


Sabemos que a pandemia do novo
coronavírus (Covid-19) vem trazendo
impactos não somente na área da saúde,
mas também impactos sociais e
econômicos.

O Governo Federal vem lançando uma
série de medidas econômicas visando
beneficiar empresas,
microempreendedores, empregadores de
domésticos e pessoas físicas.

Nesse momento histórico que vivemos,
você deve fazer uma gestão empresarial
minuciosa, tomar ações imediatas e ficar

atento as medidas adotadas para que sua
empresa possa se beneficiar de todas
elas.

Vamos juntos enfrentar esse momento
difícil, manter nossos negócios,
funcionários e contribuir para a economia
do nosso país.

CARTA AO LEITOR

BOA LEITURA!
EQUIPE CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES.



Conte Com a Nossa Experiência. Há Mais de 22 
Anos Atuando em Todo o Brasil.

Antes de iniciar a leitura, conheça Nossos Serviços:

AUDITORIA (Audit)
✓ Auditoria das demonstrações Financeiras; Revisões contábeis em cisão, fusão, incorporação e aumento de capital; Due diligence
✓ Auditoria: Operacional, Financeira, Tributária, Trabalhista, de Sistemas e Informática, de Convênios e prestação de contas, 

Investigação de fraudes entre outros.

CONSULTORIA EM RISCOS
✓ Compliance; Controles Internos; Matriz de Riscos; Auditoria Interna, dentre outros.

IMPOSTOS (Tax)
✓ Planejamento Tributário; Revisão de procedimentos; Auditoria Tributária; Compliance Tributário; Consultoria e Revisão Tributária.

CONSULTORIA (Advisory)
✓ Business Process Outsourcing; Familly-Office; Restauração Societária; Trabalhista; Finanças Corporativas, dentre outros.

TERCEIRIZAÇÃO
✓ Auditoria Interna; Controle Interno; Compliance; Gestão: Tributária, Trabalhista, Financeira e Contábil, dentre outros.

PERÍCIA
✓ Contábil; Tributária; Previdenciária; Revisão de cálculos.

TREINAMENTO
✓ Cursos in company; Cursos abertos; Palestras; Seminários, dentre outros.

www.convicta.net.br
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TRABALHISTA
1- IMPOSTOS E 

TRIBUTOS

Confira os impostos e tributos que foram adiados, 
suspensos ou reduzidos devido à pandemia.

Fonte: G1.COM



1. Prorrogação do pagamento dos tributos do Simples Nacional

2. Adiamento e parcelamento do FGTS dos trabalhadores

3. Adiamento do PIS, Pasep, Cofins e da contribuição previdenciária

4. Redução da contribuição obrigatória ao Sistema S

5. Redução do IOF sobre operações de crédito

6. Prorrogação do prazo de entrega da declaração do Imposto de 
Renda

7. Redução de IPI de produtos médico-hospitalares

8. Redução de imposto de importação de produtos médico-
hospitalares

9. Prorrogação da validade de certidões de débitos e créditos 
tributários



1. Prorrogação do pagamento dos tributos do Simples Nacional

O governo prorrogou, por 6 meses, o prazo para pagamento dos tributos federais no 
âmbito do Simples Nacional, relativos aos períodos de março, abril e maio. A medida vale 
para pequenas empresas e também se aplica aos Microempreendedores Individuais 
(MEIs). Assim:

- A apuração março, que seria paga em 20 de abril, fica com vencimento para 20 de 
outubro;
- A apuração de abril, que seria paga em 20 de maio, fica com vencimento para 20 de 
novembro;
- A apuração de maio, que seria paga em 22 de junho, fica com vencimento para 21 de 
dezembro.

Já os tributos estaduais e municipais (ICMS e ISS) do Simples foram prorrogados por 90 
dias, ficando assim:

- A apuração março, que seria paga em 20 de abril, fica com vencimento para 20 de julho;
- A apuração de abril, que seria paga em 20 de maio, fica com vencimento para 20 de 
agosto;
- A apuração de maio, que seria paga em 22 de junho, fica com vencimento para 21 de 
setembro.

Foi prorrogado também o prazo de apresentação da Declaração de Informações 
Socioeconômicas e Fiscais (Defis) para as empresas do Simples Nacional e da Declaração 
Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei), referentes ao 
ano calendário de 2019. O prazo agora se estenderá até o dia 30 de junho.



2. Adiamento e parcelamento do FGTS dos trabalhadores

Foi autorizado o adiamento e pagamento parcelado do depósito do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos trabalhadores. O 
pagamento poderá ser feito só a partir de julho, em 6 parcelas fixas.

