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MEDIDAS ANUNCIADAS 

 
Objetivo 

 
Medidas em vigor 

 
Instrumento normativo 

 
Demandas da indústria 
(não regulamentadas e 
em acompanhamento) 

Manutenção de 
empregos / 

Atividade Econômica 

Medidas 
trabalhistas que 
poderão ser 
adotadas pelos 
empregadores para 
preservação do 
emprego e da 
renda. 

MP 927, de 22 de março 
de 2020 – medidas 
trabalhistas e MP 928 que 
revoga a suspensão do 
contrato de trabalho  
I - o teletrabalho; 
 
II - a antecipação de férias 
individuais; 
 
III - a concessão de férias 
coletivas; 
 
IV - o aproveitamento e a 
antecipação de feriados; 
 
V - o banco de horas; 
 
VI - a suspensão de 
exigências administrativas 
em segurança e saúde no 
trabalho; e 
 
VIII - o diferimento do 
recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS.  

Linha de crédito para 
pequenas e médias 
empresas financiar 2 
meses de salário dos 
trabalhadores (empresas 
de R$360 mil a R$10 
milhões)  
 
Pagamento de 
compensação de 25% do 
valor do seguro 
desemprego por três 
meses para os 
trabalhadores que ganhem 
até 2 salários mínimos e 
que tiverem redução de 
jornada e salário 
 
Nova permissão para 
Layoff 
 
Pagamento pelo governo 
dos 15 primeiros dias de 
auxílio-doença para os 
trabalhadores afetados 
pelo COVID-19 
 
Permissão de redução 
proporcional de salários e 
jornada no limite de 50% 
  
Permissão expressa de 
alteração de horários de 
trabalho 
 
Não aplicação de multas 
trabalhistas por medidas 
adotadas pela empresa em 
função do enfrentamento 
da atual crise 



 

 

Prorrogação de 
prazo para 
pagamento de 
tributos federais do 
SIMPLES. 

 
Secretaria Especial da 
Fazenda - ME | Resolução 
nº 152, de 18 de março de 
2020 

Suspensão de cobrança e 
renegociação de tributos 
federais por 90 dias para 
aliviar o fluxo de caixa das 
empresas afetadas pela 
crise 
Suspensão de cobrança e 
renegociação de ICMS por 
90 dias para aliviar o fluxo 
de caixa das empresas 
afetadas pela crise 
 
Antecipação de recebíveis 
de contratos das empresas 
com a administração 
pública 
 
Suspensão de registros e 
atualização de dados das 
obrigações acessórias e 
obrigatórias por 90 dias 
 
Prorrogação de prazos 
para obrigações acessórias 
por 90 dias 
 
Redução de 50% nas 
contribuições do Sistema S 
por 3 meses. 
 
Facilitar o desembaraço de 
insumos e matérias primas 
industriais importadas 
antes do desembarque. 
 

Diferimento do 
recolhimento do 
Fundo de Garantia 
do Tempo de 
Serviço - FGTS por 
03 meses 

MP 927, de 22 de março 
de 2020 / Caixa 
Econômica Federal a 
Circular nº 893/2020 

Simplificação das 
exigências para 
contratação de 
crédito e dispensa 
de documentação 
(CND) 
para renegociação 
de crédito. 

Banco Central | 
Resolução nº 4782, de 16 
de 
março de 2020 

Prorrogação prazo 
de validade de 
CND´s e Certidoes 
positivas com 
efetivo de negativa 
por 3 meses 

RFB | Portaria conjunta n 
555 de 23 de março de 
2020 

Procedimento 
simplificado e 
automático para 
abertura, alteração 
e fechamento de 
empresas de 
inovação / startups 

Secretaria Especial de 
Desburocratização | 
Resolução nº 55 de 23 de 
março de 2020 

Suspensão, 
prorrogação e 
adiamento de atos 
de cobrança da 
dívida ativa da 
União. 

