COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE OS PLEITOS DO SETOR PRODUTIVO CAPIXABA E AS MEDIDAS
ADOTADAS AO REDOR DO MUNDO E EM OUTROS ESTADOS
*A partir da atualização da última semana passamos a sintetizar as medidas dos municípios capixabas alinhadas aos pleitos feitos pelo setor produtivo.
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MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:
MEDIDA

PAÍS/

STATUS

ESTADO

Empresas em dificuldade por causa do coronavirus podem solicitar o
deferimento do pagamento do IVA até 31 de março de 2021.
Todas as empresas dos setores mais impactados como varejo, lazer e cuidado
domiciliar não terão que pagar taxas de negócios para o ano fiscal de 20202021, com empresas menores também elegíveis.

Reino Unido

Concederam aos empregadores a opção de diferir sua parte dos impostos sobre
os salários da Previdência Social deste ano até o final do próximo ano.

Estados
Unidos

Anunciou a redução de taxas do imposto sobre o valor adicionado (IVA)
aplicáveis ao fornecimento de certos bens e serviços para proporcionar alívio a
empresas e consumidores.
Permite que as empresas adiem a contribuição para a segurança social do
empregador por um período de três meses após a contenção do surto de
COVID-19, sem afetar adversamente os direitos dos empregados aos benefícios
da seguridade social.
Diferimento do pagamento anual do imposto de renda até 31 de julho de 2020
para as PME. Pagamento antecipado de restituições do imposto de renda
durante abril de 2020 para as PMEs. Todas as despesas incorridas em medidas
relacionadas ao surto da Covid19 serão dedutíveis para fins de imposto de renda.

China

Chile

PARCIAL

Governo Federal

1

Adiamento, por 90 dias, do
pagamento de todos os
tributos federais, incluindo
as contribuições
previdenciárias

Tributação

Todas as empresas e trabalhadores autônomos em dificuldades financeiras e
com obrigações fiscais pendentes podem ser elegíveis para receber apoio por
meio de serviço de análise caso-a-caso.

Redução das contribuições sociais devidas entre março e maio de 2020 a 1/3; o
valor remanescente relativo aos meses de maio, junho e julho é liquidado a partir
do terceiro trimestre de 2020. A medida aplica-se, de forma imediata, a empresas
com até 50 postos de trabalho. O Governo também suspendeu por 3 meses os
processos de execução fiscal ou contributiva.
O Governo flexibilizou o pagamento de impostos (IVA, nos regimes mensal e
trimestral, e da entrega ao Estado das retenções na fonte de IR) para as
empresas e os trabalhadores autônomos. O pagamento de obrigações fiscais,
declarativas e de pagamento relativos ao IR foi adiado de 31 de março para 30
de junho.
Medidas de alívio para o tratamento de dívidas fiscais com o Tesouro Geral
voltadas para PMEs e pessoas com renda mais baixa: será concedida flexibilidade
para celebrar acordos de pagamento de dívidas tributárias, sem juros ou multas.

PAÍS/

STATUS

ESTADO

Portugal

Chile

Governo de São Paulo obteve junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) a
suspensão do pagamento de dívida com a União. Dessa forma, R$ 1,2 bilhão
será direcionado às ações de combate ao novo coronavírus.

São Paulo

Suspensão de protesto de dívidas por 90 dias (19/3): Pessoas físicas e empresas
terão prazo estendido de 90 dias antes do protesto de dívidas pela Procuradoria
Geral do Estado. A medida entra em vigor em 1º de abril.

São Paulo

Suspensão da cobrança judicial e execução fiscal da dívida ativa, bem como do
parcelamento da dívida ativa;

Rondônia

Decreto prorroga, por 60 dias corridos, o prazo de vencimento para o
pagamento de parcelamentos de créditos tributários e não tributários inscritos
em Dívida Ativa vencidos a partir do dia 20 de março

Rio de Janeiro

PARCIAL

MEDIDA

INTEGRAL

Governo Federal
Governo Federal

MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:

INTEGRAL

3

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

Governo Federal

Dispensa de pagamento, por
90 dias, sem multa, de
parcelas de programas de
2
refinanciamento de dívidas
dos contribuintes com a
União

Tributação

Adiamento, por 90 dias, do
pagamento de todos os
tributos federais, incluindo
as contribuições
previdenciárias

CATEGO-RIA DESTINO

Tributação

1

PLEITO

Tributação

N

PLEITO

CATEGO-RIA DESTINO

MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:
MEDIDA

As autoridades tributárias estaduais e municipais do México fornecem benefícios
fiscais em resposta à pandemia de coronavírus (COVID-19). O distrito federal da
Cidade do México (CDMX) anunciou a prorrogação de determinados prazos para
o cumprimento de declarações de impostos e pagamentos de impostos a serem
feitos durante abril de 2020.
Justiça Federal concedeu liminar ao Distrito Federal permitindo a isenção ou
redução da base de cálculo do ICMS sobre produtos destinados à prevenção da
infecção pelo novo coronavírus, causador da Covid-19.

