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PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA

NOVO RITO DE ANÁLISE DE MEDIDAS PROVISÓRIAS
Com a crise desencadeada pela pandemia da COVID-19, o governo solicitou ao Supremo Tribunal Federal 
a suspensão dos prazos de análise das MPs já em tramitação. Abaixo listamos o fluxograma de acordo 
com ato publicado pelo Congresso no DOU nesta quarta, 1/Abril

PONTOS ESPECIAIS
Tramitação:

Apreciação em Plenário

● As novas regras se aplicam 
às Medidas Provisórias em 
tramitação antes e depois 
do Ato da Mesa do 
Congresso; 

● Medidas Provisórias já em 
tramitação serão levadas a 
plenário, onde terão 
relatores designados

Envio da Medida Provisória

CONGRESSO
NACIONAL
2 dias úteis para 
recebimento de emendas

1 2 CÂMARA DOS 
DEPUTADOS
Até o 9º dia após a 
publicação para deliberar

3

SENADO
FEDERAL
Até o 14º dia após a 
publicação para deliberar

4HAVENDO MUDANÇAS 
NO TEXTO DA CÂMARA 

4A CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

CD: 2 dias úteis 
para deliberar as 
mudanças

ENVIO PARA
A SANÇÃO

5

MANTIDO O TEXTO DA 
CÂMARA 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-conjunto-das-mesas-da-camara-dos-deputadose-do-senado-federal-n-1-de-2020-250639870


MP 936/2020 - Programa Emergencial de Emprego e 
Renda (publicada em 02/abril)

Redução de jornada proporcional à do salário por até 90 
dias:
✓ Redução de 25%, 50% e 70% com direito 

equivalente a recolhimento de seguro desemprego
✓ O empregado terá garantia provisória no emprego 

pelo período equivalente ao da redução após o 
restabelecimento da jornada

Suspensão do contrato de trabalho com pagamento do 
Seguro Desemprego:
✓ Prazo máximo de 60 dias;
✓ Manutenção dos benefícios pelo empregador; 
✓ Pagamento integral do seguro desemprego, 

mesmo aos empregados que não tenham 
cumprido os requisitos para ter este direito.

MEDIDAS PROVISÓRIAS EM TEMPOS DE CRISE
Duas MP’s cobrem hoje os principais pacotes do governo nesta Crise do ponto de vista trabalhista, são a 

MP 936/2020 e MP 927/2020

MP 927/2020 - Trabalhista (publicada em 22/março)

✓ Trouxe previsão de suspensão do contrato de 
trabalho sem acesso ao seguro desemprego

✓ Suspendeu recolhimento ao FGTS por 3 meses
✓ Foi questionada e teve parte revogada por outra 

Medida Provisória, a MP 928/2020
✓ No Congresso já tem mais de 1000 emendas

APROVAÇÃO PELO CONGRESSO

✓ O presidente da Câmara Rodrigo Maia indica que 
tentará uma aprovação rápida da MP 936;

✓ Já a MP 927 vira nesse momento um imã de 
ameaças com suas 1000+ emendas apresentadas.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm


MEDIDAS CONTRA A CRISE
O Governo Federal vem anunciando uma série de medidas 
para mitigar os efeitos da crise causada pelo coronavírus. 
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DIREITOS TRABALHISTAS
Coronavoucher: auxílio emergencial é sancionado com vetos

✓ O Programa de auxílio emergencial, chamado de 
coronavoucher, garante auxílio de R$ 600 para 
apoiar trabalhadores informais, desempregados e 
microempreendedores individuais (MEIs) que 
integrem família de baixa renda, durante três meses. 

✓ A proposta foi aprovada na última quinta (26) em 
votação simbólica e remota na Câmara dos 
Deputados. 

✓ Entretanto, quando o projeto foi à sanção, criou-se 
uma crise entre os poderes por causa do 
pagamento benefício. Guedes e sua equipe 
econômica defendiam que só seria possível 
empenhar o montante com a autorização de uma 
PEC, enquanto o Congresso e o STF 
argumentavam que não era necessário, já que o 
Estado de Calamidade autorizava esse tipo de 
programa.

