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A HBB é registrada no CRC/MT sob o nº. 000465/0-7

Estamos passando por um período atípico e de constantes mudanças de legislação
e diretrizes nos âmbitos nacional, estadual e municipal.
 

Este documento foi elaborado com base em informações até o dia 22/04/2020.



Medidas do Governo do
Estado do Mato Grosso



ICMS

Isenção de ICMS

sobreprodutos

destinados acombater

a propagaçãoda

doença no estado,em

caso de doações

aentidadesgovername

ntais ouassistenciais.

 
DECRETO 427/2020

Processos

Administrativos

Suspensão de prazos

em Processos

Administrativos,

inclusive os Tributários

no âmbito do Poder

Executivo Estadual.

 
DECRETO 417/2020

IPVA

Suspensão do Imposto

de Propriedade de

Veículos Automotores

(IPVA) dos veículos

com placas finais 4, 5,

6 e 7 por 60 dias.

 
DECRETO 415/2020

 

Suspensão do IPVA

dos veículos com

placas finais 8, 9 e 0

por 60 dias.

 
DECRETO 454/2020

ICMS

Redução na alíquota

do CMS (7%) para

operação interna dos

produtos destinados

ao combate do

coronavírus.

(paracetamol,

luvas,máscaras

médicas)

 
LEI 11.107/2020

FUNDEIC

Redução do encargo

financeiro anual para

5,78% e o bônus de

adimplência para

4,33%para os

contratos novos ou

aditivos de

renegociação de dívida

e demais incidências

financeiras dos

financiamentos do

FUNDEIC.

 
RESOLUÇÃO Nº 631/2020

SEDEC

Principais medidas do Governo do

Mato Grosso que estão vigentes

www.hbbcontabilidade.com.br



REFIS e

REGULARIZE

Prorrogado para 31 de

julho de 2020 com

descontos de até 75%

nos juros e multas. 

O montante refere-se

a contribuintes que

possuem débitos até

2016.A negociação

pode ser feita pelos

sites da PGE e SEFAZ.

A demanda também

pode ser respondida

pelo e-mail:
 refis_pge@pge.mt.gov.br

EFD e DeSTDA

Prorrogação de

entrega da EFD e

DeSTDA devida pelo

contribuinte do

Simples Nacional até o

último dia do mês do

respectivo vencimento.

 
DECRETO 433/2020

CND e CPEND

Prorroga, até 30 de

junho de 2020, o

prazo de validade das  

CNDs, bem como das

CPENDs, emitidas no

período de 17 de

fevereiro de 2020 a

31 de maio de 2020.

 
DECRETO 433/2020

Crédito

Empresarial

Desenvolve MT oferece

créditocom carência de

3 meses e prazo de

até 36 meses para

pagamento.

Crédito Empresarial

destinado

principalmente a

vários tipos

empresarias como

EIRELI, EPP, LTDA e

cooperativas.

 
(65)3613-7900 ou

www.desenvolve.mt.gov.br

Principais medidas do Governo do

Mato Grosso que estão vigentes

www.hbbcontabilidade.com.br



Empresas que

integram o Programa

de Desenvolvimento

Industrial e Comercial

do MT. Conforme

anunciado pelo

governador, durante

os meses de abril e

maio, essas empresas

não serão negativadas

por eventual

inadimplemento de

suas obrigações

perante o Tesouro

estadual.

Prorrogação da data

de validade das

certidões emitidas pelo

Estado às empresas.

Nesse caso,o prazo

será estendido

automaticamente por

60 dias.

Principais medidas do Governo do Mato Grosso que

foram anunciadas e estão aguardando publicação

Prorrogação do

vencimento do ICMS

das empresas do

Simples Nacional.

Assim, os vencimentos

previstos para o dia

20 dos meses de

abril,maio e junho

serão prorrogados,

inicialmente, por 90

dias.

(Pedido atendido pelo

Comitê Gestor do

Simples Nacional).

PRODEIC Alvará Corpo de

Bombeiros

Serão prorrogados os

alvarás emitidos pelo

Corpo de

Bombeiros,com

vencimento nos meses

de março, abril,maio e

junho. O novo prazo

será encerrado

somente em 31 de

julho.

ICMS Certidões

www.hbbcontabilidade.com.br



Medidas do Governo Federal



Benefício de 

Prestação Continuada

Voucher de R$

600,00 para

trabalhadores

informais e

autônomos, por 3

meses e voucher de

até R$ 1.200 para

mãe e chefe de

família.

 
Lei 13.982 de 2 de abril de 2020

Juros

Redução do teto de

juros do consignado,

aumento da margem e

do prazo de

pagamento - Conselho

Nacional de

Previdência Social.

 
Resolução nº 1338, de 18 de

março de 2020

Bolsa Família

Reforço ao programa

Bolsa Família:

suspensão de

bloqueios e

averiguação cadastral

para inclusão demais

de 1 milhão de

pessoas no programa.

 
Ministério da Cidadania

Portaria nº 335, de 20 de

março de 2020.

Principais medidas do Governo Federal vigentes

www.hbbcontabilidade.com.br

Voltadas à População Mais Vulnerável



Salário

 

Antecipação do abono

salarial para junho.