Governo Estadual

4

Postergação do
recolhimento de tributos
estaduais (ICMS, IPVA) e
municipais (ISS, IPTU)
visando amenizar o impacto
no fluxo de caixa das
empresas e famílias em
momento de incertezas e
dificuldades na produção e
na geração de renda. Prazo:
90 dias, podendo ser
ampliado

Tributos e Obrigações

O adiamento do pagamento de contribuições para abril para empresas com
vendas inferiores a 350 mil UF e para pessoas com propriedades com uma
avaliação tributária inferior a US $ 133 milhões.

Prorrogação por 90 dias do pagamento do IPVA para placas com final 1,2,3.

PAÍS/
ESTADO

Chile

México

Distrito
Federal
Roraima

Prorrogação por 30 dias do vencimento do IPVA e do prazo de licenciamento
de veículos e motos de baixa cilindrada, que são aqueles mais utilizados pelos
motoristas de aplicativos e moto taxistas.

Rondônia

Prorrogação do prazo de pagamento de ICMS das empresas fechadas em função
das medidas de restrição de atividades. Em estudo, para os fatos geradores a
partir de março.

Santa
Catariana

Prorrogação de pagamento IPVA.

Maranhão

Prorrogação do vencimento do IPVA.
Prorrogados os prazos para pagamento do ICMS.
Os inscritos no regime do Simples Nacional terão prorrogados, por 90 dias, os
prazos de recolhimento do ICMS referentes às competências de março, abril e
maio de 2020.
Também foram prorrogados por 90 dias os prazos de recolhimento do ISS das
empresas do Simples, e por 180 dias o diferimento do ICMS e ISS dos MEI.

STATUS

Mato Grosso

Paraná

Rio de Janeiro

EM ANÁLISE

N

CATEGO-RIA DESTINO

MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:
MEDIDA

Governo Estadual

Postergação do prazo de
cumprimento das obrigações
acessórias, considerando o
contingenciamento
5
necessário do quadro de
pessoal das empresas. Prazo:
60 dias, podendo ser
ampliado

Tributos e Obrigações

Prorrogar por 90 dias a prestação de informações contábeis das empresas,
evitando assim aglomeração de funcionários para que isso seja feito.
Decreto Nº 40.566 /2020 estabeleceu que os prazos processuais ou
procedimentais serão contados em dobro.
As empresas não terão seus parcelamentos cancelados, mesmo se forem pagos
em atraso.
As mercadorias em trânsito por Sergipe serão dispensadas do visto nos postos
fiscais.
Suspensão por 60 dias dos prazos de processos administrativos, cumprimento
de notificações do Programa Fisconforme.
Prorrogação por 90 dias do prazo de validade das Certidões Negativas que
estiverem válidas neste momento.
Suspensão de vistorias prévias durante o período de calamidade.
Prorrogação nos prazos de obrigações acessórias da SEF.

Governo Estadual

6

Postergação do ICMS
relativo às empresas do
Simples Nacional

Tributos e Obrigações

Prorrogação por 90 dias a validade das certidões negativas de débitos no âmbito
do Sistema Tributário do Estado do Maranhão.
Solicitação ao Conselho do Simples Nacional para a prorrogação do prazo de
pagamento da parte estadual do Simples Nacional – ICMS, por três meses, na
mesma forma da parte federal do Simples.
Prorrogação por 6 meses do vencimento do lCMS que seriam pagos em abril,
maio e junho e passarão a ser pagos em outubro, novembro e dezembro.
As micro e pequenas empresas do simples nacional terão o pagamento do ICMS
prorrogado por 6 meses. Caso se aplica para as empresas com vencimento em
abril, maio e junho.
Prorrogação do pagamento do Simples, um dos principais tributos pagos por
mais de 90 mil micro empresas
Posterga por 90 dias o prazo de vencimento do ICMS para as empresas optantes
pelo Simples e por 180 dias o do MEI.

