tratam da suspensão dos prazos dos
2020
processos administrativos.

RESPONSÁVEL

Poder Executivo Federal

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm

Portaria

Dispõe sobre medidas relacionadas aos atos de cobrança
da dívida ativa da União, incluindo suspensão,
Nº 103, de 17 de prorrogação e diferimento, em decorrência da pandemia
março de 2020
declarada pela Organização Mundial da Saúde
relacionada ao coronavírus (COVID-19), e dá outras
providências”.

Ministério da Economia

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=602&pagina=1&data=18/03/2020&totalArquivos=2

Resolução

Despacho do
Presidente da
República

Nº 17, de 17 de
março de 2020

Nº 93

Concede redução temporária da alíquota do Imposto de
Importação ao amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado
de Montevidéu de 1980, internalizado pelo Decreto
Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, tendo por
objetivo facilitar o combate à pandemia do Corona Vírus /
Covid-19.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-17-de-17de-marco-de-2020-248564246
Solicita ao Congresso Nacional o reconhecimento de
estado de calamidade pública com efeitos até de 31 de
dezembro de 2020, em decorrência da pandemia da
COVID-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde,
com as consequentes dispensas do atingimento dos
resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de
11 de novembro de 2019, e da limitação de empenho de
que trata o art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ministério da
Economia/Câmara de
Comércio Exterior/ComitêExecutivo de Gestão

Poder Executivo Federal

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=18/03/2020&totalArquivos=1

Portaria

Nº 7.820, de 18
de março de
2020

Estabelece as condições para transação extraordinária na
cobrança da dívida ativa da União, em função dos efeitos
do coronavirus (COVID-19) na capacidade de geração de
resultado dos devedores inscritos em DAU.

Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=602&pagina=1&data=18/03/2020&totalArquivos=2
Estabelece medidas temporárias de prevenção ao
contágio
pelo
Novo
Coronavírus
(COVID-19),
Portaria
considerando a classificação de pandemia pela
Presidência da República
Organização Mundial de Saúde (OMS), no âmbito da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/03/2020&jornal=602&pagina=2&totalArquivos=2
Nº 7.821, de 18
de março de
2020

Resolução

Secretaria Especial de
Fazenda/ Comitê Gestor do
Simples Nacional
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=603&pagina=1&data=18/03/2020&totalArquivos=1

Portaria

Nº 152, de 18 de
março de 2020

Prorroga o prazo para pagamento dos tributos federais no
âmbito do Simples Nacional.

Nº 543, de 20 de
março de 2020

Estabelece, em caráter temporário, regras para o Secretaria Especial da Receita
atendimento presencial nas unidades de atendimento, e
Federal do Brasil

Medida
Provisória

Nº 928, de 23 de
março de 2020

Portaria
Conjunta

Nº 555, de 23 de
março de 2020

suspende o prazo para prática de atos processuais e os
procedimentos administrativos que especifica, no âmbito
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB),
como medida de proteção para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
(Covid-19).
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=600&pagina=1&data=23/03/2020&totalArquivos=2
Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de
2019, e revoga o art. 18 da Medida Provisória nº 927, de
22 de março de 2020. Ver artigos que tratam da
suspensão dos prazos dos processos administrativos.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20192022/2020/Mpv/mpv928.htm
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das
Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e
Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos
relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa

Presidência da República

Ministério
da
Economia/Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil

Portaria

Nº 71, de 23 de
março de 2020

Circular

N° 893, de 24 de
março de 2020

Resolução

Nº 22, de 25 de
março de 2020

da União (CPEND), em decorrência da pandemia
relacionada ao coronavírus (COVID-19).
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n555-de-23-de-marco-de-2020-249439539
Disciplina o atendimento ao contribuinte no âmbito das
unidades da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil na 5ª Região Fiscal para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2).
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-71-de-23-demarco-de-2020-249440680
Dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS referente às competências março, abril e maio de
2020, diferimento dos respectivos valores sem incidência
de multa e encargos, regularidade do empregador junto ao
FGTS e dá outras providências.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-893-de-24de-marco-de-2020-249616403
Concede redução temporária, para zero porcento, da
alíquota do Imposto de Importação ao amparo do artigo
50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 1980,