Ministério da Economia | 
Portaria nº 103, de 17 de 
março de 2020 

Tabelamento do 
frete – suspensão 
do CIOT e 
prorrogação da 
validade dos 
certificados do  
 
Registro Nacional de 
Transportadores 
Rodoviários de 
Cargas – RNTRC. 

ANTT | Resolução nº 
5.876, de 20 de março de 
2020 



 

 

Prorrogação, até 31 
de dezembro de 
2020, do valor 
mínimo de R$ 
500,00 para início 
de 
parcelamento de 
dívidas com a 
Fazenda Nacional. 

RFB/PGFN | Portaria 
Conjunta nº 541, de 20 de 
março de 2020 

Suspensão pelo 
prazo de 90 dias de 
inscrições em dívida 
ativa, protestos e 
execução fiscal. 

Portaria nº 103 do ME de 
17/03/2020 

Suspensão dos 
prazos de atos 
processuais para os 
sujeitos passivos, 
como aqueles para 
interposição de 
defesa 
administrativa e 
recursos perante o 
CARF. 

Portaria nº 103 do ME, de 
17/03/20, e Portaria 
ME/CARF nº 8.112, de 
20/03/20 

 
Financiamentos 

 
Linha de Crédito 
Proger Urbano 
Capital de Giro  / 
FAT para Micro e 
Pequenas 
Empresas. 

 
Conselho Deliberativo do 
FAT – ME | Resolução nº 
850, de 18 de março de 
2020 

 
BNDES - ampliação do 
acesso ao crédito do 
BNDES com Fintechs 
 
Simplificação de exigências 
para contratação de 
crédito 
 
Redução de IOF sobre 
financiamentos 
 
Oferecimento de 
mecanismos de Hedge 
Cambial 
 
Fortalecimento do Cartão  
 
BNDES, com o retorno das 
operações via banco do 
Brasil 
 
Intensificação do uso das 
linhas de crédito BNDES 
Finame Materiais (insumos 

BNDES - 
transferência de 
recursos do Fundo 
PIS-PASEP para o 
Fundo de Garantia 
do Tempo de 
Serviço (FGTS), no 
valor de R$ 20 
bilhões 

infos no site do BNDES 

 
BNDES - suspensão 
temporária de 
pagamentos de 
parcelas de 
financiamentos 
diretos para 
empresas no valor 
de R$ 19 bilhões 

 
 
 
 
site do BNDES 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/bndes-contra-o-coronavirus/medidas-emergenciais-contra-coronavirus/!ut/p/z1/tVNdT8IwFP0tPuxxa9m3vs0RWIyYEFHYXki3dVsNa0dXmPjrvYCJiQGnIfTlpvfjnHPbe1GCFijhZMtKopjgZAX3OHGX3nQcRoE9eByPIhdPB9FwNnRGZjh10StKUJJx1agKxSnPabtkvFVMbbIDgoYrUVMN1zRnOWn1THAlCRgp9kRy037HaE1lSXnGCDuVuGdqMpajmBbO7cAnpm7Z2NdtnBW6b9umbtKB42WW65DbAs37pCcQxmdOgKE-6UuJgcI7T-Gh-ZbRDr1wIWt4zOd_dhD1MbjuhQw98NZV4Sf4uvDmhfAPh-__ZYBgOUw5CSclwBJV6YwXAi3-Os1Qzd7W6ySA_YEofVdoceUFgo7KlUiPex3w1PJBuqQFlVQaGwnuSqmmvdOwhruuMw5yjFJsjVSCpwGqRki1F9UyRY_STmFVooVufkKgpq59a6fzj_snfRymfjcr6i8z95W_s1blzSedF3X5/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 

 

 
BNDES - suspensão 
temporária de 
pagamentos de 
parcelas de 
financiamentos 
indiretos para 
empresas no valor 
de R$ 11 bilhões 

 
 
 

site do BNDES 
 

industriais) e BNDES 
Crédito para pequenas 
empresas e estimulo à 
operação por parte dos 
agentes financeiros 
 
Estimular que o aumento 
de liquidez na economia 
promovido pelo BACEN 
(16,7% do PIB) se reflita 
em melhores condições de 
financiamento para as 
empresas. 

