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Crise da Covid-19 e seus impactos em 

incentivos fiscais 

O número de novas contaminações e mortes causadas pela Covid-19 continua a subir rapidamente 

e, até o momento, não há sinais de que a situação esteja sob controle. Em três meses a pandemia 

já se alastrou por mais de 180 países – inclusive no Brasil.  

Em todo o mundo, os negócios foram severamente impactados. Bolsas de valores despencaram; 

escolas, faculdades e comércios fecharam as portas em uma tentativa de conter a pandemia; e o 

setor de viagens e turismo entrou em colapso. Muitas empresas interromperam suas atividades ou 

adaptaram-se para trabalhos remotos (home office). Estamos vivendo uma crise que impacta 

todos os setores da economia em menor ou maior escala.  

Enquanto pesquisadores correm atrás de uma vacina e profissionais da saúde cuidam dos milhares 
de doentes, governos pedem que os cidadãos fiquem e trabalhem em casa – sempre que possível. 
Se, por um lado, diversas organizações estão sendo proativas ao avaliar suas capacidades de 
suportar disrupturas tanto operacionais quanto financeiras, os governos estaduais e federal 
também têm estudado iniciativas para ajudar no combate à pandemia – seja na alteração da 
forma de atendimento ao cidadão ou na concessão de incentivos fiscais.  

 
O material a seguir traz um compilado de novas maneiras de trabalho de alguns órgãos públicos e 
de incentivos fiscais concedidos desde o decreto da pandemia e conta com uma análise de nossos 
especialistas. Boa leitura! 
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Fatos relevantes 

Estruturação dos órgãos públicos 

Sudene: Adoção de regime de trabalho remoto para todos os servidores da autarquia  

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) adotou no dia 20 de março o 

regime de trabalho remoto a todos os seus servidores, em consonância com as recentes 

recomendações dos órgãos responsáveis pelo combate à disseminação da Covid-19.  

Dessa forma, as demandas referentes aos serviços prestados pela autarquia devem ser dirigidas 

às unidades competentes por meio de e-mail e/ou por mensagem de texto/Whatsapp, que serão 

atendidas pelos técnicos. Situações que exijam tratamento mais complexo serão avaliadas 

individualmente e tratadas respeitando as orientações oficiais. 

Sudam: Suspensão do acesso presencial do público na sede do órgão 

Em virtude da publicação da Lei Federal nº 13.979/2020, que instituiu as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da Covid-

19, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) anunciou a suspensão do 

acesso presencial do público externo na sede da autarquia, em Belém, por tempo indeterminado. 

Dessa forma, as empresas que necessitem de atendimento da autarquia, representada por seus 

servidores, deverão acessar os demais canais disponibilizados pela instituição em seu site, que 

contém a listagem de todos os setores e contato dos responsáveis. 

Nossa visão: 

As análises dos projetos de obtenção de incentivos fiscais no ambiente Sudene e Sudam poderão 

ter o seu prazo prolongado, especialmente àqueles que necessitam de vistorias físicas como a 

redução de 75% do IRPJ. O incentivo de Reinvestimento do IRPJ poderá ser o menor afetado pelas 

medidas, visto que a vistoria física é realizada posteriormente à aprovação do projeto. 

Ministério do Desenvolvimento Regional: Disponibilização de e-mail como alternativa à 
entrega presencial de documentos 

Visando dirimir o contato interpessoal e aglomerações, em razão do cenário atual de saúde 

pública, a Coordenação de Documentação e Comunicação (CDOC) do Ministério do 

Desenvolvimento Regional (MDR) disponibilizou, a partir de 24 de março de 2020, o e-mail 

cdoc@mdr.gov.br como alternativa à entrega presencial de documentos remetidos por outros 

órgãos e empresas. Os documentos enviados pelo e-mail deverão estar em formato PDF, limitados 

ao tamanho máximo de 10 MB.  

Além disso, a Coordenadoria estabeleceu que continuará recebendo documentações via Correios e, 

caso surjam dúvidas ou a necessidade de informações adicionais, as empresas deverão entrar em 

contato pelos seguintes telefones: (61) 2034-5648 ou (61) 2034-5665. 

