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A Medida Provisória 936, de 01 de abril de 2020, instituiu o Programa Emergencial de
Manutenção

do

Emprego

e

da

Renda

e

dispõe

sobre

medidas

trabalhistas

complementares.
Importante ressaltar que a nova medida se soma às proposições já introduzidas pela MP
927/2020, que proporcionaram alternativas trabalhistas para enfrentar a grave crise
econômica instalada em razão da pandemia da Covid-19.
No sentido de esclarecer as Agências de Propaganda, o SINAPRO/MG apresenta um
resumo da MP 936/2020, com os principais pontos de destaque na execução de ações
referenciais ao nosso mercado.

Redução Proporcional de
Jornada de Trabalho e Salário
O empregador poderá tratar via de acordo individual de trabalho, a redução proporcional
da jornada de trabalho de seus empregados (CLT) por até três meses, com diminuição do
salário na mesma proporção. Porcentagens diferentes destas, sem extrapolar o limite de:
a) 25% do rendimento, com o governo bancando 25% do seguro desemprego;
b) 50%, com o governo pagando os 50% do seguro desemprego; e
c) 70%, com o governo complementando 70% do seguro desemprego.
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As formas de execução para as reduções deverão ser:
a) 25% via de acordo individual;
b) 50% a 70% para aqueles que ganham de R$3.135,00 até R$12.202,12 via de
acordo coletivo, e;
c) 50% a 70% para salários acima de R$ 12.202,12, com diploma superior, via de
acordo individual.
Se a pessoa ganha R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao mês, por exemplo, e tiver o salário e
jornada reduzidos em 25%, o auxílio pago pelo Governo será de R$ 369,00 (trezentos e
sessenta e nove reais) que corresponde a 25% do teto do seguro desemprego. Atualmente,
o seguro desemprego varia de R$ 1.045 a R$ 1.813,03.
Se a redução da jornada for de 3 (três) meses, o funcionário não deve ser demitido ao
longo desse período, nem durante os três meses subsequentes em que trabalhar com a
jornada integral. Salvo por motivo de justa causa devidamente comprovada.
A dispensa sem justa causa durante o período pactuado, acrescido do tempo correspondente à estabilidade, sujeitará a empresa à penalidade prevista no art. 25 da Lei nº 7.998,
de 1990.
A ajuda compensatória mensal concedida pelo Governo terá natureza indenizatória, não
integrará a base de cálculo do imposto de renda do empregado, não integrará a base de
cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de
salários; não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS.
Apesar da redução, em nada será afetada a contagem dos prazos para a concessão e cômputo das férias e décimo terceiro.
O Empregador deverá Informar ao Ministério da Economia e ao Sindicato no prazo de 10
dias da celebração do acordo relativo à redução da jornada e salário, com a relação e
dados dos empregados abrangidos.
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Suspensão do Contrato de Trabalho
A suspensão do contrato de trabalho significa que o empregado não terá que prestar serviços e
o empregador não terá que pagar salários.
O contrato de trabalho poderá ser suspenso de forma temporária, em até 2 (dois) períodos de
30 (trinta) dias.
Empresas que tiveram até 4,8 milhões de faturamento no ano de 2019 podem suspender o
contrato de trabalho sem pagar salários aos seus empregados. Nesse caso, será o Governo que
manterá os empregados mediante o pagamento de 100% do valor a que teria direito se fossem
receber o seguro desemprego.
Para as empresas com faturamento mensal superior ao teto acima, o Governo arcará com 70%
do valor do seguro desemprego a que teria direito o empregado, desde que o empregador
arque com uma ajuda compensatória de 30% do salário do empregado.

Informações Gerais
Os Comunicados e Acordos podem ser feitos na forma digital, com a assinatura das partes
e devidamente arquivados.

Importante!
Os resumos serão atualizadas por novos conteúdos, assim que as medidas do governo
forem normatizadas.
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MEDIDAS CONTÁBEIS
E TRIBUTÁRIAS
Serão adotadas diversas normas afetas a área contábil/tributária a fim de mitigar os efeitos da pandemia da síndrome respiratória COVID-19. Dentre as normas editadas, destacamos o que poderá afetar diretamente o nosso seguimento e além de procedimentos que
devem ser adotados pela contabilidade de cada agência.
A contabilidade é a principal fonte de comunicação entre a sua Agência e o Governo, dada
que é a responsável para transmissão das informações fiscais como um todo.
Importante ressaltar, que alguns aspectos expostos serão mais técnicos, assim também
encaminhe a Cartilha ao seu Contador.

