
ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA INGRESSO NO 

Encerra no dia 16 de agosto de 2021

Recomeça Minas – (Refis Mineiro) que dispõe sobre o pagamento, com 

reduções e condições especiais, de crédito tributário relativo ao ICMS.

O ingresso no Plano será formalizado mediante requerimento de 

habilitação para pagame

acesso ao Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual 

Siare disponível na página da Secretaria de Estado de Fazenda 

na internet. 

O pagamento a vista ou a entrada prévia deverão ser recolhido

de agosto de 2021. 

Reforçamos que a ABIGRAF

apoiá-los e auxiliá-los no que for necessário, por meio dos contatos: p

telefones: (31) 3232-6316

abigrafmg@abigrafmg.com.br

ATENÇÃO 

ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA INGRESSO NO 

“REFIS MINEIRO 

16 de agosto de 2021  o prazo para ingresso no Plano 

(Refis Mineiro) que dispõe sobre o pagamento, com 

reduções e condições especiais, de crédito tributário relativo ao ICMS.

O ingresso no Plano será formalizado mediante requerimento de 

habilitação para pagamento, à vista ou parcelado, realizado mediante 

acesso ao Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual 

Siare disponível na página da Secretaria de Estado de Fazenda 

O pagamento a vista ou a entrada prévia deverão ser recolhido

Reforçamos que a ABIGRAF -MG e o SIGEMG estão à disposição para 

los no que for necessário, por meio dos contatos: p

6316 / (31) 9.9195-2468 

abigrafmg@abigrafmg.com.br  

ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA INGRESSO NO 

o prazo para ingresso no Plano 

(Refis Mineiro) que dispõe sobre o pagamento, com 

reduções e condições especiais, de crédito tributário relativo ao ICMS. 

O ingresso no Plano será formalizado mediante requerimento de 

nto, à vista ou parcelado, realizado mediante 

acesso ao Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual - 

Siare disponível na página da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF, 

O pagamento a vista ou a entrada prévia deverão ser recolhidos até 30 

estão à disposição para 

los no que for necessário, por meio dos contatos: pelos 

 ou no e-mail: 


