Ofício Circular DITE n. 02/2020

Florianópolis, 16 de abril de 2020.

REF.: Portaria ME n. 139 de 03 de abril de 2020,
Resolução n. 10/2020 do GGG,
Parecer n. 204/2020-COJUR/SEF

Senhores Gestores,
Considerando as ações tomadas no enfrentamento da Pandemia do COVID-19,
considerando a Portaria ME n. 139 de 03 de abril de 2020, as determinações do art. 3⁰
da Resolução n. 10/2020 do Grupo Gestor de Governo e o Parecer n. 204/2020COJUR/SEF, no que tange o recolhimento de contribuições previdenciárias e outros
tributos federais, ficam determinadas as seguintes ações:
1- Instituto Nacional do Seguro Social – INSS


O INSS cota patronal das folhas de pagamento dos servidores e
empregados públicos dos órgãos e empresas da Administração Direta e
Indireta:
o Mês de Competência Março/2020: vencimento passa de 20/Março
para 20/Agosto.
o Mês de Competência Abril/2020: vencimento passa de 20/Abril
para 20/Outubro.



Os órgãos/empresas que possuem valores a serem recolhidos em favor
de outras entidades (terceiros) devem observar as seguintes situações:
1- Não houve alteração no prazo desse recolhimento, 2- verificar se o
órgão/empresa se enquadra na redução temporária da alíquota,
conforme Medida Provisória nº 932, de 31 de março de 2020, e aplicá-la.
3- Esses valores devem ser informados corretamente na GFIP, 4- O valor
informado na guia deve ser comunicado ao folhatesouro@sef.sc.gov.br
para ajustes dos empenhos no SIGEF, 5 – Esse pagamento será
realizado pelo módulo da Folha no SIGEF, mas NÃO poderá ser enviada
OB eletrônica.



No INSS cota segurado, das folhas de pagamento dos servidores e
empregados públicos dos órgãos e empresas da Administração Direta e
Indireta competências março e abril de 2020, não houve alteração no
prazo de recolhimento, o pagamento deve ser efetuado até o dia 20 do
mês seguinte ao mês de competência.
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Estão excluídas às empresas dependentes COHAB e SANTUR da
prorrogação do recolhimento do INSS cota Patronal. O valor dessa
operação não passa de R$ 120 mil/mês, e a prorrogação de seu
pagamento necessitaria de ajustes no sistema, desta forma deverão ser
pagos no prazo habitual.



Os valores retidos de serviços de terceiros prestados à Administração
Direta e Indireta das competências março e abril de 2020 permanecem
com suas datas de vencimento dias 20 de abril e 20 de maio
respectivamente.

2- Programa de Integração Social e do Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PASEP


Do PASEP sobre as receitas públicas, devidas pelos órgãos, fundos e
autarquias; do PASEP sobre a folha de salários devidas pelas fundações
públicas; e do PIS/PASEP e COFINS sobre as receitas das empresas
estatais:
o Mês de Competência Março/2020: vencimento passa de 24/Abril
para 25/Agosto.
o Mês de Competência Abril/2020: vencimento passa de 25/Maio
para 23/Outubro.

3- Outras orientações


A retificação da guia (GFIP) deverá seguir a orientação da Diretoria de
Contabilidade e Informações Fiscais (DCIF). O valor da GFIP da cota do
segurado deverá ser igual ao da coluna INSS Consignações do Relatório
Gerencial do SIGEF.



Se houver algum valor de INSS cota patronal a ser pago dentro da
competência do respectivo mês, esse valor deve ser imediatamente
informado ao setor de folha na DITE para providenciar a correta
liquidação e pagamento, dentro do prazo legal. Em caso de dúvidas
entrar em contato pelo folhatesouro@sef.sc.gov.br

Ressaltamos que o recolhimento referente à competência de março/2020 deve
manter-se liquidado no SIGEF e que o valor da competência de abril de 2020 deve ser
devidamente apurado para a posterior liquidação no SIGEF.
Frisamos que cabe aos setores contábil, financeiro e de recursos humanos de
cada órgão averiguar quais ações devem ser tomadas para viabilizar o pagamento
conforme calendário apresentado pelo Governo Federal, assim como demais situações
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que não se encaixam nas regras de prorrogação do pagamento.
Destacamos ainda que todas as obrigações acessórias devem ser estritamente
cumpridas para garantir o futuro recolhimento sem prejuízo ao Estado, atentando para
o prazo final de cada obrigação. Para tanto devem ser observadas as definições das
normas acima referidas além de outras informações oficiais ou ainda orientações
posteriormente editadas

Atenciosamente,

(documento assinado digitalmente)
Arleny Jaqueline Mangrich Pacheco
Diretora do Tesouro Estadual

De acordo,

(documento assinado digitalmente)
Jefferson Fernando Grande
Diretor de Contabilidade e Informações Fiscais

De acordo,

(documento assinado digitalmente)
Michele Patricia Roncalio
Secretária Adjunta da Fazenda
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