Banco do Nordeste (BNB): Possibilidade de prorrogação de empréstimos e 
financiamentos a empresas, devido aos impactos econômicos causados pelo coronavírus 

O Banco do Nordeste atestou a possibilidade de prorrogação de empréstimos e financiamentos por 

até seis meses, contratados com empreendimentos impactados pela crise econômica gerada pela 

pandemia do novo coronavírus. Apesar da medida emergencial ter como foco principal as micro e 

pequenas empresas, também será possível prorrogar dívidas de outros portes de 

http://www.sudam.gov.br/index.php/component/content/article/108-carta-de-servicos/1438-atendiment
mailto:cdoc@mdr.gov.br
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empreendimentos, caso seja atestada a necessidade financeira da empresa em função da situação 

econômica mundial, a exemplo do que vem se verificando com o setor de turismo. 

Para as empresas que necessitam de novos recursos, o BNB oferece crédito para capital de giro, 

com recursos internos, com até seis meses de carência para o início do pagamento das novas 

operações. Para o crédito pessoal, a carência será de 60 dias. 

Com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o capital de giro pode 

ser financiado com três meses de carência e amortizações proporcionais ao fluxo de faturamento 

da empresa, ou seja, respeitando a sazonalidade das receitas do mutuário.  

AD Diper: Adoção de regime de home office por tempo indeterminado 

A Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper) anunciou, em 26/03, a 

adoção do regime de home office para o seu quadro de funcionários até segunda ordem, 

suspendendo as suas atividades presenciais, em virtude das medidas de contenção da Covid-19. 

A protocolização de pleito para a obtenção de incentivos fiscais por parte das empresas continuará 

ocorrendo normalmente via e-mail, devendo ser instruído com toda a documentação digitalizada 

para prodepe@addiper.pe.gov.br. No que refere-se aos documentos destinados ao setor de 

protocolo (à exceção dos documentos relativos ao Prodepe), deverão ser encaminhados para o e-

mail protocolo@addiper.pe.gov.br.  

Receita Federal: Prorrogação do prazo de validade de Certidões Negativas de Débitos 
Federais, por meio da publicação da Portaria Conjunta nº 555/2020 – DOU 24/03 

Foi publicada a Portaria Conjunta nº 555/2020, editada pelo Ministério da Economia e pela 

Secretaria Especial da Receita Federal, com o objetivo de prorrogar, por mais 90 (noventa) dias a 

contar da data de sua publicação, o prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos 

a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e das Certidões Positivas com 

Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 

(CPEND), em decorrência da pandemia relacionada ao coronavírus (Covid-19). 

Cumpre salientar que o ato infralegal não altera as demais disposições da Portaria Conjunta 

RFB/PGFN nº 1.751, de 02.10.2014, que disciplina acerca da comprovação de regularidade fiscal 

perante a Fazenda Nacional, que ficam mantidas em todos os seus termos. 

Cenário dos incentivos fiscais  

Amazonas: Publicação do Decreto nº 42.084/2020, que prorrogou o prazo de validade 
de laudos técnicos concedidos às empresas do Polo Industrial de Manaus com incentivo 
de ICMS 

DOE AM 18/03 

DECRETO Nº 42.084, DE 18 DE MARÇO DE 2020 

PRORROGA vigência de Laudo Técnico de Inspeção emitido, renovado ou substituído pela 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI), 

para efeito de concessão de incentivos fiscais estaduais por período determinado. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o 

artigo 54, IV, da Constituição Estadual, 

CONSIDERANDO o Decreto nº 42.061, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a decretação de 

situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, razão da disseminação do novo 

mailto:prodepe@addiper.pe.gov.br
mailto:protocolo@addiper.pe.gov.br
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coronavírus (2019-nCoV), e INSTITUI Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate à Covid-

19; 

CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 07/DIPRE/FVS-AM, de 10 de março de 2020, que versa sobre 

“Orientações sobre a prevenção do coronavírus Covid-19 nos locais de trabalho”; 

CONSIDERANDO que, rotineiramente, a equipe técnica do Departamento de Incentivos Fiscais 

(DCI) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

(SEDECTI) diligencia inspeções técnicas em empresas incentivadas no Polo Industrial de Manaus e 

em todo o Estado, visando comprovar os requisitos legais para emissão, renovação e substituição 

de Laudos Técnicos, como instrumentos imprescindíveis para a fruição da concessão de incentivos 

fiscais; 