✓ Por fim, o projeto foi sancionado com vetos, sendo 
publicado em Edição Extra do Diário Oficial da União na 
forma da Lei 13.982/20 (íntegra).

✓ Como  já havia sido anunciado anteriormente, o 
Presidente vetou (justificativas) trechos da lei, entre elas 
destaca-se o que previa a ampliação do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), pago a idosos e 
deficientes carentes.

✓ De acordo as últimas entrevistas do presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro Guimarães, e do ministro da 
Cidadania, Onyx Lorenzoni, os pagamentos serão feitos 
em agências da Caixa, lotéricas, correspondentes 
bancários e pelo aplicativo da Caixa. Também haverá 
auxílio de unidades do Banco do Brasil, Banco do 
Nordeste e Banco da Amazônia. Será possível, ainda, 
fazer transferência para outros bancos. O principal ponto 
de conflito é: quando este auxílio chegará de fato à ponta.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.982-de-2-de-abril-de-2020-250915958
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-250915955


DIREITOS TRABALHISTAS E SEGURIDADE

Liberação imediata de R$100 milhões via SISTEMA ÚNICO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, para todos os municípios do país. Nos 
próximos dias, o valor tende a aumentar;

Ampliação do BOLSA FAMÍLIA, abrangendo 1,2 milhão de  
famílias;

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

INSS - Simplificação dos atendimentos com a adoção de uma série 
de medidas para simplificação dos atendimentos, prorrogação de 
prazos, flexibilização de exigências e facilitação das 
movimentações virtuais.

http://www.economia.gov.br/noticias/2020/marco/inss-vai-acelerar-concessao-de-beneficios-com-fortalecimento-do-atendimento-virtual
http://www.economia.gov.br/noticias/2020/marco/inss-vai-acelerar-concessao-de-beneficios-com-fortalecimento-do-atendimento-virtual


APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

PROGER - Liberação de mais R$ 5 bilhões de crédito 
para as micro e pequenas empresas pelo Programa 
de Geração de Renda (Proger), mantido com recursos 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A quantia 
será repassada aos bancos públicos para que eles 
concedam empréstimos voltados a capital de giro das 
micro e pequenas empresas. Instrumento legal:  
Resolução. Vigência Imediata.

SIMPLES - Suspensão por três meses do prazo 
para empresas recolherem a parte referente à 
parcela da União no Simples Nacional. O valor 
que não for recolhido nesse período será diluído 
nos meses seguintes até o fim do ano. Alterações:

● Apuração Março de 2020, com vencimento 
original em 20/04/2020, fica com vencimento 
para 20/10/2020;

● Período de Apuração Abril de 2020, com 
vencimento original em 20/05/2020, fica com 
vencimento para 20/11/2020; e

● Período de Apuração Maio de 2020, com 
vencimento original em 22/06/2020, fica com 
vencimento para 21/12/2020.

 Resolução.

Redução das alíquotas de contribuição do Sistema S 
até 30.06.2020 - Entrou em vigor no dia 1º de abril a 
Medida Provisória 932/2020, que reduziu as alíquotas 
das contribuições aos serviços sociais autônomos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20851-CODEFAT.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107839
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-932-de-31-de-marco-de-2020-250477890


O que é:  Financiamento, com orçamento de R$ 2 
bilhões, que visa à ampliação imediata da oferta de 
leitos emergenciais, bem como de materiais e 
equipamentos médicos e hospitalares. 

Limite: Até R$ 150 milhões por grupo econômico, a 
cada período de 6 meses. O valor mínimo de 
financiamento em operações será de R$ 10 
milhões.

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

Vigência: Até 30/09/2020. Detalhes aqui.

APOIO ÀS EMPRESAS
O governo federal e o BNDES anunciaram medidas em caráter emergencial

CRÉDITO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE MPMES1
O que é: R$ 40 bilhões (R$ 20 bilhões por mês) 
para o financiamento de 2 meses da folha de 
pagamento de MPMEs, sendo R$ 34 bilhões 
oriundos do Tesouro Nacional e R$ 6 bilhões de 
recursos dos bancos de varejo. 

Contrapartida: Não demitir, por dois meses, os 
empregados com salários financiados. Taxa 
prefixada  de 3,75% ao ano (isenta de remuneração 
ao BNDES e aos bancos).