Ministério
da
Economia/Secretaria Especial
da
Receita
Federal
do
Brasil/Superintendência
Regional da 5ª Região Fiscal

Ministério da Economia/Caixa
Econômica
Federal/VicePresidência Agente Operador

Ministério
Economia/Câmara

da
de

Resolução

Nº 23, de 25 de
março de 2020

Portaria

Nº 8.457, de 25
de março de
2020

internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de
novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o combate
à pandemia do Corona Vírus / Covid-19.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-22-de-25-demarco-de-2020-249807290
Decide pela suspensão, até 30 de setembro de 2020, por
interesse público, dos direitos antidumping aplicados às
importações brasileiras de seringas descartáveis de uso
geral, de plástico, com capacidade de 1ml, 3ml, 5 ml, 10
ml ou 20 ml, com ou sem agulhas, originárias da China, e
às importações brasileiras de tubos de plástico para coleta
de sangue a vácuo, originários da Alemanha, China,
Estados Unidos e Reino Unido, tendo por objetivo facilitar
o combate à pandemia do Corona Vírus / Covid-19.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-23-de-25de-marco-de-2020-249807449
Altera a Portaria PGFN nº 7.280, de 18 de março de 2020,
que estabelece as condições para transação
extraordinária na cobrança da dívida ativa da União, em
função dos efeitos do coronavirus (COVID-19) na
capacidade de geração de resultado dos devedores
inscritos em DAU

Comércio
Exterior/ComitêExecutivo de Gestão

Ministério
da
Economia/Câmara
de
Comércio
Exterior/ComitêExecutivo de Gestão

Ministério
da
Economia/Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional

Resolução

Nº 153, de 25 de
março de 2020

Retificação

Portaria RFB nº
543, de 20 de
março de 2020

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-8.457-de-25de-marco-de-2020-249803188
Prorroga, excepcionalmente, prazos de declarações do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional).
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-153-de-25de-marco-de-2020-249804173
Onde se lê: "e no inciso XXII, do § 1º, e no § 7º do art. 3º,
do Decreto nº 10.822, de 20 de março de 2020,"

Ministério
da
Economia/Secretaria Especial
de Fazenda/Comitê Gestor do
Simples Nacional

Ministério
da
Economia/Secretaria Especial
Leia-se: "no inciso XXIV do § 1º e no § 7º do art. 3º do da Receita Federal do Brasil
Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020,"
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-249807239

Portaria

Nº 158, de 27 de
março de 2020

Estabelece, no âmbito da Procuradoria-Geral Federal,
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo
Coronavírus (COVID-19), com a adoção de medidas
relacionadas à cobrança da dívida ativa das autarquias e
fundações públicas federais, considerando a classificação
de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-158-de-27de-marco-de-2020-250636163

Presidência
da
República/Advocacia-Geral da
União/Procuradoria-Geral
Federal

Medida
Provisória

Nº 932, de 31 de
março de 2020

Altera as alíquotas de contribuição aos serviços sociais
Presidência da República
autônomos que especifica e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato20192022/2020/Mpv/mpv932.htm

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
ATO
Decreto

Decreto

NÚMERO
OBJETO
RESPONSÁVEL
Nº 19.572 de
Governador do
Suspende a contagem de prazos no âmbito do Processo
26 de março
Estado da
Administrativo Fiscal.
de 2020
Bahia
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html
Estabelece isenção nas operações com produtos
Nº 19.568 de
utilizados em atendimento médico destinados à órgãos
23 de março
da Administração Pública Estadual Direta e suas
de 2020
Fundações e Autarquias.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html

Governador do
Estado da
Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
ATO

NÚMERO

Portaria
Conjunta

Nº 020/2020 de 24
de março de 2020

OBJETO
RESPONSÁVEL
Suspende, em caráter excepcional, os prazos para a prática de Secretário Municipal da
atos processuais no âmbito da Secretaria Municipal da
Fazenda
Fazenda e da Procuradoria Geral do Município, na forma que Procuradoria-Geral do
indica.
Município de Salvador
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/diario-atual.php