Todos os empregadores, inclusive o empregador de trabalhador 
doméstico, poderão se beneficiar da medida. Funcionará assim:

fica suspensa a obrigatoriedade do recolhimento referente aos 
períodos de março, abril e maio, com vencimento em abril, maio e 
junho;

Para ter direito ao benefício, o empregador é obrigado a declarar as 
informações no eSocial até o dia 7 de cada mês e a emitir a guia de 
recolhimento do Documento de Arrecadação (DAE);

o recolhimento do FGTS poderá ser feito em 6 parcelas fixas com 
vencimento no dia 7 de cada mês, com início em julho e fim em 
dezembro.



3. Adiamento do PIS, Pasep, Cofins e da contribuição previdenciária

O governo adiou o pagamento do PIS, Pasep, Cofins e também da 
contribuição previdenciária patronal de empresas e empregadores 
de trabalhadores domésticos. O vencimento de abril e maio, relativo 
às competências de março e abril, passou para agosto e outubro.

O governo estima que são R$ 80 bilhões que ficarão no caixa dessas 
empresas com esta postergação.



4. Redução da contribuição obrigatória ao Sistema S

As contribuições obrigatórias das empresas ao Sistema S serão 
reduzidas em 50% por 3 meses. A estimativa é que as empresas 
deixem de pagar R$ 2,2 bilhões no período. Serão afetadas pela 
medida as seguintes instituições: Senai, Sesi, Sesc, Sest, Sescoop, 
Senac, Senat e Senar.

Os percentuais de contribuição, que até então variavam de 0,2% a 
2,5%, passam a ser os seguintes:

- Sescoop: 1,25%

- Sesi, Sesc e Sest: 0,75%

- Senac, Senai e Senat: 0,5%

- Senar: 1,25% a contribuição incidente sobre a folha de pagamento; 
0,125% da contribuição incidente sobre a receita da comercialização da 
produção rural devida pelo produtor rural pessoa jurídica e pela 
agroindústria; e 0,1% da contribuição incidente sobre a receita da 
comercialização da produção rural devida pelo produtor rural pessoa física 
e segurado especial



5. Redução do IOF sobre operações de crédito

O governo também reduziu a zero – por 90 dias – a cobrança do 
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre operações de 
crédito. A alíquota era de 3% ao ano.

O benefício vale para as operações de crédito contratadas entre 3 de 
abril e 3 de julho. Com a medida, o governo deixará de arrecadar R$ 
7 milhões, segundo estimativa da Receita Federal.



6. Prorrogação do prazo de entrega da declaração do Imposto de 
Renda

Em razão da pandemia, a Receita Federal prorrogou o prazo de 
entrega da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 
por 60 dias. O prazo final passou de 30 de abril para 30 de junho.

Também foi prorrogado para o dia 30 de junho o prazo para a 
apresentação da Declaração Final de Espólio e da Declaração de 
Saída Definitiva do País para estrangeiros ou brasileiros que moram 
no exterior.



7. Redução de IPI de produtos médico-hospitalares

Decreto do governo federal zerou até 30 de setembro as alíquotas do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de artigos de 
laboratório ou de farmácia, luvas, termômetros clínicos e outros 
produtos utilizados na prevenção e tratamento do coronavírus.

A renúncia fiscal decorrente desta medida é estimada em R$ 26,6 
milhões.



7. Redução de IPI de produtos médico-hospitalares

Decreto do governo federal zerou até 30 de setembro as alíquotas do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de artigos de 
laboratório ou de farmácia, luvas, termômetros clínicos e outros 
produtos utilizados na prevenção e tratamento do coronavírus.

A renúncia fiscal decorrente desta medida é estimada em R$ 26,6 
milhões.



8. Redução de imposto de importação de produtos médico-
hospitalares

O governo federal zerou tarifas de importação de produtos 
farmacêuticos e equipamentos médico-hospitalares utilizados no 
combate ao novo coronavírus. O período com alíquotas zeradas vai 
até 30 de setembro.

Conforme o Ministério da Economia, 61 itens ficam com a tarifa de 
importação zerada.

A lista abrange itens que tinham tarifas de importação de até 35%, 
incluindo kits para testes de coronavírus, luvas de proteção, 
termômetros e agulhas, equipamentos de intubação e aparelhos de 
respiração artificial (ventiladores).



9. Prorrogação da validade de certidões de débitos e créditos 
tributários

Foi anunciada também a prorrogação por 90 dias do prazo de 
validade das Certidões Negativas de Débitos (CND) e das Certidões 
Positivas com Efeitos de Negativas (CNEND) já emitidas, ambas 
relativas à Créditos Tributários federais e à Divida Ativa da União.