PAÍS/

STATUS

ESTADO

Alagoas

Sergipe

INTEGRAL

PLEITO

Rondônia

Santa
Catariana
Maranhão
Santa
Catariana
Rondônia

Roraima
Alagoas
Rio Grande
do Norte

INTEGRAL

N

PAÍS/

Benefícios de seguro-desemprego para empregados que param de trabalhar. A
empresa compensará 70% do salário bruto (cerca de 84% do líquido).
Empregados que recebem salário mínimo ou menos serão compensados em
100%. A empresa será totalmente reembolsada pelo estado para aqueles que
ganham até 4,5x salários mínimos.

França

Todas as pessoas afetadas pelas demissões coletivas temporárias se beneficiarão
do seguro-desemprego, mesmo aqueles que não têm direito a ele porque não
têm um período contributivo suficiente. Além disso, aqueles que se beneficiam
de tais benefícios de desemprego não consumirão os valores já acumulados.

Espanha

Os pagamentos de benefícios de desemprego serão estendidos em 2 meses para
aqueles cujo direito termina em 31 de março.

Grécia

Os empregadores podem reivindicar 80% dos custos salariais mensais habituais
dos funcionários em licença (até £ 2.500 por mês), mais as contribuições
associadas ao Seguro Nacional do Empregador por pelo menos três meses. Os
empregadores podem usar esse esquema a qualquer momento durante esse
período.
1 - Os trabalhadores com familiares afetados pelo coronavírus e aqueles cujas
escolas infantis fecharam recebem benefício limitado a US$ 200 por dia.
2 - Fornece aos trabalhadores até duas semanas de licença médica paga se
estiverem sendo testados ou tratados para coronavírus ou se tiverem sido
diagnosticados com ele. Também elegíveis seriam aqueles que foram informados
por um médico ou funcionário do governo para ficar em casa por causa de
exposição ou sintomas. Os pagamentos são limitados a US$ 511 por dia.

STATUS

ESTADO

EM ANÁLISE

Governo Federal

MEDIDA

Pequim
(China)

Reino Unido

Estados
Unidos

INTEGRAL

Custeio do salário dos
empregados afastados, em
especial para os das micro e
pequenas empresas

MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:

As empresas seguradas que se encontram em dificuldades temporárias e não
demitiram funcionários ou minimizaram as demissões podem obter um
reembolso das contribuições de seguro-desemprego.

Governo Federal

8

Reativação do Programa
Seguro-emprego

CATEGO-RIA DESTINO

Adequação na Legislação Trabalhista

7

PLEITO

Adequação na Legislação Trabalhista

N

PLEITO

CATEGO-RIA DESTINO

MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:
MEDIDA

Governo Federal

8

Custeio do salário dos
empregados afastados, em
especial para os das micro e
pequenas empresas

Adequação na Legislação Trabalhista

É criado um regime de lay off simplificado, com apoio extraordinário à
manutenção dos contratos de trabalho em empresas em situação de crise, no
valor de 2/3 da remuneração, assegurando a Segurança Social o pagamento de
70% desse valor, sendo o remanescente suportado pela entidade empregadora.

PAÍS/

STATUS

ESTADO

Portugal

O programa NOW oferece compensação pelos custos da folha de pagamento se
um empregador teve declínio no volume de negócios de 20% ou mais como
resultado da pandemia da COVID-19. A compensação será concedida em relação
Países Baixos
à queda no volume de negócios e representará 90% dos custos elegíveis da
(Holanda)
folha de pagamento. A medida de emergência temporária tenta incentivar os
empregadores, tanto quanto possível, a reter funcionários (com contratos
temporários e abertos).
Lei para a proteção da renda do trabalho: quando o empregado no contexto
desta emergência deve permanecer em casa, sem a possibilidade de executar
remotamente suas tarefas (teletrabalho), o vínculo contratual e todos os direitos
trabalhistas serão mantidos, mas o trabalhador receberá renda do segurodesemprego. O empregador manterá a obrigação de pagar as contribuições de
pensão e saúde do trabalhador. Projeto de Lei de Proteção ao Emprego:
discussão imediata sobre o projeto que permite reduzir em até 50% a jornada de
trabalho, permitindo que o fundo de solidariedade do seguro-desemprego
complemente a renda do trabalhador para que não caia abaixo de 75% da sua
renda.
PL 2007/2020 autoriza o Executivo do Rio de Janeiro a prover renda mínima
emergencial no valor de meio salário mínimo a empreendedores da economia
popular solidária e da cultura cujos empreendimentos estejam registrados,
respectivamente, no Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos
Solidários e Comércio Justo (CADSOL) e na Secretaria de Estado de Cultura.