Prazo: Até 30 meses para pagamento, com 
carência de seis meses para cobrança de juros.

Vigência: ainda não está valendo, governo 
mandará MP. Detalhes aqui.

MAIS CAPITAL DE GIRO2

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programa-apoio-emergencial-coronavirus/!ut/p/z1/vZLPU6MwFMf_lj1wTBNIoNQbg7Ws0ukybm2bixMgQNaSYEhb9a_fUPVgHTvuZXNKXt6P7-e9BylcQyrZXtTMCCXZ1r43NLgfZ7M4iYibzlLXQ9ky_JXdhglexASujg7oixMhSD_EXyUBytzk8velf-XFWQDvIIW0kKYzDdzksuT9vZC9EWZXHBU4qFEtd1AlJJOFYC2XRvUO2grZsB50WtWatfZW7WQ5fLxbAOuUUIC3XNd8iNyCQmk10OldP1TtClHCTVmigKOJB1xSTgAJiA8Y5gFwGRmHhY8x5t4b5Zk20PNNWA31rEs6uZkmZIHSxU88RVESpz6Z3rizCX5zOJNjYzWMv9bgw9Ve8ANcSqVbO7nbf0RMELw-GdYnSrsNnp7H89pmZqYBQlYKrr_ZcRss_jw-0sjOW0nDnwxc_8eBW7h6q_LXnY5kjkNLoXnFNdejnbbmxpiuv3CQgw6Hw-gobVSr_SjX1tINlZQ2g8BeGP4u8-gGBiDNgDoFPq3TqN5Sn6aHXbtsQ_wMHqr5FBOaP-OXlK-iH38BXy5h0A!!/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/
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/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Flinha-emergencial-folha-de-pagamentos-mpme
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/linha-emergencial-folha-de-pagamentos-mpme/!ut/p/z1/vVNNc9sgEP0tPeiIQZ-We9MojpVGHleTura5ZBBCEqkABWE76a8vct3ONE08k0s4Lcvu2_d2F4jhFmJJDrwhhitJOnvf4eh-WizSLAncfJG7HirW8dfiLs78VRrAzSkAvXESBPE_-ddZhAo3u_p2FV57aRHB7xBDTKXpTQt3pazYcM_lYLjZ0xMDB7VKMAfVXBJJORFMGjU4qOOyJQPotWo0Edaq97L6-wCYYLphY0IHatVZT8VAT5pzPhC9YGPlnvIK7mgcRhH1KAgRm4KAoRLELi1ByerYq6t6RqforPRCK_DlRmzGejYkn93Os2CF8tWNP0dJluZhML91FzP_HHABY2c5TN_mEMLNgbMjXEulhZ3e3TslZgh-eTGw_1TajfD0Ml02FpmYFnBZK7h9R9ctAH94fMSJnbuShj0ZuP3gwVuRTafK3_udyNKPrRrNaqaZnuy1dbfG9MNnBznoeDxOTvQmjTpMSm09va3WK21GkgM37A_VUxgYRWkClDW0Gj-T3g-v1WnVYJW_hIe9WIvYfwY_6uXcD3D57P_M2Sb59AsPmihD/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/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fbndes-credito-pequenas-empresas


O que é: Possibilidade de concessão da suspensão 
temporária por prazo de até seis meses de 
amortizações de empréstimos contratados junto ao 
BNDES, medida conhecida como standstill. 

Operações diretas: O pedido de suspensão deve 
ser encaminhado ao BNDES até dia 30/06/2020. 
Detalhes aqui. 

Operações indiretas: A interrupção deverá ser 
negociada com o agente financeiro que concedeu o 
financiamento. O prazo total do crédito será 
mantido e não haverá a incidência de juros de mora 
durante o período de suspensão. A solicitação de 
renegociação poderá ser feita a partir de 
01/04/2020. Detalhes aqui.

LINHA EMERGENCIAL - SETOR DE SAÚDE3
O que é:  Expansão da oferta de capital de giro 
desta linha de crédito para negócios com 
faturamento anual de até R$ 300 milhões até 
30.09.2020, com limite de financiamento de até 

Pelo menos R$ 5 bilhões estarão disponíveis para 
apoio às MPMEs.