Essas duas certidões são necessárias para que as pessoas jurídicas 
exerçam uma série de atividades, como, por exemplo, participar de 
licitações ou obter financiamentos.



TRABALHISTA

2- MP 936: PROGRAMA EMERGENCIAL DE 
MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA

Esta Medida Provisória institui o Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas 

trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de 
calamidade pública, visando preservar empregos e contribuir 

para que empresas não fechem suas portas, devido aos efeitos 
sociais e econômicos causados pelo Covid-19. 

Fonte: www.gov.br



MP 936

Os objetivos Programa Emergencial de Manutenção do Emprego 
e da Renda, com aplicação durante o estado de calamidade 
pública são:

- Preservar o emprego e a renda;
- Garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais;
- Reduzir impactos decorrentes do estado de calamidade e de 
emergência de saúde pública.

Medidas: 
- Pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda;
- Redução proporcional de jornada de trabalho e de salários;
- Suspensão temporária do contrato de trabalho.

www.convicta.net.br



MP 936

Sobre o pagamento, a empresa fará uma parte e o governo 
outra, com base no valor do seguro-desemprego. Haverá 
garantia provisória ao empregado que receber o benefício, isso 
o protege em caso de demissão sem justa causa. Confira:

- Pagamento do Benefício será feito pelo Ministério da 
Economia diretamente ao empregado
- Os procedimentos ainda serão definidos em norma a ser 
publicadas;
- O primeiro pagamento será feito 30 dias após a data da 
celebração do Acordo Individual;
- Os pagamentos serão feitos nos mesmos valores a que o 
empregado teria direito se estivesse recebendo o seguro-
desemprego. Porém sem a necessidade dos requisitos de tempo 
de empresa, recebimentos anteriores etc.

Sugerimos que leia a MP na íntegra e consulte seu contador sobre mais detalhes.



TRABALHISTA
3- MP 927: MEDIDAS 
ÁREA TRABALHISTA

Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento 
do estado de calamidade pública reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 
emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (covid-19).

Fonte: www.gov.br



MP 927

A MP 927/2020 prevê medidas como suspensão do 
contrato de trabalho por quatro meses, teletrabalho, uso 
de banco de horas e antecipação de feriados e férias 
individuais ou coletivas. Em resumo:

- Home office (teletrabalho)
- Antecipação de férias individuais
- Concessão de férias coletivas
- Antecipação de feriados 
- Formação de banco de horas
- Suspensão de exigências administrativas em segurança e 
saúde no trabalho
- Adiamento do recolhimento do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS

Sugerimos que leia a MP na íntegra e consulte seu contador sobre mais detalhes.



MP 927: Além das medidas já citadas, outras orientações 
também são trazidas pela MP 927/2020, como:

PARTE 1:

- Permissão aos estabelecimentos de saúde de prorrogar a 
jornada de trabalho dos profissionais, mesmo para as atividades 
insalubres e para quem faz jornada de 12 horas de trabalho por 
36 horas de descanso, bem como a adoção de escalas de horas 
suplementares entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo 
interjornada.

- Compensação das horas suplementares no prazo de 18 meses 
após o estado de calamidade pública por meio de banco de 
horas ou remuneradas como hora extra.

- Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão 
considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do 
nexo causal.

Fonte: Jornal Contábil



MP 927: Além das medidas já citadas, outras orientações 
também são trazidas pela MP 927/2020, como:

PARTE 2:

- Os acordos e as convenções coletivos vencidos ou vincendos, no prazo de 
cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida 
Provisória, poderão ser prorrogados, a critério do empregador, pelo prazo 
de noventa dias, após o termo final deste prazo.

- Durante 180 dias, os auditores fiscais do Trabalho do Ministério da 
Economia só podem atuar “de maneira orientadora”. A aplicação de 
multas e penalidades só pode ocorrer se forem constatados acidente de 
trabalho fatal; trabalho escravo ou infantil; falta de registro de empregado; 
ou situações de grave e iminente risco.

- A antecipação do abono anual pago aos beneficiários da Previdência 
Social que tenham recebido auxílio-doença, auxílio-acidente ou 
aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. O valor pode ser 
pago em duas parcelas: a primeira em abril e a segunda em maio.

Fonte: Jornal Contábil

Sugerimos que leia a MP na íntegra e consulte seu contador sobre mais detalhes.