INTEGRAL

N

Chile

Rio de Janeiro

MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:
MEDIDA

PAÍS/

STATUS

ESTADO

As PMEs afetadas receberão diferimentos e parcelamento de suas dívidas fiscais
com o Governo por um período de seis meses sem juros. O Governo lançou
pacote para garantias adicionais para empresas exportadoras e a
implementação de programas de apoio à digitalização.

Espanha

As empresas que tiveram uma queda de 50% nas receitas brutas em relação ao
mesmo trimestre do ano passado podem se qualificar para um crédito de
imposto sobre os salários no valor de até US$ 10.000 por funcionário, desde que
continuem pagando seus salários e / ou benefícios à saúde.

Estados
Unidos

Créditos fiscais para proprietários de imóveis de aluguel que reduziram a taxa de
aluguel de um prédio comercial. Se um senhorio que aluga um prédio comercial
reduz a taxa de aluguel devida por um inquilino de pequenas empresas no
período de janeiro a junho de 2020, o percentual da redução da taxa de aluguel
será dedutível (para fins fiscais) dos rendimentos do proprietário e dos impostos
corporativos.

Coreia do Sul

Os inquilinos comerciais que não puderem pagar o aluguel por causa do COVID19 serão protegidos contra despejo. Essas medidas significarão que nenhuma
empresa perderá automaticamente seu contrato de arrendamento e será forçada
a sair de suas instalações se perder um pagamento até 30 de junho.

Reino Unido

O governo impulsionou financiamentos e garantias especiais principalmente
para micro, pequenas e médias empresas afetadas pelo COVID-19, totalizando
1,6 trilhão de ienes (US$ 15,6 bilhões). Para apoiar os mutuários, a Agência de
Serviços Financeiros garantiu que os bancos podem atribuir pesos zero aos
riscos garantidos por esquemas de garantia pública, usar seu capital regulatório
conforme necessário para apoiar o financiamento das empresas afetadas.

Japão

INTEGRAL

Facilitação, por parte dos
bancos públicos e de
desenvolvimento, do acesso
a capital de giro, inclusive
para empresas que têm
9
crédito imobiliário, com
condições diferenciadas de
juros, carência de pelo
menos 6 meses, prazo
ampliado e flexibilização das
garantias

CATEGO-RIA DESTINO

Governo Federal e Estadual

PLEITO

Crédito

N

MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:
MEDIDA

PAÍS/

STATUS

ESTADO

Governo cria o Fundo Esperança, constituído por recurso estadual para financiar
créditos para empreendedores afetados com as adversidades econômicas
durante o coronavírus. Os empréstimos serão ofertados até a quantia de R$ 15
mil, com até 36 meses para pagamento e 90 dias para pagamento da primeira
parcela. A taxa de juros é de 0,2% ao mês.

Pará

O BRDE vai injetar R$ 1,3 bilhão na economia do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná nos próximos seis meses. O valor máximo por operação varia
de R$ 50 mil (microcrédito), R$ 200 mil (micro e pequenas empresas) até R$ 1,5
milhão (para as demais empresas).

Região Sul

O governo impulsionou financiamentos e garantias especiais principalmente
para micro, pequenas e médias empresas afetadas pelo COVID-19, totalizando
1,6 trilhão de ienes (US$ 15,6 bilhões). Para apoiar os mutuários, a Agência de
Serviços Financeiros garantiu que os bancos podem atribuir pesos zero aos
riscos garantidos por esquemas de garantia pública, usar seu capital regulatório
conforme necessário para apoiar o financiamento das empresas afetadas, e usar
seu estoque de ativos líquidos de alta qualidade enquanto reduz o requisito
mínimo do índice de cobertura de liquidez.

Santa
Catariana

O pagamento das parcelas de 6 mil contratos do FCO Empresarial (Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) em Mato Grosso do Sul, que
venceriam no dia 1º de abril de 2020, foi prorrogado.