FONTES DE FINANCIAMENTOS
Liberação de crédito - Recursos do FAT
Serão liberados por volta de 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).
O repasse é feito pelo BNDES junto às instituições financeiras credenciadas.
www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas

Linha de crédito especial
Foi anunciada uma linha de financiamento a juros reduzidos para micro e pequenas
empresas no valor de R$ 40 bilhões. Pela iniciativa, o governo vai arcar com os salários de
funcionários no valor de até dois salários mínimos (R$ 2.090) durante dois meses.
Trata-se de uma linha de crédito, oferecida junto a bancos privados, para pagar dois
meses de salário dos funcionários.
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Imposto sobre operações financeiras - IOF
Em determinadas operações de crédito contratadas no período entre 03 de abril e 03 de
julho de 2020, o IOF fica reduzido a zero.

ASPECTOS TRIBUTÁRIOS CONTÁBEIS
Prorrogação dos prazos de recolhimentos do FGTS
- competências: março, abril e maio de 2020
* Foram tratados na cartilha já enviada.
A título de mais esclarecimentos é necessário fazer a prestação de informações declaratórias no prazo definido, ou seja, os procedimentos da SEFIP/GFIP devem ser entregues até
o dia 07 do mês subsequente e como consequência, não haverá incidência de encargos e
multa por atraso, na época do devido recolhimento diferido.
* O montante poderá ser pago em 6 parcelas a partir de julho/2020.

Agências optantes pelo Simples Nacional
As orientações foram tratados na cartilha já enviada.
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) aprovou em 03, de abril de 2020, nova
resolução para prorrogação de pagamento do ISS e ICMS.
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Agências optantes pelo Lucro Presumido e Lucro Real
PIS/COFINS E O INSS PATRONAL
As competências de abril e maio/2020 foram prorrogadas para agosto e outubro
respectivamente.
IMPORTANTE: Somente prorroga a parte patronal de 20% (Não prorroga RAT, Terceiros e
nem o INSS descontado do empregado).
Nota: Fazer o controle dos valores de 20% patronal dos empregados a recolher
futuramente.

Contribuições INSS - parte terceiros pagos na guia de
GPS/INSS
A Medida Provisória 932/2020 reduziu em 50%, as alíquotas de contribuição aos serviços
sociais autônomos (Sistema S – FPAS) referente:
• Competência Abril/2020 (vencimento em 20/05/2020);
• Competência Maio/2020 (vencimento em 19/06/2020);
• Competência Junho/2020 (vencimento em 20/07/2020).
FPAS 566 passa de 4,5% para 2,25% sobre a folha de pagamento.

PARCELAMENTOS E OUTROS PROCEDIMENTOS
Modalidade transação - PGFN (Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional)
A PGFN prorrogou o prazo para possibilitar regularizar sua situação fiscal de débitos
da DIVIDA ATIVA, mediante um acordo de transação.
Não há em princípio condições especiais de descontos, mas há certas situações que
dependendo do tipo de débito poderá ser parcelado em até 97 vezes ao invés de 60
vezes como é o parcelamento convencional.
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Certidões Receita Federal/PGFN
Prorrogado o prazo de validade por mais 90 dias 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, válidas em 24/03/2020.

Prorrogações de obrigações acessórias - Receita Federal DCTF e EFD - contribuições
Prorrogado para o 15º (décimo quinto) dia útil do mês de julho de 2020, a entrega das
DCTF originalmente previstas para serem transmitidas até o 15º (décimo quinto) dia útil
dos meses de abril, maio e junho de 2020; e para o 10º (décimo) dia útil do mês de julho
de 2020, a entrega da EFD-Contribuições originalmente previstas para serem transmitidas
até o 10º (décimo) dia útil dos meses de abril, maio e junho de 2020, inclusive nos casos
de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial.

Demais procedimentos junto à Receita Federal
A Receita Federal suspendeu prazos para práticas de atos processuais e procedimentos
administrativos e restringiu, até 29 de maio, o acesso a vários serviços, mediante agendamento prévio obrigatório.
Houve ainda, a determinação de novas regras para o atendimento presencial, em caráter
temporário, sendo que vários tipos de serviços podem ser feitos através do atendimento
virtual.

Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF20
Alterado o prazo de entrega da Declaração de Ajuste Anual que agora passa a se encerrar
no dia 30 de junho de 2020.
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Medidas na PREFEITURA DE BELO HORIZONTE
Procedimentos para Cobrança de Débitos
Para todas as empresas sediadas em Belo Horizonte, haverá suspensão por 100 dias (até
29/06/2020) de novos procedimentos de cobrança, encaminhamento de débitos para
protesto em cartório e de cancelamento de parcelamentos em atraso.
Importante: Não houve alteração no recolhimento mensal do ISSQN.

Procedimentos para cumprimento
de obrigações acessórias
Para todas as empresas, prorrogação por 100 dias do prazo para cumprimento de
obrigações acessórias, inclusive a entrega da Declaração Eletrônica de Serviços (DES).
As agências do Interior de MG devem consultar a Prefeitura de sua cidade para verificar
medidas adotadas.

Importante!
Os resumos serão atualizadas por novos conteúdos, assim que as medidas do governo
forem normatizadas.
Atualizado em 07 de abril de 2020.
Atenciosamente,
André Lacerda
Presidente
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