
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Material atualizado até 02/setembro/2020   

Secretaria de Estado da Tributação - SET/RN
(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 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)

Suspende os prazos de defesa e recursais dos 

processos administrativos tributários

*** SUSPENSÃO EXTINTA EM 02/09/2020 ***

Portaria 727/2020-GS/SET, de 

01/09/2020.

A extinção da suspensão dos prazos 

teve como base o Decreto 

29.886/2020 e a portaria conjunta 

03/2020 SESAP SEAD que tratam do 

Plano de Retomada da Jornada de 

Trabalho.

A suspensão dos prazos dos PAT perdurou entre os dias 

21/03/2020 e 01/09/2020.

A partir de 02/09/2020, considera-se expediente normal, para fins de 

contagem de início e vencimento dos prazos processuais a que se 

refere o art. 24 do R-PAT/RN (art. 2° da portaria 727/2020-GS/SET).

Decretos anteriores 29.541/2020, 29.634/2020, 29.668/2020, 

29.705/2020, 29.742/2020, 29.757/2020, 29.774/2020, 

29.794/2020, 29.892/2020

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 Vigorará enquanto perdurar o estado de calamidade pública de que 

trata o Decreto Estadual nº 29.534, de 19 de março de 2020, ou 

consoante estabelecido em ato do Poder Executivo Estadual

8 Destinação de recursos da premiação por SORTEIO da 

campanha Nota Potiguar para Fundo de Estadual de 

Cultura (FEC)

Lei 10.723/2020, de 29/05/2020 Destinação dos recursos para o FEC (Lei 460/2011) com o objetivo de 

mitigar os prejuízos causados pela COVID-19 à classe artística;

Vigorará enquanto perdurar o estado de calamidade pública de que 

trata o Decreto Estadual nº 29.534, de 19 de março de 2020, ou 

consoante estabelecido em ato do Poder Executivo Estadual

Consolidação das medidas adotadas pela SET/RN para enfrentamento da COVID-19
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9 Suspensão do atendimento presencial como medida de 

isolamento

Atendimento aos contribuintes sendo realizado de 

forma virtual

*** ATENDIMENTO PRESENCIAL AO PÚBLICO 

EXTERNO RETOMADO EM 01/09/2020 ***

HORÁRIO REDUZIDO: das 08h às 12h

Portaria 727/2020-GS/SET, de 

01/09/2020.

O retorno do atendimento presencial 

ao público externo teve como base o 

Decreto 29.886/2020 e a portaria 

conjunta 03/2020 SESAP SEAD que 

tratam do Plano de Retomada da 

Jornada de Trabalho.

A partir de 01/09/2020, a SET retomou o atendimento presencial ao 

público externo através de um horário REDUZIDO: entre 08 e 12h 

(segunda a sexta)

Decretos anteriores 29.541/2020, 29.634/2020, 29.668/2020, 

29.705/2020, 29.742/2020, 29.757/2020, 29.774/2020, 

29.794/2020, 29.892/2020

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

12 Isenção de ICMS sobre tarifa de energia elétrica para 

consumidores de baixa renda

Decreto estadual 29.640/2020

Convênio ICMS 42/2020

Benefício aplica-se para consumidores classificados como "residencial 

de baixa renda"

Parcela do consumo de energia elétrica <= 220 KWh/mês;

faturas emitidas de 01/04/2020 a 30/06/2020

13 Realização de julgamentos dos processos do CRF - 

Conselho de Recursos Fiscais - por videoconferência, 

em relação à materia de baixa complexidade

Resolução CRF 03/2020 SET/RN Inclusão da seção IV - das sessões de julgamento por 

videoconferência - do capítulo IV do Regimento Interno do CRF-

SET/RN

14 Prorrogação dos prazos dos parcelamentos 

administrados pela RFB e PGFN dos tributos apurados 

no âmbito do Simples Nacional, incluindo MEI

Resolução CGSN 155/2020 Parcelas com vencimento em maio, junho e julho de 2020 ficam 

prorrogadas até o último dia útil de agosto, setembro e outubro de 

2020, respectivamente

15 Concessão de benefício fiscal de ICMS sobre Óleo 

Diesel  e Biodiesel para transporte coletivo de 

passageiros

Decreto 29.792/2020

Convênio 79/2019

Redução de 50% da base de cálculo do ICMS nas operações internas 

com óleo diesel e biodiesel destinadas às empresas concessionárias ou 

permissionárias de transporte coletivo de passageiros municipal ou 

intermunicipal

16 Alteração dos prazos para pagamento do IPVA 2020 Portaria 636/2020-GS-SET Altera prazo IPVA exercício 2020 referente a veículos constantes do 

anexo I da portaria 132/2019-GS-SET

Cota única: 17/08/2020

Parcela 1:   17/08/2020

Parcela 2:   15/09/2020

Parcela 3:   15/10/2020

Parcela 4:   16/11/2020

Parcela 5:   15/12/2020

Página 2/2