Mato Grosso
do Sul

O governo de Tocantins orientou que a Agência de Fomento prorrogue, por 60
dias, o prazo para o pagamento das parcelas de empréstimos e financiamentos.
Também foi criado linhas de capital de Giro com carência e taxa reduzida (5% ao
ano mais o Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Tocantins

INTEGRAL

Facilitação, por parte dos
bancos públicos e de
desenvolvimento, do acesso
a capital de giro, inclusive
para empresas que têm
9
crédito imobiliário, com
condições diferenciadas de
juros, carência de pelo
menos 6 meses, prazo
ampliado e flexibilização das
garantias

CATEGO-RIA DESTINO

Governo Federal e Estadual

PLEITO

Crédito

N

MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:

Governo do Estado e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE) anunciam medidas para micro e pequenas empresas: BRDE
disponibilizará R$ 500 milhões para capital de giro para micro e pequenas
empresas e outros R$ 500 milhões para serem usados no período de pós-crise
em investimentos.
Os microempreendedores com financiamentos ativos na Agência de Fomento do
Rio Grande do Norte poderão solicitar uma pausa por até 90 dias do pagamento
das parcelas.
O governo anunciou que o Banco do Estado de Sergipe (Banese), estará abrindo
uma linha de crédito de até R$ 500 milhões para atender toda a cadeia produtiva
sergipana.
BRB anunciou a liberação de R$ 1 bilhão em crédito orientado para empresas, de
todos os portes, afetadas pelos impactos econômicos do coronavírus.

Governo Federal

Pacote de até € 300 bilhões para garantir empréstimos bancários para ajudar
empresas.

Crédito

10

Intensificação do uso das
linhas de crédito do BNDES
Finame Materiais (para
insumos industriais) e
BNDES Crédito Pequenas
Empresas, com maior
divulgação das linhas de
crédito e estímulo à
operação por parte dos
agentes financeiros

PAÍS/

STATUS

ESTADO

Rio Grande
do Norte

Rio Grande
do Norte

INTEGRAL

MEDIDA

Sergipe
Distrito
Federal
França

O governo já aprovou empréstimos ilimitados para empresas através de bancos
de desenvolvimento controlados pelo estado. O Governo mobilizou pelo menos
€ 500 bilhões em garantias de empréstimos.

Alemanha

O Governo lançou um esquema de empréstimos para negócios interrompidos
pelo Coronavírus que oferece empréstimos de até US$ 5 milhões para PMEs por
meio do British Business Bank.

Reino Unido

Aumentar o apoio financeiro às PME pelo aumento de empréstimos, estendendo
o período de reembolso de empréstimos para PMEs em dificuldades, reduzindo
os custos de financiamento para elas, introduzindo referências de preços da Taxa
de Empréstimo Prime (LPR), expandindo os canais de financiamento direto para
PMEs, entre outros.

Pequim
(China)

PARCIAL

Facilitação, por parte dos
bancos públicos e de
desenvolvimento, do acesso
a capital de giro, inclusive
para empresas que têm
crédito imobiliário, com
condições

CATEGO-RIA DESTINO

Governo Federal e Estadual

9

PLEITO

Crédito

N

CATEGO-RIA DESTINO

MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:
MEDIDA

O governo de Goiás vai ajudar os pequenos e médios empresários, que
paralisaram suas atividades, injetando R$ 500 milhões no mercado para capital
de giro, dinheiro para pagamento de impostos, mão de obra, aluguéis e outros
custos fixos variados. A carência é de 6 a 12 meses e o prazo para pagamento de
24 meses.
Haverá a criação de um Fundo de Aval para facilitar o crédito aos
microempresários.

STATUS

Portugal

Goiás

Governo Municipal

O Governo do Estado vai destinar R$ 320 milhões em linhas de crédito com
condições especiais para atenuar o impacto na atividade econômica de
microempreendedores e empresas afetados pela pandemia do novo coronavírus.
Rio de Janeiro
Para a contratação, serão estabelecidas parceiras com Sebrae, cooperativas de
crédito, fintechs e entidades de classe.
A taxa de juros é de 2,98% ao mês.

Crédito

Oferecer condições especiais
de pagamento ou opção de
concessão de crédito para
11 cobertura de contas de água
e esgoto de eventual
companhia de água e esgoto
municipal

Crédito

10

Intensificação do uso das
linhas de crédito do BNDES
Finame Materiais (para
insumos industriais) e
BNDES Crédito Pequenas
Empresas, com maior
divulgação das linhas de
crédito e estímulo à
operação por parte dos
agentes financeiros

Governo Federal

Criadas duas linhas de crédito, uma de apoio à tesouraria das empresas de 200
milhões de euros, e outra para microempresas do setor turístico, no valor de 60
milhões de euros.

PAÍS/
ESTADO

O governo decidiu que os principais serviços públicos, como energia, gás e água
- bem como serviços de telecomunicações não podem ser suspensos a pessoas
vulneráveis durante a crise.