Limite: R$ 70 milhões por ano. 

Prazo: 5 anos, com carência de 2 anos.

Agentes financeiros aptos e suas taxas: Aqui

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS4

APOIO ÀS EMPRESASAPOIO ÀS EMPRESAS
O governo federal e o BNDES anunciaram medidas em caráter emergencial

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/suspensao-de-pagamentos/suspensao-de-pagamentos-para-operacoes-diretas/!ut/p/z1/xVRPb5swHP0sPXB0bAIJYTdEWVgKypK0TeASGTDgLdjUdsL27WdYdplWoqqqxgVjHu_PDz3DFB5gyvCFVlhRzvBJPyfp_Ohsln7o2Wa0Ni2ENmZ4H9-bG9N_duB-AKBXLg_BdPz7Z5jCNGeqVTVMMlYQeaRMKqrO-eDAQDVviIFKyjDLKW4IU1waSJ5lS5jEHBQEtLi69UIvBQa8JQLnnEhQUEEUlr16m9MCJtjE2CwyB7hlaQI7yzHIsG0BZ44zd15kro3La9qROOn4MPa9noZE7kMQ2msUrb9YAfJCP5rZwYO5dK0rYGygA2C1iPzQtVGEPm9nyPv6uLUCe2Wh3RQm2qTzmsmdb8P9hZIOPjEuGv2Ld2-cQYhuKCDnnQrj9Mvpx9KbH0tvvZN-datRurJTEftxpWmxqgFlJYeHN9ZCk9BvLy-pp8vJmSI_FDz8h3bqsNWJZ78PIo9l1kKnEqQkgojJWejtWqlWfjKQgbqumwwWJxW_TDKhd1qt2HKheqOSKvLH7gADfbBeVS8E7089cZb_0qm51On_podt89QsrJ_g-3bRPZZ11RzjwJpdb6dLVMZqlnh3d78AlZ8gkw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/suspensao-de-pagamentos/suspensao-de-pagamentos-para-operacoes-indiretas/!ut/p/z1/xVRNb5swGP4tPXAkNjEEshuiLCwlypK0TeASGTDgLdjUdsL272dYdplWoqqqxgVjP34-XvMapOAAUoYvtMKKcoZP-jtJZ0d3swgi37bitYUg3FjR_ere2ljBswv2AwC-8vgQpOP7n0EK0pypVtUgyVhB5JEyqag654MDA9a8IQYsKcMsp7ghTHFpQHmWLWESc7MgZourWwt6KLDJWyJwzok0KSuoIArLXr_NaQGSEtpz5Mxs0yaWZ9rIxaZXZI6ZzeA0K7CVz214zTsSKB0vx77X05B4_hBG9hrG6y8ohH4UxI4dPliLOboCxko6AJZeHETaUgw_bx3of33cotBeIribgkSbdF8zuQtssL9Q0oEnxkWjD3n3xhpE8IYCdN-pME6_mH4svfWx9Oid9MtbPaWbdipWwarStFjV-l8vOTi8uTE0Df328pL6ukE5U-SHAof_0qE6cHXi2e_ryGcZ8nQyQUoiiJichZ6ulWrlJwMasOu6yWByUvHLJBN6ptWaLReqtyqpIn8MDzCzj9br6oHg_d0nzvJfOjWXOv_f9KBtnhoP_TS_b73usayr5rgKkXN9nS5xuVJO4t_d_QIk707K/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/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fprograma-apoio-emergencial-coronavirus
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas/atuacao-instituicoes/!ut/p/z1/tVRNd9owEPwtPXAUki0b2705hJgQEzAfSfAlTxYSVoslRxbQ_vsKQtu8vISkL40vtqXV7MzurGAO72AuyVasiBFKkrX9X-Sd-zS66vW9EUoRHl-guJ86c294hi6vMbw9BKBXnhjB3G4HWdLtx56TJqnjomwejrNp2MejrgdvYA5zKk1tSrgo5JI190I2RpgNPTBooVJVrIWOi4Iq1gAuJJGUCU0aQDVbMkkFWZKmhYjZEEoUeBq-z1BTsYSLThgwlxYcEM4C4AXcBxH3HeBil3vREkc8IEdFJyjn76nIiYD8dMFu93yfIowucc8idFPf6105SYSPAaeKfggYhGm3H3mWw8XER_F4NsE9b4DR1IULSzJ4XaQPb7eC7eBcKl1ZG0z_1rDoUOqQTgh4EBbAixgFUVFg4EYd5EeEUAdT2Edw8FbnrbXEt4eHPLb9V9KwHwbenTDAY88FqZg0ynZ6LWRp219rtdKksl98I5f7jQPGwRbCKFCzhw2TdptVtWYNafZ5XT3sDldWETGltQpXx8wnTlk5q7UqHkcilgUO7XnNONNMtzfaLpfG1M3XFmqh3W7XPuC1V2rbLrRdqS2xWmmz19MIw36rOqa1-jUByn5otZ8_vWleylOqxhbpOfyxmX_8koyvreP87AwlPc8ZJej1Zr5rIJ7D35ydozi9nKbJHOHQd_4vPEKZdXuaTaztM9SZuZ_K_vxzizP7KPzgrdvmH6foI9foy4PzYmhdzasQ_xTg-yTczXi53qZ8aPzCX1X3wx5--jL-Iv7yCx_FU0k!/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/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Fsuspensao-de-pagamentos%2Fsuspensao-de-pagamentos-medida-emergencial
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/


