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Indica  ao  Governador  do  Estado  de  Mato
Grosso,  Excelentíssimo  Sr.  Mauro  Mendes,  a
necessidade  de  alteração  de  prazos  para
cumprimento  de  obrigações  tributárias  e
acessórias pelo prazo mínimo de 90 (noventa)
dias.

Nos termos do art. 160 e seguintes da consolidação do regimento Interno desta Casa de Leis, requer a Mesa
Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Governador do
Estado de Mato Grosso, Exmo Sr. Mauro Mendes a necessidade de alteração de prazos para cumprimento
de obrigações tributárias e acessórias pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias.

JUSTIFICATIVA

Recebemos um ofício encaminhado pelo  Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso – CRCMT e
o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas de
Mato Grosso – SESCON-MT, entidades que representamos Profissionais Contábeis  e Empresas Contábeis
no Estado de Mato Gross, o qual sugere, com o intuito de conscientizar  as empresas e seus profissionais, 
das medidas a serem adotadas a partir da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) da
pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Corona vírus (Sars-Cov-2).

Observamos que a situação torna-se mais caótica ao considerarmos os proeminentes reflexos nocivos à
saúde financeira e econômica das empresas , em especial, à dos pequenos negócios, que por não disporem
de capital de giro suficiente para o enfrentamento de crises, estão sendo afetados diretamente com a queda
no faturamento de suas receitas e, consequentemente, estão tendo comprometida a honradez no pagamento
de seus funcionários e na liquidação de impostos devido.

Compreendemos como dever do Governo e de entidades que promovem  o desenvolvimento sustentável do
Estado de Mato Grosso a união de forças e a promoção de medidas que contribuam positivamente para
atravessarmos este momento de crise com os menores impactos possíveis, olhando pela preservação da
saúde financeira das empresas e, nesta solicitação em especial, a integração da atuação dos profissionais
da Contabilidade no desenvolvimento de suas atividades.
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Diante disso, viemos respeitosamente solicitar a prorrogação de prazo, para o cumprimento de obrigações
tributárias (pagamento e recolhimento do ICMS) nos moldes da Resolução CGSN n. 152, de 18 de março de
2020, que prorroga o prazo para pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional, e das
obrigações acessórias (DeSTDA, DIMP, EFD, GIA-ICMS, GIA-ST, livros fiscais impressos do Simples
Nacional) pelo prazo mínimo de 90 dias. Alternativamente, caso sejam mantidos os prazos originais,
sugerimos que não seja imputada qualquer penalidade ou multa em razão dos não cumprimentos das
obrigações tributárias e acessórias, pelo prazo de 90 dias. O pedido se dá pelo fato de já estarmos diante de
uma situação de gravidade alta e que pode, nos próximos dias, ter novas mudanças no cenário, de acordo
com o andamento das informações.

Pelas razões expostas justifica a referida indicação e que a mesma seja encaminhada ao Governador do
Estado de Mato Grosso, Exmo Sr. Mauro Mendes.

Pelos argumentos acima, conto com a aprovação da presente propositura.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Março de 2020

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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