Espanha

EM ANÁLISE

PLEITO

PARCIAL

N

MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:
MEDIDA

PAÍS/

STATUS

ESTADO

Proibição no território do Estado, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o corte de
serviços essenciais a população, tais como energia elétrica e fornecimento de
água.
Isenção de fatura clientes pessoa física cujo consumo é de até 10 m³ (dez metros
cúbicos) por mês de água e esgoto, pessoas que integram o Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e são residentes em município
do Programa Mais IDH e pessoa jurídica em regime de condomínio inserido na
Faixa I do Programa Minha Casa Minha Vida.

Maranhão

Suspensão de cobrança de tarifa social da água: Sabesp suspenderá a cobrança
da tarifa social de água para 506 mil famílias carentes em todo o Estado. A
medida vale a partir de 1º de abril.

São Paulo

Proibição no território do Estado, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o corte de
serviços essenciais a população, tais como energia elétrica e fornecimento de
água.

Pará

Suspensão dos cortes de água de clientes inadimplentes pelo prazo de 15 dias.
Paralelo a isso, está em elaboração um programa de renegociação de débitos
que deve ser lançado tão logo haja o controle da Covid-19.

Goiás

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) está
suspendendo a cobrança das contas com vencimentos em maio, junho e julho,
para os clientes que pertencem às categorias de tarifa social e comércio de
pequeno porte. Para os efeitos do presente Decreto considera-se Comércio de
Pequeno Porte aquele que possui uma só matrícula e uma só economia
hidrometradas e com acesso direto às ruas, observado o limite de 10m³ de
faturamento mês.

Rio de Janeiro

EM ANÁLISE

Oferecer condições especiais
de pagamento ou opção de
concessão de crédito para
11 cobertura de contas de água
e esgoto de eventual
companhia de água e esgoto
municipal

CATEGO-RIA DESTINO

Governo Municipal

PLEITO

Crédito

N

CATEGO-RIA DESTINO

MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:
MEDIDA

Governo Municipal

Crédito

Prorrogar automaticamente
por 180 dias o prazo de
12
vencimento de todas as
licenças e alvarás emitidos
pelo Poder Público estadual

Governo Estadual

Oferecer condições especiais
de pagamento ou opção de
concessão de crédito para
11 cobertura de contas de água
e esgoto de eventual
companhia de água e esgoto
municipal

Estímulo à Atividade Econômica

PL 1999/20: Proíbe a interrupção de serviços essenciais (água, gás e energia
elétrica) por falta de pagamento, e permite o parcelamento após o período de
contingenciamento por conta da epidemia do Covid-19. MEIs, micro e pequenas
empresas e empresas optantes pelo Simples estão inseridas neste benefício.
COLATINA: suspenso corte de água e esgoto por inadiplencia até fim da
calamidade.
CARIACICA: solicitou a concessionária água e esgoto do Espírito Santo que crie
um plano de isenção de pagamento das faturas de água e esgoto aos
consumidores da cidade de Cariacica.
IBATIBA: solicitou suspenção de pagamento de água , luz e esgoto enquanto
durar a crise covid19.
ARRACRUZ: o SAAE está revisando prazos de corte de fornecimento de água,
retomando o abastecimento para residências que tiveram cortes , através de
parcelamentos de longo prazo, isentando segundo projeto de lei a população de
menor renda em março e abril.
MARECHAL FLORIANO: Prorrogação da cobrança de água e esgoto pra datas :
30/09,30/10 e 30/11.
Prorrogamento dos prazos administrativos para licenciamento, renovação de
licença, procedimentos ligados a autos de infração e a outros tipos de processos
ambientais

PAÍS/

STATUS

ESTADO

Rio de Janeiro

Municípios
do ES

EM ANÁLISE

PLEITO

Piauí

Corpo de Bombeiros prorroga prazo do Auto de Vistoria

Rio Grande
do Norte

Portaria 510/2020 foi publicada no Diário Oficial do Estado: a Secretaria de
Estado da Saúde de Goiás estendeu para 30 de junho de 2020 o prazo de
validade dos alvarás sanitários de competência estadual. Também foi prorrogado
até 30 de junho o pagamento da taxa de Licença Sanitária referente ao exercício
de 2020 para as atividades que já se encontram em funcionamento e que
pleiteiam a renovação desta licença.