CLT - TRABALHO INTERMITENTE (POR 
PERÍODO)

O trabalhador poderá ser pago por período
trabalhado, recebendo pelas horas ou diária. Ele terá
direito a férias, FGTS, previdência e 13º salário
proporcionais. No contrato deverá estar estabelecido o
valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao
valor do salário mínimo por hora ou à remuneração
dos demais empregados que exerçam a mesma
função.

O empregado deverá ser convocado com, no mínimo,
três dias corridos de antecedência. No período de
inatividade, pode prestar serviços a outros
contratantes.



CLT - TRABALHO PARCIAL

A duração pode ser de até 30 horas semanais, sem
possibilidade de horas extras semanais, ou de 26 horas
semanais ou menos, com até 6 horas extras, pagas
com acréscimo de 50%. Um terço do período de férias
pode ser pago em dinheiro.

Art. 503 - É lícita, em caso de força maior ou prejuízos
devidamente comprovados, a redução geral dos
salários dos empregados da empresa,
proporcionalmente aos salários de cada um, não
podendo, entretanto, ser superior a 25% (vinte e cinco
por cento), respeitado, em qualquer caso, o salário
mínimo da região.



TRABALHISTA

4- CRÉDITO

Objetivos: atender aumento da necessidade de capital de giro 
das empresas e prover alívio financeiro para famílias e 

administrações públicas.

Fonte: FIESP



TRABALHISTA

BNDES



REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS

Foi anunciado um total de R$ 55 bilhões em medidas para 
combate à crise em decorrência do vírus Covid-19, sendo:

- R$ 30 bilhões em Refinanciamento de Dívidas, sendo R$ 
19 bilhões para as operações diretas e R$ 11 bilhões para 
indiretas.

- R$ 20 bilhões repassados do PIS-PASEP para o FGTS, para 
saque pelos trabalhadores.

- R$ 5 bilhões em novos financiamentos para capital de 
giro para MPMEs.



Refinanciamento de Dívidas: suspensão 
de pagamentos para operações diretas e 
indiretas não automáticas

Possibilidade de suspensão de juros remuneratórios e principal por seis meses.

Válida para Operações Diretas e Mistas (subcréditos diretos) e Operações 
Indiretas não automáticas e Mistas (subcréditos indiretos), prevendo:

- Suspensão das prestações com vencimento entre abril de 2020 (inclusive) e 
setembro de 2020 (inclusive).

- Nesse período de seis meses poderão ser renegociadas as prestações (principal 
e/ou juros), incluindo, quando for o caso, parcelas de juros durante o período de 
carência.

- Está disponível para a maior parte das operações feitas com recursos do BNDES 
por meio de um agente financeiro, inclusive prestações do Cartão BNDES.

- A suspensão de pagamento da dívida deve ser negociada e acordada com a 
Instituição Financeira onde a operação foi contratada.







Adoção da linha BNDES FINAME Materiais Industrializados:

- Visa dar maior agilidade na contratação do financiamento e 
maior flexibilidade no uso dos recursos.

- Financia aquisição de insumos para produção, renovação de 
estoques e sua ampliação (aproximadamente 2.500 itens 
industrializados, inclusive bens não credenciados no CFI - padrão 
FINAME).

- Oferece limite de crédito por 2 anos.

- Prazo de pagamento até 84 meses, definido junto ao agente 
financeiro.

- Permite reembolsar materiais adquiridos nos últimos 6 meses 
antes da assinatura do contrato.



Lançamento do Programa BNDES de Apoio Emergencial ao 
Combate da Pandemia do Covid-19:

- Empréstimo emergencial que visa à ampliação imediata da 
oferta de leitos emergenciais, bem como de materiais e 
equipamentos médicos e hospitalares. Empresas de outros 
setores que buscam converter suas produções em equipamentos 
e insumos para saúde também serão contempladas. 

- Orçamento de R$ 2 bilhões.

- Apoio direto (solicitação feita diretamente ao BNDES).

- Taxas: TLP + remuneração BNDES (1% a.a.) + até 4,6% de taxa de 
risco de crédito.

- Prazo: Limitado a 60 meses, incluído o prazo de carência de 3 a 
24 meses. O prazo de utilização será de até 6 meses



TRABALHISTA
CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL



Redução de taxas de juros e extensão de prazos do crédito:

- Redução de juros de até 45% nas linhas de capital de giro, com 
taxas a partir de 0,57% ao mês (7,1% a.a.).

- Carência de até 60 dias nas operações de capital de giro já 
contratadas.

- Disponibilização de linhas de crédito especiais, com até seis 
meses de carência (para empresas que atuam nos setores de 
comércio e prestação de serviços).