CONSIDERANDO que a referida equipe técnica possui média de idade na faixa etária de maior 

incidência e de maior mortalidade causada pela infecção provocada pela Covid-19, o que mais 

consta do Processo n° 01.01.011101.00001984.2020, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Ficam prorrogados, ad referendum do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas 

(CODAM), até 30 de junho de 2020, os prazos de vigência dos Laudos Técnicos vincendos nesse 

período, e daqueles que tiveram sua solicitação protocolizada na SEDECTI até a data de publicação 

deste Decreto. 

§ 1º A prorrogação a que se refere o caput deste artigo não isenta a sociedade empresária 

incentivada no cumprimento de todas as obrigações e contrapartidas previstas pelo Decreto nº 

23.994, de 29 de dezembro de 2003, para concessão de incentivos fiscais, que deverão ser 

obrigatoriamente observadas durante o período de prorrogação sob pena de aplicação das 

penalidades previstas e suspensão dos incentivos fiscais conforme a legislação. 

§ 2º As sociedades empresariais incentivadas que se enquadrarem na prorrogação estabelecida 

por este Decreto e que não tenham protocolizado requerimento de emissão, renovação ou 

substituição dos seus Laudos Técnicos poderão fazê-los na forma do art. 7º-A do Regulamento 

aprovado pelo Decreto nº 23.994, de 2003, até 15 de junho de 2020, por meio eletrônico, em 

contato com a SEDECTI, que disponibilizará os canais necessários para tal. 

§ 3º O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado, em caso de comprovada 

necessidade. 

Art. 2º Ficam suspensas as atividades de inspeções e visitas técnicas in loco pelo corpo técnico da 

SEDECTI às instalações físicas das sociedades empresariais incentivadas e não incentivadas, 

exceto em casos em que exija ação imprescindível do Estado e com autorização prévia do 

Secretário da SEDECTI. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 18 de março de 2020. 

WILSON MIRANDA LIMA 

Governador do Estado 

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO 

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil 
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Nossa visão: 

Em conformidade com o Decreto nº 42.061/2020, responsável por instalar a situação de 

emergência no Estado devido à disseminação da Covid-19, o governo do Amazonas prorrogou o 

prazo de validade dos laudos técnicos concedidos às empresas do Polo Industrial de Manaus com 

incentivo de ICMS, por meio da publicação do Decreto nº 42.084/2020. 

A medida foi tomada com o objetivo de suspender inspeções e visitas in loco de técnicos estaduais 

às instalações físicas das sociedades empresariais incentivadas e não incentivadas, exceto em 

casos que exijam ação imprescindível do Estado e com autorização prévia do Secretário da 

SEDECTI (Art. 2º). 

As empresas incentivadas que se enquadrem na prorrogação supracitada e que não tenham 

protocolizado requerimento de emissão, renovação ou substituição dos Laudos Técnicos poderão 

fazê-lo até 15 de junho de 2020, por meio eletrônico, em contato com a SEDECTI, que 

disponibilizará os canais necessários.  

Distrito Federal: Publicação da Lei nº 6.521/2020, que dispõe sobre a redução de 
alíquota do ICMS para produtos que especifica 

DOE DF 20/03 

LEI Nº 6.521, DE 19 DE MARÇO DE 2020. 

Dispõe sobre a redução de alíquota do ICMS nas operações que especifica e dá outras 

providências. 

O Governador do Distrito Federal, 

Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal Decreta e Eu Sanciono a Seguinte Lei: 

Art. 1º No período de vigência da recomendação da Organização Mundial de Saúde para que os 

países redobrem o comprometimento contra a pandemia do coronavírus, aplica-se a alíquota de 

7% do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS para as operações 

internas com os produtos abaixo indicados, mantido o aproveitamento integral do crédito: 

I – álcool em gel (NCM 2207.20.1); 

II – insumos para fabricar álcool em gel, exceto o consumo de energia elétrica utilizada em sua 

produção e as embalagens utilizadas para o acondicionamento do produto final; 

III – luvas médicas (NCM 4015.1); 

IV – máscaras médicas (NCM 9020.00); 

V – hipoclorito de sódio 5% (NCM 2828.90.11); 

VI – álcool 70% (NCM 2208.30.90). 