Goiás (GO)

PARCIAL

N

Autorizar de imediato a

CND estaduais, por 180 dias.
Igual providência, rogamos seja

13

adotada pelos 78 municípios
capixabas em relação às CNDs
Municipais e, neste sentido,
com liderança e articulação
realizada pelo governo do
Estado

Governo Estadual

Certidões Negativas de Débito –

Tributos e Obrigações

renovação automática de

MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:
PAÍS/

STATUS

ESTADO

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) vai
prorrogar os prazos para o pagamento da Taxa de Incêndio 2020 até outubro.
Rio de Janeiro
As novas datas de vencimento estarão compreendidas entre os dias 5 e 9 de
outubro.
Os Alvarás de Prevenção e Proteção Contra Incêndios – APPCI que vencerem nos
Rio Grande
próximos noventa dias serão considerados renovados automaticamente até a
do Norte
data 19 de junho de 2020
Prorrogamento dos prazos administrativos para licenciamento, renovação de
licença, procedimentos ligados a autos de infração e a outros tipos de processos
Piauí
ambientais
Prorroga automaticamente os prazos de vigências de autorizações e dos
Distrito
licenciamentos ambientais até o dia 30 de dezembro de 2020.
Federal
O Detran suspendeu todos os prazos para recurso de multas, assim como os
processos de questionamento e penalização de infratores. Também estão
interrompidos os serviços de identificação civil (emissão de carteira de
identidade), exceto para casos emergenciais, respeitando as priorizações
determinadas no combate ao coronavírus.
O prazo de licenciamento anual está prorrogado e poderá ser novamente
postergado, conforme a necessidade.

Rio de Janeiro

Prorrogação por 90 dias do prazo de validade das Certidões Negativas que
estiverem válidas neste momento.
Prorrogação por 60 dias dos Regimes Especiais que vencerem nesse período.

Rondônia

Prorrogação, por 90 (noventa) dias, o prazo de validade das certidões negativas
de débitos expedidas pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ.

Maranhão

PARCIAL

MEDIDA

INTEGRAL

Prorrogar automaticamente
por 180 dias o prazo de
12
vencimento de todas as
licenças e alvarás emitidos
pelo Poder Público estadual

CATEGO-RIA DESTINO

Governo Estadual

PLEITO

Estímulo à Atividade Econômica

N

PAÍS/

Determinação de quarentena em todos os 645 municípios do Estado a partir de
terça-feira (24). Durante 15 dias, a medida impõe o fechamento do comércio,
exceto serviços essenciais de alimentação, abastecimento, saúde, bancos,
limpeza e segurança.

São Paulo

EM ANÁLISE

Roraima

EM ANÁLISE

Antecipação do 13º salário dos funcionários do governo para o dia 20 de abril.
Irá lançar na economia R$ 52 milhões.
Antecipação do 13º salário dos pensionistas e aposentados da previdência
estadual (IPER). Será lançado na econômia R$ 2,2 milhões.

INTEGRAL

Mato Grosso

Vedada a realização de eventos de qualquer natureza com público superior a
100 (cem) pessoas. Os eventos esportivos, caso mantidos, deverão ocorrer sem a
participação de público ou torcida.
Fechamento de shoppings, bares, boates, lanchonete, restaurantes, lojas e outros
estabelecimentos.

STATUS

ESTADO

Governo Estadual

Determinação de suspensão
temporária de atividades ou
restrição de acesso a
16 museus, parques, teatros e
cinemas, como forma de
evitar a propagação do
Covid-19

MEDIDA

O prazo para a negociação dos Programas de Recuperação de Créditos do
Estado de Mato Grosso (Refis e Regularize) foi prorrogado para 31 de julho de
2020 com descontos de até 75% nos juros e multas. O montante refere se a
contribuintes que possuem débitos até 2016.

Governo Estadual

Avaliação da possibilidade
de antecipação de parcela do
15
13º salário do funcionalismo
público e inativos

Estímulo à Atividade Econômica

Postergar o pagamento de
valores oriundos de
parcelamentos tributários
estaduais (Refis) que vencem
14
nos próximos 6 meses,
passando estas parcelas para
o final do prazo do
parcelamento

MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:

Governo Estadual

CATEGO-RIA DESTINO

Tributos e Obrigações

PLEITO

Estímulo à Atividade
Econômica

N

Acre

MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:
MEDIDA

PAÍS/
ESTADO

Suspensão: I. de todas as atividades em estabelecimentos comerciais; feiras,
inclusive feiras livres; shopping centers, inclusive em seus estacionamentos, e etc;
II. as atividades em cinemas, clubes de recreação, buffet, academias de ginástica,
bares, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, e demais atividades de recreação
com circulação de pessoas; III. eventos religiosos em templos ou locais públicos,
de qualquer credo ou religião, inclusive reuniões de sociedades ou associações
sem fins lucrativos; IV. realização de atividades em estádios de futebol, ginásios e
/ou qualquer local esportivo que tenham aglomeração de pessoas.