 
 Ministério da Economia Resolução
Nº 857, de 1º de abril de 2020

Crédito

Extraordinário

Crédito Extraordinário

para o programa Bolsa

Família (3 bilhões).

 
Medida Provisória 929/2020

INSS

Suspensão da prova

devida dos

beneficiários do INSS

por 120 dias.

 
Portaria nº 373, de 16 de março

de 2020

Energia

Isenção do pagamento

da conta de energia

elétrica para famílias

de baixa renda, pelo

período de três meses.

 
Medida Provisória 950/2020

www.hbbcontabilidade.com.br

Principais medidas do Governo Federal vigentes
Voltadas à População Mais Vulnerável



FGTS

Suspensão da

exigibilidade do

recolhimento do FGTS

por três meses

(março,abril e maio).

 
Caixa Econômica Federal Circular
nº 893, de 24 de março de 2020

Simples Nacional

Suspensão, por três

meses, da parcela da

União no pagamento

do Simples Nacional -

Secretaria Especial da

Fazenda – ME.

 
Resolução nº 152, de 18 de

março de 2020

Certidão

Negativa

Prorrogação, por 90

dias, da validade das

certidões negativas de

débitos federais

RFB / PGFN.

 
Portaria Conjunta nº 555, de 23

de março de2020

CND

Ampliação do prazo

de validade da

Certidão Negativa de

Débito (CND)de 60

para 180

dias,prorrogável, em

caso de calamidade

pública, por mais 180

dias.

 
MP 927/ 2020 (Art. nº 47)

Jornada de

Trabalho

Permissão para

redução de jornada e

salário com

compensação pelo

seguro-desemprego.

 
Medida Provisória 936/2020

www.hbbcontabilidade.com.br

Principais medidas do Governo Federal vigentes
Voltadas à Manutenção das Empresas e Empregos



Contrato de
Trabalho

Suspensão do contrato

de trabalho por 2

meses.

 
Medida Provisória 936/2020

Suspensão FGTS

Flexibilização de

regras

trabalhistas.Suspensão,

por três meses, do

pagamento do FGTS.

 
Medida Provisória 927/2020

(Art. 19)

Renegociação de
Crédito

Simplificação das

exigências para

contratação de crédito

e dispensa de

documentação

(CND)para

renegociação de

crédito - Banco

Central.

 
Resolução nº 4782, de 16 de

março de 2020

Alíquotas

Redução das alíquotas

dos compulsórios

sobre depósitos a

prazo (de 25% para

17%).

 
BACEN

Circular nº 3.993, de 23 de

março de 2020

IPI

Redução da alíquota

do IPI.

 
Decreto 10.302/2020

www.hbbcontabilidade.com.br

Principais medidas do Governo Federal vigentes
Voltadas à Manutenção das Empresas e Empregos



Programa Emergencial
de Suporte a Empregos

Linha emergencial de

crédito para folha de

pagamentos.

 
Medida Provisória 944/2020

PIS/PASEP e
COFINS

Contribuições
previdenciárias devidas

por empresas e
empregador doméstico e

recolhimento de

PIS/PASEP e COFINS,
dos exercícios de março

e abril poderão ser
pagas em julho e

setembro, junto com as
contribuições desses
meses. Ministério da

Economia.

 
Ministério da Economia Portaria nº

139/2020

DCTF

Prorrogada a a

presentação das

Declarações de Débitos

e Créditos Tributários

Federais,originalmente

previstas para serem

apresentadas até o

15º dia útil dos meses

de abril,maio e junho

de 2020, para o 15º
dia útil do mês de

julho.

 
Ministério da Economia Instrução
Normativa da Receita Federal nº

1.932/2020

IOF

Zera a tarifa de IOF,

que atualmente é 3%

ao ano em operações

de crédito por 90 dias.

 
DECRETO 10.305/2020

FGTS

Libera o saque do

FGTS no valor de um

salário mínimo (R$

1.045) por

trabalhador, que

poderão ser retirados a

partir do dia 15 de

junho e ficarão

disponíveis até 31 de

dezembro.

 
Medida Provisória 946/2020

www.hbbcontabilidade.com.br

Principais medidas do Governo Federal vigentes
Voltadas à Manutenção das Empresas e Empregos



Declaração do Imposto

de Renda Pessoa Física

Ampliação de 60 dias

para declaração de IR

ou seja, até 30/06 –

Ministério da

Economia.

 
Instrução Normativa Nº 1.930, DE

1º de Abril de2020

Energia Elétrica

Garantia de

fornecimento de energia
elétrica.

 
Resolução Normativa da Aneel nº

878/2020

RAPP

Prorrogação, até 29 de

junho de 2020, do

prazo regular para

entrega do Relatório

Anual de Atividades

Potencialmente

Poluidoras e

Utilizadoras de

Recursos Ambientais –

RAPP de 2020–

IBAMA.

 
Instrução Normativa nº 12,de 25

de março de 2020

Álcool

Permissão de

produção e venda de

álcool 70%.

 
ANVISA, Resolução nº 350/2020

Imposto de
Importação

Zerado o imposto de

importação para mais

de 41 produtos de

combate a pandemia

do novo coronavirus.

 
Resolução nº 31 da Câmara de

ComércioExterior (Camex)

www.hbbcontabilidade.com.br

Principais medidas do Governo Federal vigentes
Gerais
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