
FEDERASUL diz que ganhar mais prazo no ICMS
ajuda mas não resolve o problema das empresas

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul
(FEDERASUL) saúda a decisão do governo em dar mais prazo para as empresas
afetadas pelas restrições impostas pela pandemia pagarem o ICMS. A entidade
lembra que o pedido foi formalizado na carta das Federações ao governador na
semana passada. A decisão do governo, enfatiza o presidente Anderson
Trautman Cardoso, alivia o impacto das restrições no caixa das empresas que
ainda aguardam a volta do sistema de cogestão e as possibilidades de
recebimento de valores ao comércio de itens não essenciais na bandeira preta.

Esperamos também, lembra o presidente, a licença para o comércio
fazer drive-thru de itens não essenciais na bandeira preta, e a abertura do
comércio de itens não essenciais. Anderson Trautman Cardoso lembra ainda
que o setor cobra das autoridades a fiscalização em relação ao cumprimento do
distanciamento social e das aglomerações, assim como a priorização na
abertura de leitos de UTI e a aceleração da vacinação. A FEDERASUL renova a
posição de que o comércio, em geral, deve trabalhar com 25% do seu efetivo a
fim de não desorganizar ainda mais a economia.

Neste momento desafiador da pandemia, nossa Federasul segue atuando sem
medir esforços em prol dos empreendedores do Rio Grande do Sul.



Um breve resumo dos pleitos que temos trabalhado ao longo das últimas
semanas:

- Manutenção da cogestão (deferido por 1 semana);

- Possibilidade de tele-entrega ao comércio de itens não essenciais na bandeira
preta (deferido);

- Possibilidade de recebimento de valores ao comércio de itens não essenciais
na bandeira preta;

- Possibilidade de drive-thru ao comércio de itens não essenciais na bandeira
preta;

- Possibilidade da abertura do comércio de itens não essenciais na bandeira
preta;

- Suspensão do pagamento do ICMS enquanto perdurar o fechamento dos
estabelecimentos.

Além disso, reiteramos campanha relativa aos protocolos de prevenção e
cobramos das autoridades a fiscalização em relação ao cumprimento do
distanciamento social e das aglomerações.

Da mesma forma, seguimos cobrando a priorização na abertura de leitos de
UTI e a aceleração da vacinação.

Na próxima quarta-feira, receberemos o Governador Eduardo Leite em nosso
Tá na Mesa, oportunidade que teremos para questioná-lo sobre nossos pleitos e
sobre as ações do Governo do Estado no combate à pandemia.

Contamos com a presença de todos!

Empresas afetadas por
restrições terão mais



prazo para pagar ICMS
no RS
Medidas eram reivindicadas, principalmente, pelo
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O governo gaúcho atenderá pedidos de setores atingidos pela pandemia em relação ao ICMS. O
anúncio dos detalhes ocorreu nesta segunda-feira (8). Rapidamente, para a coluna, o governador
Eduardo Leite antecipou que as alterações dizem respeito aos pleitos das entidades empresariais em
função do impacto das restrições. 
Uma fonte informou à coluna que as medidas tratam, basicamente, ao aumento de prazos de
vencimento e de recolhimento do tributo. Ao que tudo indica, são beneficiadas pelo anúncio
empresas que estão sofrendo com restrições neste momento. Principalmente, o comércio e algumas
empresas enquadradas no Simples. A cobrança de multas e juro por atraso era uma preocupação
forte do varejo, conforme a coluna noticiou ao longo da semana passada. 

O anúncio oficial ocorreu neste final de manhã. Teve a participação do governador Eduardo Leite,
do secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, e do subsecretário da Receita Estadual, Ricardo
Neves Pereira.
Pela apresentação, comércios no regime geral de tributação terá o vencimento do ICMS de fevereiro
adiado de 12 para 25 de março. Já o imposto de março passa de 12 de abril para 25 de abril. 
O Imposto de Fronteira e a substituição tributária de janeiro para empresas do Simples passam de 23
de março para 23 de abril. Já o de fevereiro sai de 23 de abril para 23 de maio. Para fechar, o de
março passa de 23 de maio para 23 de junho. 
Além disso, o governo mantém o parcelamento de débitos de ICMS em até 60 meses. E, também,
não encaminhará os devedores para protesto ou Serasa durante a pandemia. 
Veja o quadro com os detalhes:

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/icms/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2021/03/nao-e-hora-de-reabrir-mas-cade-o-apoio-dos-governos-desabafa-dono-de-35-lojas-no-rs-cklw49r0c0001016uyt6cp1tg.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2021/03/a-postergacao-dos-pagamentos-de-icms-pelas-empresas-permite-a-retomada-do-folego-diz-leite-ckm0nml2l003j0198fi5zugef.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2021/03/a-postergacao-dos-pagamentos-de-icms-pelas-empresas-permite-a-retomada-do-folego-diz-leite-ckm0nml2l003j0198fi5zugef.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2021/03/ao-vivo-governo-do-rs-anuncia-medidas-de-apoio-a-setores-atingidos-pela-pandemia-ckm0nml2l003j0198fi5zugef.html


Detalhes das medidas sendo apresentados pelo governo do EstadoGoverno do Estado /
Reprodução
A postergação de prazos foi solicitada, inclusive, pela Associação Gaúcha para Desenvolvimento do
Varejo (AGV). O pedido dessa entidade, noticiado pela coluna, foi feito logo que foi determinada
bandeira preta para todo o Rio Grande do Sul com suspensão da cogestão. Ao longo da semana

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul
(FIERGS) está pleiteando a prorrogação dos vencimentos de
impostos municipais, estaduais e federais referentes ao mês
de março para todos os setores da economia. Segundo o
presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, as maiores
restrições das atividades produtivas da indústria e do
comércio justificam essa medida. "Por coerência, o
recolhimento de tributos não pode ser mantido normal para
um período de contração das atividades econômicas. Não se
trata de questionar as medidas, mas de ajustar os encargos
tributários a uma situação anormal como a que estamos
submetidos", disse Petry.

Para ele, caso a situação se agrave ou permaneça como está,
o adiamento também deverá ser aplicado nos compromissos
fiscais do mês de abril, e assim sucessivamente. "As restrições

https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2021/03/os-novos-pedidos-do-comercio-liberacao-de-crediario-renegociacao-de-dividas-e-restricao-a-supermercados-ckls2u3yd00380166njl8bt4u.html


reduziram drasticamente o faturamento de todas as empresas
que precisam honrar o pagamento dos salários de seus
funcionários", salientou o industrial. A FIERGS entende que
também devem ser suspensas a cobrança, multas e demais
encargos de dívidas tributárias já em execução."A postergação
de prazos deve valer para a indústria e os demais setores da
economia, pois todos são interdependentes", afirma o
presidente.

A entidade está em permanente articulação com a Fecomércio
e a Associação Gaúcha de Supermercados acompanhando a
questão da proibição da venda de produtos considerados não
essenciais, já que os impactos no varejo impactam a fabricação
de itens do setor industrial do Rio Grande do Sul. E a FIERGS
renova a posição de que o comércio em geral deve trabalhar
com 25% do seu efetivo a fim de não desorganizar ainda mais
a economia.
passada, deputados do Partido Novo também entraram no pleito.