Gustavo Montezano, presidente do BNDES

R$ 20 BILHÕES PARA O FGTS5
O que é:  o BNDES aprovou, em março de 2020, a 
transferência de R$ 20 bilhões do PIS-PASEP para 
o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), 
de modo a reforçar o fundo e possibilitar saques de 
acordo com os critérios estabelecidos pelo governo 
federal.

APOIO ÀS EMPRESASAPOIO ÀS EMPRESAS
O governo federal e o BNDES anunciaram medidas em caráter emergencial

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/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ftransparencia%2Ffundos%2Fpispasep%2Ffundo-pis-pasep
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/


Renegociação crédito - Facilitação da renegociação 
de operações de créditos de empresas e de famílias, 
uma vez que foi dispensado dos bancos o aumento da 
poupança que têm de deixar em caixa 
(provisionamento) caso essa repactuação ocorra nos 
próximos seis meses.  Resolução.

Flexibilização de renegociações - Flexibilizou aos 
bancos ações para realizar eventuais renegociações e 
de manter o fluxo de novos empréstimos, já que a 
medida baixou a necessidade de capital próprio para a 
chamada "alavancagem". Na prática, os bancos vão 
precisar ter menos dinheiro em caixa para fazerem 
as operações. Só essa mudança pode aumentar a 
capacidade de concessão de crédito em torno de R$ 

637 bilhões. Resolução.

EMPRÉSTIMOS E RENEGOCIAÇÕES

Juros consignado - A taxa de juros do empréstimo 
consignado para aposentados e pensionistas do INSS 
passará dos atuais 2,08% ao mês para 1,80% ao 
mês, enquanto a taxa para o cartão de crédito será 
reduzida de 3% ao mês para 2,70% ao mês. Além 
disso, o governo prevê também a ampliação da 
margem consignável para empréstimos para os 
segurados do INSS.

Vigência: a partir do dia 23/03/2020.

Instrução Normativa.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/Resolucao%20n%C2%BA%204782-20-Bacen.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/Resolucao%20n%C2%BA%204783-20-Bacen.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-106-de-18-de-marco-de-2020-248807943


Foto: Fernando Bizerra/Agência Senado

SITUAÇÃO FISCAL

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 
suspenderá atos de cobrança e facilitará a renegociação de 
dívidas em decorrência da pandemia;

18/03

Estado de Calamidade - O Congresso Nacional concluiu o 
reconhecimento do Estado de Calamidade, o que dispensou o 
governo de cumprir a meta de resultado primário neste ano, que 
estava estimada em um déficit de R$ 124,1 bilhões. A medida 
abre espaço fiscal para a adoção de medidas para o 
enfrentamento do novo coronavírus. Os limites do Teto de Gastos 
e o atendimento da Regra de Ouro estão mantidos;

20/03

Mudanças na SRFB - Receita Federal suspendeu prazos para 
práticas de atos processuais e procedimentos administrativos.