Art. 2º O Poder Executivo fica autorizado a reduzir a alíquota do ICMS ou a conceder a isenção do 

imposto nas operações referidas no art. 1º na hipótese de aprovação de convênio autorizativo pelo 

Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 19 de março de 2020 
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132º da República e 60º de Brasília 

IBANEIS ROCHA 

Nossa visão: 

Seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem o 

comprometimento no combate à Covid-19, o governo do Distrito Federal publicou a Lei nº 

6.521/2020, que estabeleceu a redução da alíquota do ICMS em suas operações internas. 

Desse modo, restou fixada a alíquota de 7% para as operações internas com os produtos listados 

no Art. 1º do ato normativo,  

Ademais, a Lei também admitiu a possibilidade de o Poder Executivo conceder isenção total do 

imposto ou redução de sua base cálculo nas operações descritas, ficando, entretanto, 

condicionadas à prévia aprovação de Convênio autorizativo do CONFAZ (Art.2º).  

Espírito Santo: Estabelecimento de novo prazo para a atualização 2020/2019 das 
sociedades empresárias inscritas no COMPETE/ES, em virtude da declaração de 
emergência em Saúde Pública no Estado  

DOE ES 20/03 

Portaria SEDES Nº 31-R, DE 18 DE MARÇO DE 2020. 

Estabelece novo prazo para a atualização 2020/2019 das sociedades empresárias inscritas no 

COMPETE/ES, em decorrência da declaração de Emergência em Saúde Pública no Estado do 

Espírito Santo decorrente do surto de coronavírus (Covid-19), por meio do Decreto Estadual n° 

4.593-R/2020. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

98, II, da Constituição Estadual, e art. 46, “o”, da Lei n° 3.043, de 31 de dezembro de 1975 e, 

considerando o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e no Decreto n° 

4.593-R, de 13 de março de 2020, aprovou o seguinte: 

RESOLVE: 

Art. 1° Fica prorrogado o prazo de atualização das beneficiárias inscritas no COMPETE/ES, nos 

termos da Lei n° 10.568/16, até o dia 30 de junho de 2020. 

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Vitória, 18 de março de 2020. 

MARCOS KNEIP NAVARRO 

Secretário de Estado de Desenvolvimento 

Nossa visão: 

É constituída como uma obrigação necessária à fruição dos benefícios fiscais do COMPETE/ES, 

programa de benefícios fiscais instituído pela Lei nº 10.568/2016, a atualização constante do 

Cadastro de Beneficiários de seu Contrato de Competitividade. 

Como consequência da declaração de Emergência em Saúde Pública no Estado, por meio do 

Decreto nº 4.593-R/2020, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo (SEDES) 

publicou a Portaria nº 031-R/2020, firmando o prazo de até 30 de junho de 2020 para a referida 

atualização no Cadastro.  
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Dessa forma, caracteriza-se como uma medida de desoneração do ônus causado pelo estado de 

Emergência às empresas, de modo a beneficiar os contribuintes inscritos no COMPETE/ES. 

Maranhão: Publicação da Medida Provisória nº 307/2020, relativa à redução da alíquota 
do ICMS para mercadorias destinadas ao combate da Covid-19 

DOE MA 21/03 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 307, DE 21 DE MARÇO DE 2020. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da atribuição que lhe confere o §1º do art. 

42 da Constituição Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1º Fica incluída a alínea “o” ao inciso II do art. 23 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 

2002, a qual terá a seguinte redação: 

“Art. 23. (...) 

(...) 

II - (...) 

(...) 

o) nas operações internas e de importação, até 31 de julho de 2020, com as seguintes 

mercadorias: 

1. insumos para fabricar álcool gel, exceto energia elétrica utilizada em sua produção e as 

embalagens utilizadas para o acondicionamento do produto final; 

2. luvas médicas (NCM 4015.1); 

3. máscaras médicas (NCM 9020.00); 

4. hipoclorito de sódio 5% (NCM 2828.90.11);” (NR). 

Art. 2º Ficam incluídos os incisos XXV e XXVI ao art. 2º da Lei nº 10.467, de 7 de junho de 2016, 

com a seguinte redação: 

“Art. 2º (...) 

