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NOTA TÉCNICA Nº 28/2020 

 

Brasília, 29 de abril de 2020. 

 

ÁREA: Previdência, Finanças e Contabilidade 

 

TÍTULO: Orientações quanto ao recolhimento de Contribuições Previdenciárias do 

INSS e Pasep em decorrência da pandemia relacionada ao Coronavírus. 

 

REFERÊNCIA: Portaria ME 139, de 03 de abril de 2020; Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 

Instrução Normativa RFB nº 1932/2020; Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985; Lei 

nº13.979, de 6 de fevereiro de 2020; Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002; Lei nº 10.833, 

de 29 de dezembro de 2002; Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; Medida 

Provisória Nº946, de 7 de abril de 2020. 

 

Considerando a aplicação e abrangência da Lei nº 8.212/91, que dispõe sobre a organização 

da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, compreende um conjunto integrado de ações 

de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito à saúde, à 

previdência e à assistência social.  

Considerando o que disciplina o art.195 da Constituição Federal e art. 10 da Lei nº 8.212/91, 

que estabelecem os critérios e os procedimentos para o financiamento da seguridade social, 

de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Considerando o que dispõe a Portaria nº 139, de 3 de abril de 2020, do Ministério da Economia 

que prorroga o prazo para o recolhimento de tributos federais em decorrência da pandemia 

relacionada ao Covid-19. 
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Considerando, que um dos papeis da Confederação Nacional de Municípios (CNM), além da 

defesa constante dos interesses dos Municípios, é o de orientar os gestores municipais sobre 

o papel a ser cumprido, 

Esclarecemos: 

1. 1.  Das contribuições previdenciárias patronais 

 

Conforme preceitua o art. 1º da Portaria 139, as contribuições previdenciárias da parte 

patronal, relativas às competências de março e abril de 2020, poderão ter o pagamento 

postergado para o mesmo vencimento das contribuições devidas nas competências de julho 

e setembro de 2020, respectivamente.   

Importante:  

A Portaria abrange os Municípios no seu art. 1º ao citar o inciso I do art.15 da Lei nº8.212/91: 

Art. 15. Considera-se: 

I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade 

econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e 

entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. 

Enquadra-se no conceito de empresa a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, como órgãos e entidades da administração pública direta. 

 

NOTA: 

A Portaria em nenhum artigo menciona a possibilidade de parcelamento, portanto o 

Município não poderá parcelar os valores postergados das competências de março e abril, 

podendo efetuar o pagamento desses valores nas mesmas datas de vencimento das 

contribuições de julho e setembro de 2020. 
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Vejamos o seguinte exemplo:  

O Município que aderir os dispositivos da Portaria nº 139, terá uma despesa dobrada nas 

competências de julho e setembro. 

 

As competências postergadas deverão ser pagas: 

 Competência Março/2020: deverá ser paga até o dia 20.08.2020, junto com as 

contribuições relativas à competência julho/2020; e  

 Competência Abril/2020: deverá ser paga até o dia 20.10.2020, junto com as 

contribuições relativas à competência setembro/2020. 

 

Apesar de permitir uma flexibilidade em relação aos pagamentos das contribuições de março 

e abril do corrente ano, a Portaria não traz a solução ideal para os Municípios que têm e terão 

dificuldade orçamentária para os próximos meses na medida em que não permite que esses 

débitos seja objeto de parcelamento posterior.   

 

NOTA: 

Para o Município que aderir a Portaria 139, é muito importante fazer o seu planejamento 

financeiro com alguma reserva de receita ou fonte de recurso para esse pagamento futuro. 

Conforme a boa prática contábil e para que seja respeitado o regime de competência, as 

despesas de contribuição patronal junto ao INSS devem continuar sendo adequadamente 

apropriadas na Prefeitura em contas de natureza de informação patrimonial, recebendo o 

atributo (P), em todos os meses correspondentes: 

D – VPD – Despesa de Contribuição Patronal - INSS 

C – Contribuição Patronal a Pagar - INSS (P) 

Nos meses em que os pagamentos forem efetuados, serão registrados os correspondentes 

estágios da despesa orçamentária e a obrigação então será reclassificada para que seja 

efetuado o seu pagamento: 
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a) Reclassificando de (P) para (F), uma vez que a obrigação já terá tido a sua execução 

orçamentária, liberando para que a mesma possa ser paga: 

D – Contribuição Patronal a Pagar – INSS (P) 

C – Contribuição Patronal a Pagar – INSS (F) 

b) Efetuando o pagamento propriamente dito: 

D – Contribuição Patronal a Pagar - INSS (F) 

C – Caixa e Equivalentes de Caixa 

Atenção: 

Cabe lembrar que a postergação é somente das contribuições do INSS relativas à parte 

patronal, ou seja, as contribuições aos Regimes Próprios de Previdência Social não foram 

prorrogadas e devem ser pagas normalmente.  

1. 2. Das contribuições para o PIS/PASEP 

 

O artigo 2º da referida Portaria, estabelece que os prazos de recolhimento da contribuição do 

Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), 

relativas às competências de março e abril de 2020, ficam postergados para os prazos de 

vencimento dessas contribuições devidas nas competências de julho e setembro de 2020.  

 Competência Março/2020: deverá ser paga no mês de agosto/2020, junto com as 

contribuições relativas à competência julho/2020;  

 Competência Abril/2020: deverá ser paga no mês de outubro/2020, junto com as 

contribuições relativas à competência setembro/2020 
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É importante que o município que utilizar da faculdade prevista na Portaria ME nº 139/20 

esteja consciente de que, no vencimento dos tributos de julho e setembro haverão 

pagamentos em dobro e, para isso, é necessário se planejar financeiramente. 