 
BNDES -ampliação 
do crédito para 
micro, pequenas e 
médias empresas 
(MPMEs), por meio 
dos bancos 
parceiros, no valor 
de R$ 5 bilhões 

 
 
 
 
site do BNDES 

CEF - pausa de 60 
dias no pagamento 
de parcelas 
adimplentes da 
empresa 

 
 
site da caixa 

CEF - Redução de 
juros de 45% no 
capital de giro, com 
taxas a partir de 
0,57% a.m 

 
 
site da caixa 

CEF - 
disponibilização de 
linhas de crédito 
especiais para 
comércio ou 
prestadores de 
serviços com 6 
meses de carência 

 
 
 
site da caixa 

 
Banco Central 
adotou medidas 
com potencial de 
aumento de liquidez 
do sistema 
financeiro de R$1,21 
Tri (16,7% do PIB) 

 
 
 
 
 
 
Bacen 

Combate a pandemia Orçamento extra 
para aquisição de 
equipamentos e 
insumos 
hospitalares no 
valor de R$5 bi 

MP 924, de 13 de março 
de 2020 – crédito 
extraordinário no valor de 
R$ 5 bilhões 

ABIPLAST vem articulando 
junto ao setor privado, 
ações para atender as 
demandas do setor público 
por produtos, insumos, 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/bndes-contra-o-coronavirus/medidas-emergenciais-contra-coronavirus/!ut/p/z1/tVNdT8IwFP0tPuxxa9m3vs0RWIyYEFHYXki3dVsNa0dXmPjrvYCJiQGnIfTlpvfjnHPbe1GCFijhZMtKopjgZAX3OHGX3nQcRoE9eByPIhdPB9FwNnRGZjh10StKUJJx1agKxSnPabtkvFVMbbIDgoYrUVMN1zRnOWn1THAlCRgp9kRy037HaE1lSXnGCDuVuGdqMpajmBbO7cAnpm7Z2NdtnBW6b9umbtKB42WW65DbAs37pCcQxmdOgKE-6UuJgcI7T-Gh-ZbRDr1wIWt4zOd_dhD1MbjuhQw98NZV4Sf4uvDmhfAPh-__ZYBgOUw5CSclwBJV6YwXAi3-Os1Qzd7W6ySA_YEofVdoceUFgo7KlUiPex3w1PJBuqQFlVQaGwnuSqmmvdOwhruuMw5yjFJsjVSCpwGqRki1F9UyRY_STmFVooVufkKgpq59a6fzj_snfRymfjcr6i8z95W_s1blzSedF3X5/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/bndes-contra-o-coronavirus/medidas-emergenciais-contra-coronavirus/!ut/p/z1/tVNdT8IwFP0tPuxxa9m3vs0RWIyYEFHYXki3dVsNa0dXmPjrvYCJiQGnIfTlpvfjnHPbe1GCFijhZMtKopjgZAX3OHGX3nQcRoE9eByPIhdPB9FwNnRGZjh10StKUJJx1agKxSnPabtkvFVMbbIDgoYrUVMN1zRnOWn1THAlCRgp9kRy037HaE1lSXnGCDuVuGdqMpajmBbO7cAnpm7Z2NdtnBW6b9umbtKB42WW65DbAs37pCcQxmdOgKE-6UuJgcI7T-Gh-ZbRDr1wIWt4zOd_dhD1MbjuhQw98NZV4Sf4uvDmhfAPh-__ZYBgOUw5CSclwBJV6YwXAi3-Os1Qzd7W6ySA_YEofVdoceUFgo7KlUiPex3w1PJBuqQFlVQaGwnuSqmmvdOwhruuMw5yjFJsjVSCpwGqRki1F9UyRY_STmFVooVufkKgpq59a6fzj_snfRymfjcr6i8z95W_s1blzSedF3X5/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.caixa.gov.br/comasuaempresa/Paginas/default.aspx
http://www.caixa.gov.br/comasuaempresa/Paginas/default.aspx
http://www.caixa.gov.br/comasuaempresa/Paginas/default.aspx


 

 

Redução a zero das 
alíquotas do 
Imposto de 
Importação para 
produtos de uso 
médico- 
hospitalar (até 
setembro de 2020). 