- Oferta de linha de crédito para aquisição de máquinas e 
equipamentos, com prazo de pagamento de 60 meses.
Possibilidade de pausa no pagamento de prestações por 90 dias



Liberação de R$ 110 bilhões em crédito, sendo:

- R$ 60 bilhões para capital de giro, principalmente para 
empresas do setor imobiliário e as pequenas e médias.

-R$ 6 bilhões para o crédito agrícola.

- R$ 40 bilhões para compra de carteiras de crédito consignado e 
de financiamentos de veículos detidas por bancos médios, caso 
essas instituições financeiras tenham dificuldades.

- R$ 5 bilhões para Santas Casas, com taxa de 10% ao ano.



Construção civil:

- Antecipação de até 20% dos recursos do Financiamento à 
Produção de empreendimentos para obras a iniciar;

- Antecipação da liberação dos recursos correspondentes a até 3 
(três) meses, limitado a 10% do custo financiado, para obras em 
andamento e sem atrasos no cronograma;

- Liberação de recursos de financiamento à produção não 
utilizados pela empresa nos meses anteriores, limitado a 10% do 
custo financiado;

- Pausa no financiamento à produção de 90 dias, para clientes 
adimplentes ou com até 2 (duas) parcelas em atraso;

- Outras ações, como: permitir pagamento parcial de prestação 
do financiamento por até 90 dias; possibilidade de prorrogação 
do início das obras por 180 dias; admitir reformulação de 
cronograma de obras, entre outras.



TRABALHISTA

BANCO DO BRASIL



LIBERAÇÃO DE CRÉDITO

Liberação de R$ 100 bilhões em crédito em linhas já 
existentes:

- R$ 48 bilhões para empresas.
- R$ 25 bilhões para o agronegócio.
- R$ 24 bilhões para pessoas físicas.
- R$ 3 bilhões para administrações públicas municipais e 
estaduais.



LIBERAÇÃO DE CRÉDITO

Liberação de R$ 5 bilhões do Proger Urbano Capital de Giro para 
financiamento pela Caixa e Banco do Brasil:
• Dirigido a empresas com faturamento até R$ 10 milhões / ano.
• Teto financiável de R$ 500 mil.
• Prazo de financiamento em até 48 meses, incluídos até 12 
meses de carência.
• Garantias: dependerá da instituição financeira operadora, 
observadas as normas do Banco Central do Brasil.
• Custo: Taxa de Longo Prazo (TLP), acrescida de taxa efetiva de 
juros de até 12,00% ao ano, que, em março de 2020, poderia 
chegar até 17,8% a.a.

- A TLP é calculada por meio da soma do IPCA realizado e uma 
taxa pré-fixada. Em março de 2020, o IPCA acumulado até 
fevereiro foi de 4,01% e a taxa pré-fixada de 1,83%. Com isso, a 
TLP resultou
em cerca de 5,8% a.a.



LIBERAÇÃO DE CRÉDITO

Condições especiais: mínimo de 60% da quantidade de 
operações
formalizadas junto às empresas destinado a micro e pequenas 
empresas.

•Atenção! 
Não será concedido financiamento às pessoas jurídicas
inadimplentes perante qualquer órgão da Administração Pública 
Federal Direta e Indireta ou cadastradas no Cadin. 

• Dívidas bancárias: facilitação da prorrogação, por 60 dias, 
dos vencimentos de clientes pessoas físicas e de micro e 
pequenas empresas. Aplicável a contratos vigentes que 
estejam com parcelas em dia e limitados aos valores já 
utilizados (repactuação de dívida).



TRABALHISTA

BANCO DO NORDESTE



LIBERAÇÃO DE CRÉDITO

• Prorrogação de empréstimos e financiamentos por até 06 
meses. Medida prioritária para pequenas e médias empresas, 
porém em outros caso seja atestada a necessidade em razão 
do impacto da pandemia, como no caso do setor de turismo, 
poderá ser concedido;

• Para novos recursos, pode ser concedido crédito com até 06 
meses de carência em relação às empresas. Crédito Pessoal 
com carência de até 60 dias; 

• Recursos do FNE com 03 meses de carência e amortizações 
proporcionais ao faturamento da empresa. Medidas válidas 
até setembro de 2020; 

• Para crédito Rural elevação do limite de R$ 50.000,00 para R$ 
100.000,00 sem garantia real; 



CONTATOS 
FONE: +55 82 98883-2504 

EMAIL: diretoria.convictarnc@gmail.com

INSTAGRAM: @convictaauditores