Da mesma forma que orientamos quanto à contribuição patronal junto ao INSS, conforme a 

boa prática contábil e para que seja respeitado o regime de competência, as despesas de 

PASEP também devem continuar sendo adequadamente apropriadas na Prefeitura em 

contas de natureza de informação patrimonial, recebendo o atributo (P), em todos os meses 

correspondentes: 

D – VPD – Despesa com PASEP 

C – PASEP a Pagar (P) 

Nos meses em que os pagamentos forem efetuados, serão registrados os correspondentes 

estágios da despesa orçamentária e a obrigação então será reclassificada para que seja 

efetuado o seu pagamento: 

a) Reclassificando de (P) para (F), uma vez que a obrigação já terá tido a sua execução 

orçamentária, liberando para que a mesma possa ser paga: 

D – PASEP a Pagar (P) 

C – PASEP a Pagar (F) 

b) Efetuando o pagamento propriamente dito: 

D – PASEP a Pagar (F) 

C – Caixa e Equivalentes de Caixa 
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NOTA:  

Importante salientar quanto ao bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios – FPM 

devido irregularidades do pagamento do Programa Formação do patrimônio do Servidor 

Público – PASEP, que conforme informação dada pela Receita Federal do Brasil – RFB, a 

ausência de pagamento ou guias pagas fora do prazo de vencimento bloqueiam o FPM, que 

para muitos municípios é a sua principal receita. 

Abaixo segue as orientações quanto a realização dos procedimentos a serem tomados no 

caso de bloqueios:  

1º Passo: Identifique o órgão que realizou o bloqueio por meio do site da Secretaria do 

Tesouro Nacional - STN:  

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/Entesbloqueados_novosite/index.asp 

De forma geral os bloqueios são praticados pela RFB por irregularidades no PASEP, essa 

é a ocorrência mais comum de bloqueio, mas não é a única, dívidas junto à PGFN também 

podem ocasionar o bloqueio.  

2º Passo: Contate o órgão e regularize as pendências referentes ao bloqueio. 

Devido a situação de Pandemia do novo Coronavírus a RFB disponibilizou um canal de 

atendimento emergencial para cada Região Fiscal, para que o ente municipal possa enviar 

suas solicitações ou regularizações das pendencias das guias de pagamento. Segue abaixo 

quadro de informações: 

Região Fiscal UF de atendimento da 

Região 

Atendimento emergencial. 

1ª Região Fiscal DF, GO, MT, MS e TO atendimentorfb.01@rfb.gov.br 

2ª Região Fiscal (AC, AM, AP, PA, RO e RR atendimentorfb.02@rfb.gov.br 

3º Região Fiscal CE, MA e PI atendimentorfb.03@rfb.gov.br 

4ª Região Fiscal AL, PB, PE e RN atendimentorfb.04@rfb.gov.br 

5ª Região Fiscal BA e SE atendimentorfb.05@rfb.gov.br 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/Entesbloqueados_novosite/index.asp
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6ª Região Fiscal MG atendimentorfb.06@rfb.gov.br 

7ª Região Fiscal ES e RJ atendimentorfb.07@rfb.gov.br 

8ª Região Fiscal SP atendimentorfb.08@rfb.gov.br 

9ª Região Fiscal PR e SC atendimentorfb.09@rfb.gov.br 

10ª Região Fiscal RS atendimentorfb.10@rfb.gov.br 

 

 

3. Da Instrução Normativa RFB 1932/2020 

 

A Instrução Normativa nº1.932, de 3 de abril de 2020, prorroga o prazo da apresentação da 

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e da Escrituração Fiscal Digital 

da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (COFINS) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuição), da 

seguinte forma: 

 15º (décimo quinto) dia útil do mês de julho de 2020, das DCTF originalmente 

previstas para serem transmitidas até o 15º (décimo quinto) dia útil dos meses 

de abril, maio e junho de 2020. 

 

4. Da MP 946/2020 – Extinção do Fundo PIS-Pasep 

São recorrentes as dúvidas acerca dos efeitos e implicações da Medida Provisória 946, 

publicada em 7 de abril de 2020. Muitos questionam se a extinção do Fundo PIS-Pasep 

promovida pela MP também não extingue a contribuição que deve ser feita pelos Estados e 

Municípios. Inserimos esse tópico unicamente para esclarecer que a contribuição para o 

Pasep não terá impactos com a medida.  

Isso porque desde 1989, as contas individuais do Fundo PIS-PASEP não recebem depósitos 

referentes à distribuição de cotas resultantes das contribuições PIS-PASEP. A arrecadação 

a título de PIS e PASEP passou a ser direcionada ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - 
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FAT. Quem paga o abono é o FAT. A medida de agora não traz nenhuma repercussão para 

o abono. 

Sugere-se: 

Diante dos problemas enfrentados pelos governos municipais, sabemos da importância desse 

tema e recomendamos aos municípios muita cautela quanto ao que dispõe a Portaria, 

sobretudo por não existir a possiblidade de parcelamento das contribuições postergadas. 

 

Previdência/CNM 

previdencia@cnm.org.br 

(61) 2101-6065 

 

Finanças/CNM 

financas@cnm.org.br 

(61) 2101-6021/6009 

 

Contabilidade/CNM 

Contabilidade.municipal@cnm.org.br 

(61) 2101-6070 
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