23/03



SITUAÇÃO FISCAL

Antecipação de Recebíveis - O Ministério da Economia 
anunciou que lançará, nas próximas semanas, linha de 
antecipação de pagamento de recebíveis. 

Segundo a Agência Brasil, o fornecedor de produtos 
ou serviços fará o empréstimo com um banco, tendo 
como garantia contrato com órgão público. O banco 
antecipará o pagamento, com uma taxa de desconto. 
“Quando o pagamento for feito, o dinheiro será enviado 
ao banco. “Os empréstimos serão feitos por meio do

28/03

sistema de compras do governo federal, o Comprasnet”, 
afirma Cristiano Rocha Heckert, secretário de Gestão 
do Ministério da Economia. 

Os bancos serão credenciados e farão as propostas de 
taxas de descontos e o fornecedor poderá escolher a 
melhor. “Será uma plataforma integrada com nosso 
banco de dados de contrato. O poder público entra 
como garantidor que o contrato existe. Isso é 
fundamental porque diminui enormemente o risco do 
banco”, afirmou Heckert.

Prorrogação do Prazo de Certidões - A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil (RFB) prorrogaram o prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a 
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e das Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de 
Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND).

24/03

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/gestorpublico/1271-orientacoes-e-modelos-nas-contratacoes-publicas-durante-a-pandemia-do-coronavirus


COMÉRCIO EXTERIOR E IPI DE MATERIAIS DE SAÚDE

Restrições a exportações - Permissão de 
licenciamento não automático para produtos destinados 
ao combate do Covid-19. A partir de agora, enquanto for 
necessário, o governo brasileiro fará o monitoramento 
dessas exportações para garantir o pleno 
abastecimento interno de itens essenciais para o 
combate da Covid-19, ao mesmo tempo em que pode 
liberar as vendas externas do excedente produtivo; 
Portaria.

Redução de IPI: o governo federal reduziu a zero o IPI 
para artigos de laboratório ou de farmácia; luvas, 
mitenes e semelhantes, exceto para cirurgia; e para 
termômetros clínicos. A cobrança do imposto só 
retornará no dia 01/10/2020.
Decreto 10.302/2020 

Redução a zero as alíquotas de importação de 
produtos de uso médico-hospitalar. Para isso, a Camex 
zerou a Imposto de Importação de 50 produtos para 
o combate ao coronavírus. A Resolução abrange desde 
luvas, máscaras e álcool etílico até respiradores, para 
facilitar o atendimento da população e minimizar os 
impactos econômicos da pandemia; 

Simplificação na Aduana - A Receita Federal 
simplificou despacho aduaneiro de produtos de uso 
médico-hospitalar destinados ao combate da Covid-19;

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-16-de-18-de-marco-de-2020-248809941
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=01/04/2020&totalArquivos=1
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-22-de-25-de-marco-de-2020-249807290


COMPRAS PÚBLICAS

Almoxarifado Virtual - Órgãos públicos, que utilizam 
o Almoxarifado Virtual, plataforma de compras online, 
poderão a partir de agora adquirir produtos como 
máscaras, álcool gel e termômetros digitais 
destinados à prevenção e controle da Covid-19. A 
medida beneficia inclusive unidades de saúde e 
simplifica a aquisição desses produtos que poderá 
ser realizada mais rapidamente, por meio da 
plataforma de compras online do governo federal;

Simplificação de Compras Públicas - O governo 
federal estabeleceu novos procedimentos para 
simplificar e agilizar as compras públicas destinadas ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do coronavírus. A partir de 21/3, fica 
dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços 
– inclusive de engenharia – e insumos de saúde 
destinados ao combate da pandemia da Covid-19.