Câmara de Comércio 
Exterior – ME | Resolução 
nº 17, de 17 de março de 
2020 

equipamentos para o 
combate a pandemia. 

Desoneração 
temporária de IPI 
sobre bens 
importados que 
sejam necessários 
ao combate do 
Covid-19. 

Presidência da República 
| Decreto nº 10.285, de 
20 de março de 2020 

Desoneração 
temporária de IPI 
sobre bens 
produzidos 
internamente que 
sejam necessários 
ao combate do 
Covid-19. 

Presidência da República 
| Decreto nº 10.285, de 
20 de março de 2020 

Suspender a prova 
de vida dos 
beneficiários do 
INSS por 120 dias. 

INSS | Portaria nº 373, de 
16 de março de 2020 

Priorizar 
desembaraço 
aduaneiro de 
produtos de uso 
médico-hospitalar. 

Receita Federal | 
Instrução Normativa nº 
1.927, de 17 de março de 
2020 

Controle de 
exportação para 
evitar o 
desabastecimento 
de produtos de 
combate COVID-19. 

SECEX | Portaria nº 16, de 
18 de março de 2020 

Suspensão da 
exigência de 
licenciamento de 
importação para 
tubos de plástico 
para coleta de 
sangue a vácuo e de 
seringas 
descartáveis de uso 
geral dos países que 
especifica. 

Câmara de Comércio 
Exterior – ME | Portaria 
nº 18, de 20 de março de 
2020 



 

 

Reconhecimento de 
estado de 
calamidade pública 
com efeitos até de 
31 de dezembro de 
2020. 

Presidência de República | 
Mensagem ao Congresso 
nº 93, de 18 de março de 
2020 

Garantir o exercício 
e o funcionamento 
de serviços públicos 
e atividades 
essenciais e que 
restrições de 
transporte 
interestaduais 
sejam baseadas em 
parecer técnico da 
ANVISA. 

MP 926, de 20 de março 
de 2020 – procedimentos 
para aquisição de bens, 
serviços e insumos da 
emergência de saúde 
pública. 

Definição dos 
serviços públicos e 
das atividades 
essenciais. 

Presidência da República | 
Decretos nº 10.282 e 
10.288, de março de 2020;   
Decreto nº 10.292, de 
25.3.2020 Publicado no 
DOU de 26.3.2020 e 
Portaria nº 116 de 26 de 
março de 2020 do 
Ministério da Agricultura 
(MAPA) 

Suspensão da 
compulsoriedade da 
certificação de 
suprimentos 
médico hospitalares 

INMETRO | Portaria nº 
102, de 20 de março de 
2020 

Suspensão, até 30 
de setembro de 
2020, por interesse 
público, dos direitos 
antidumping 
aplicados às 
importações 
brasileiras de 
seringas 
descartáveis de uso 
geral, de plástico, 
tendo por objetivo 
facilitar o combate à 
pandemia do 
Corona Vírus / 
Covid-19 

Resolução nº 23, de 
25.3.2020 publicada no 
DOU de 26.03.2020 



 

 

Redução 
temporária, para 
zero porcento, da 
alíquota do Imposto 
de Importação de 
produtos com 
objetivo facilitar o 
combate à 
pandemia do 
Corona Vírus / 
Covid-19. 

Resolução nº 22, de 
25.3.2020 publicada no 
DOU de 26.03.2020 

 

 