(...) 

XXV – álcool em gel (NCM 2207.20.1), até 31 de julho de 2020; 

XXVI - álcool 70% (NCM 2208.30.90), até 31 de julho de 2020.” (NR). 

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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Nossa visão: 

A exemplo do Distrito Federal, o Maranhão publicou a Medida Provisória nº 307/2020, modificando 

disposições da Lei nº 7.799/2002, instituidora do Sistema Tributário do Estado, bem como da Lei 

nº 10.467/2016, que elenca os produtos que compõem a cesta básica do Estado do Maranhão.  

No que concerne ao Sistema Tributário do Estado, a alteração diz respeito à inclusão da alínea “o” 

ao inciso II do Art. 23 da Lei nº 7.799/2002, dispositivo que determina o percentual das alíquotas 

do ICMS para as operações especificadas em seus incisos. Desse modo, a nova Medida Provisória 

fixou o percentual de 12%, até 31 de julho de 2020, nas operações internas e de importação para 

as mercadorias citadas na MP.  

Adicionalmente, a Medida Provisória também foi responsável pela inserção do álcool em gel (NCM 

2207.20.1) e do álcool 70% (NCM 2208.30.90) como produtos destinados à composição da cesta 

básica do Estado do Maranhão, por meio dos novos incisos XXV e XXVI ao art. 2º da Lei nº 

10.467/2016, respectivamente, com efeitos também até a data de 31 de julho de 2020. 

Rio de Janeiro: Publicação da Resolução SEFAZ nº 136/2020, que estabelece nova data 

para entrega do Documento de Utilização de Benefícios Fiscais (DUB-ICMS), relativo ao 
2º semestre de 2019 

DOE RJ 24/03 

RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 136, DE 23 DE MARÇO 2020. 

Estabelece nova data para entrega do DUB-ICMS relativo ao 2º semestre de 2019 e a validade das 

certidões de regularidade fiscal durante a vigência do Decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020. 

O Secretário de Estado de Fazenda, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, tendo em 

vista o que consta no Processo nº SEI-040073/000052/2020, 

Considerando: 

- o reconhecimento da situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro pelo 

Decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020; 

- a declaração oficial de pandemia de coronavírus (Covid-19) pela Organização Mundial de Saúde e 

a alta propagação do vírus; e 

- a dificuldade que os contribuintes podem ter em relação ao comparecimento de seus empregados 

aos locais de trabalho; 

Resolve: 

Art. 1º O prazo de entrega do DUB-ICMS relativo ao 2º semestre de 2019 fica prorrogado para 30 

de abril de 2020. 

Art. 2º Enquanto perdurarem os efeitos do Decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020, as 

certidões de Regularidade Fiscal emitidas a partir de 23 de março de 2020 serão válidas por 90 

(noventa) dias da data da emissão, não se aplicando o disposto no artigo 7º da Resolução SEFAZ 

109/2017. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 23 de março de 2020 

LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE CARVALHO 

Secretário de Estado de Fazenda 
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Nossa visão: 

A Resolução nº 136/2020, pela SEFAZ do Rio de Janeiro, visa a prorrogação, para até 30/04/2020, 

do prazo de entrega do DUB-ICMS relativo ao 2º semestre de 2019, devido ao reconhecimento da 

situação emergencial na saúde pública, alinhado ao reconhecimento oficial de pandemia do 

Coronavírus pela OMS. 

O referido documento foi criado pela Resolução SEFAZ nº 180/2008, destinando-se a informar os 

valores não pagos a título de ICMS, em decorrência da fruição de incentivos e benefícios fiscais no 

Estado, além de indicar cada período de apuração. O formulário pertinente ao DUB-ICMS deve ser 

preenchido online, no site da SEFAZ (www.fazenda.rj.gov.br). 

Além de prorrogar o prazo de transmissão do Documento de Utilização de Benefícios Fiscais (DUB-

ICMS), também foi ampliada para 90 (noventa) dias a contar da publicação da Resolução, a 

validade das Certidões de Regularidade Fiscal emitidas a partir de 23/03/2020. 

 

http://www.fazenda.rj.gov.br/
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