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(havendo novas medidas, faremos a atualização)

Itens Medidas Normativos Comentários

1 Suspensão do prazo de pagamento do ICMS 

devido sobre faturamento das empresas optantes 

pelo Simples Nacional

Resolução CGSN 154/2020

inciso II

Prazo para pagamentos de abril, maio e junho 

prorrogados para julho, agosto e setembro

2 Isenção para doações de mercadorias destinadas 

aos órgãos públicos e assistenciais

Decreto 29.534/2020

R-ICMS/RN, art. 10

Situação de emergência da saúde; 

Legislação vigente prevê esta isenção

3 Ampliação da validade para 90 dias da Certidão 

Negativa de Débitos Estaduais

Decreto estadual 29.599/2020

Art. 3°

Para certidões emitidas a partir de 01/03/2020;

medida válida enquanto perdurar o estado de 

calamidade pública declarado pelo Decreto 29.534

4 Credenciamento automático dos contribuintes 

para fins de postergação do prazo de pagamento 

do ICMS antecipado

Portaria 393/2020-GS-SET Alcança contribuintes normais e optantes do Simples 

Nacional

5 Suspensão dos prazos dos Processos 

Administrativos Tributários (PAT)

Decreto estadual 29.542/2020

artigo 3° 

Suspende por 30 dias os prazos de defesa e recursais 

dos processos administrativo da administração direta 

e indireta

6 Prorrogação do prazo para entrega de 

Informativos Fiscais

Decreto estadual 29.605/2020

art. 1°

Prorrogado para 31 de maio de 2020

7 Suspensão da premiação por SORTEIO da 

campanha Nota Potiguar

Decreto estadual 29.580/2020

8 Destinação de recursos da premiação por 

SORTEIO da campanha Nota Potiguar para Fundo 

de Assistência Social (FEAS)

Projeto de Lei em tramitação para 

ALRN

A premiação por sorteio será substituída 

temporariamente por ação social para mitigar efeitos 

da covid-19 em população carente

9 Suspensão do atendimento presencial como 

medida de isolamento

Decreto estadual 29.512/2020 Atendimento aos contribuintes de forma virtual

10 Adesão ao aplicativo 'Menor Preço Brasil' para 

consultar preços de produtos, inclusive itens de 

proteção à saude

Convênio CONFAZ de Cooperação 

Técnica CCT 01/2020 

(alterou o CCT 03/2019)

Aplicativo disponível para toda a população, nas 

versões Android e iOS

11 Beneficio fiscal de ICMS nas operações com 

energia elétrica destinadas à atividade hoteleira 

(excetuada a atividade de motel)

Decreto estadual 29.605/2020

art. 2°

Redução de base de cálculo do ICMS que resulta 

numa carga tributária equivalente a 12%; 

aplica-se às faturas de energia elétrica emitidas entre 

01/05/2020 a 31/12/2020

Consolidação das medidas adotadas pela SET/RN para enfrentamento da COVID-19