Liberação da compra de leitos de Centro de Terapia 
Intensiva (CTI) pelo governo federal e de 10 milhões de 
máscaras por semana, além de 540 respiradores, neste 
primeiro momento, para todas as unidades da federação 
a serem remanejados de acordo com a necessidade;



AS ESTIMATIVAS SÃO QUE AS MEDIDAS 
ECONÔMICAS VOLTADAS PARA A REDUÇÃO DOS 
IMPACTOS DA COVID-19 ALCANÇARAM 
R$ 306,2 BILHÕES



IMPACTO REGULATÓRIO
DO CORONAVÍRUS
Os mapas a seguir foram desenvolvidos a partir da 
análise do nosso time de Federal e de Estados & 
Municípios (E&M) com o impacto regulatório advindo da 
crise do Coronavírus

Para acessar todos os normativos publicados em nível 
federal, estadual e das capitais, acesse este LINK - material 
disponível com exclusividade para os clientes Vector

CDC/Dr. Fred Murphy/Wikipedia

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JHBMa7HUT6T_pqoPApAgazK8_RIiQOBkNpJp84My0IM/edit?usp=sharing


ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA x ESTADO DE EMERGÊNCIA                        
Por Equipe Federal e E&M

ATUALIZAÇÕES
Além da União, em Estado de Calamidade Pública oficial desde o dia 20 de março, 25 Estados já declararam estado de calamidade 
pública. Além disso, há 21 Unidades da Federação em estado de emergência.

ESTADO DE EMERGÊNCIA
● Pode ser decretado em casos de emergência 

ambiental, ou sanitária
● Os critérios para reconhecimento de emergência e 

calamidade por Estados e Municípios são 
definidos pela União (Decreto 7616/2011)

● No caso do Coronavírus, o Estado de Emergência 
é apoiado também pela Portaria 188/2020 do 
Ministério da Saúde

● Ato declaratório do Executivo. Não exige 
aprovação legislativa

ESTADO DE CALAMIDADE
● Estabelecido na Lei Federal de 

Responsabilidade Fiscal
● Estados, Municípios e a União ficam 

dispensados do cumprimento das metas de 
resultados fiscais

● Ficam suspensos os prazos para ajuste no 
excesso de despesa com pessoal

● Exige aprovação do Congresso para a União, 
ou de Assembleias Legislativas para estados 
e municípios



ESTADO DE EMERGÊNCIA x CALAMIDADE
Estados e capitais que declararam ou anunciaram estado de emergência ou calamidade

ESTADOS
     

CAPITAIS
Estado de
Emergência
Estado de
Calamidade



LEGISLATIVO: SUSPENSÃO DE TRABALHOS DE DELIBERAÇÃO

CAPITAIS
  
     
     

ESTADOS
     Não
     Sim
     Parcial



ASSEMBLEIAS: SUSPENSÃO DOS TRABALHOS DE 
DELIBERAÇÃO NO ESTADOS

PR
A
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IN
D
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ER

M
IN
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O

08/04/20

19/04/20

17/04/20

01/04/20

01/04/20

ABRMAR MAI

30/04/20
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ET
ER

M
IN

A
D

O
CÂMARAS: SUSPENSÃO DOS TRABALHOS DE DELIBERAÇÃO 
NAS CAPITAIS

04/04/20
30/04/20

05/04/20

ABRMAR MAI

30/04/20



CAPITAISESTADOS
     Em suspensão

SUSPENSÃO DE EVENTOS, MUSEUS, SHOWS E
ATIVIDADES CULTURAIS 
A fim de evitar aglomerações e pontos de contágio, os governos locais definiram medidas de 
contenção de contágio como a suspensão de eventos, museus, shows e eventos.



CAPITAISESTADOS
     Sim
     Parcial

SUSPENSÃO DE AULAS
A fim de evitar aglomerações e pontos de contágio, os governos locais definiram medidas de 
contenção de contágio como a suspensão de aulas escolares.

Até 18/04

8 dias
A partir de 30/03



CAPITAISESTADOS
     Total
     Parcial
        

TRABALHO REMOTO DE SERVIDORES



CAPITAIS
     Total
     Parcial

ESTADOS
     Total
     Parcial

RESTRIÇÕES COMERCIAIS
Localidades com restrição parcial tem fechamento do atendimento ao público mas permitem 
atividades essenciais e serviços de entrega (delivery)



ESTADOS
     Total
     Parcial

CAPITAIS

SUSPENSÃO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS
Ressalvadas indústrias essenciais à produção de bens de consumo e insumos para a população

CAPITAIS
50% de 

funcionários