Amapá

Suspensão pelo período de 30 (trinta) dias: (I) os eventos e atividades com a
presença de público superior a 50 (cinquenta) pessoas, ainda que previamente
autorizados; (II) as atividades letivas, nas unidades de ensino, públicas e
particulares, a serem compensadas nos dias reservados para os recessos futuros;
(III) a abertura e funcionamento de zoológicos, museus, teatros e afins.

Bahia

Suspensão de qualquer evento público no Ceará que reúna 100 pessoas ou mais
no mesmo ambiente. Também foram suspensas atividades em escolas e
universidades públicas, estaduais e municipais a partir de quinta-feira, 19.
Recomendou-se que as escolas particulares também façam o mesmo.

Ceará

Decreto 509 de 17/03/2020:
- Suspensão das aulas em redes públicas e privadas;
- Suspensão das aulas na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC);
-Suspensão de eventos e atividades de qualquer natureza, com previsão de
grande aglomeração de pessoas (mais de 100);
- Bares, restaurantes, praças de alimentação e similares deverão assegurar
distânica mínima de 1,5 metros entre as mesas existentes;
- Suspensão do calendário de eventos esportivos.

STATUS

Santa
Catariana

INTEGRAL

Determinação de suspensão
temporária de atividades ou
restrição de acesso a
16 museus, parques, teatros e
cinemas, como forma de
evitar a propagação do
Covid-19

CATEGO-RIA DESTINO

Governo Estadual

PLEITO

Estímulo à Atividade Econômica

N

MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:

Diferimento do IVA do período abril - junho de 2020 a pagar em 6 ou 12
parcelas iguais sem juros a partir de julho de 2020 para contribuintes com
faturamento anual até US $ 11,8 milhões (aprox.).

Governo Estadual

18

Concessão de crédito
emergencial para
pagamento de contas de
energia elétrica e de gás

Crédito

- Suspensão do corte de abastecimento de gás da empresa Naturgy até 31 de
maio, durante a pandemia do novo coronavírus. O acordo vai beneficiar quase
90 mil clientes da concessionária que atende a região de Sorocaba.
- Solicitação dirigida à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para que a
população de baixa renda seja isenta de pagamento da conta de luz, para que
não ocorram cortes de energia neste segmento da sociedade durante o período
da pandemia de coronavírus.
Proibição no território do Estado, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o corte de
serviços essenciais a população, tais como energia elétrica e fornecimento de
água.

PAÍS/
ESTADO

Chile

São Paulo

Pará

PL 1898/2020 autoriza o Executivo a postergar a cobrança de ICMS sobre as
contas de energia elétrica e de telecomunicações por 180 dias dos consumidores Rio de Janeiro
afetados pelas chuvas de fevereiro e março, e durante a epidemia do Covid-19.
O Governo do Estado do Rio de Janeiro intermediou junto à Naturgy e
Petrobras a flexibilização de contratos de fornecimento de gás natural para a
indústria fluminense. Entre as medidas acordadas estão a flexibilização do
consumo mínimo contratado e a não cobrança de penalidades contratuais
decorrentes da redução da demanda provocada pela pandemia do novo
coronavírus.

STATUS

Parcial

MEDIDA

Parcial

Parcelamento do pagamento
do valor dos tributos que
17
tiverem o recolhimento
adiado

CATEGO-RIA DESTINO

Governo
Federal

PLEITO

Tributação

N

Rio de Janeiro

MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:
MEDIDA

ALEGRE: Prorrogado ISS para 30/06/2020;
ANCHIETA: SSQN de fevereiro foi prorrogado até 29/05/20, de março até
30/06/20, de abril até 31/07/20 e mês de maio até 31/08/20. IPTU progorrado
para mais 90 dias;
COLATINA: postergou IPTU para 31/05/2020;
CARIACICA: postergou ISS e IPTU por 60 dias;
GUARAPARI: para os meses de março, abril e maio o prazo para recolhimento
do ISSQN, que deveria ser realizado o pagamento até o dia 10 de cada mês,
poderá ser pago até dia 30 do mês seguinte ao que o imposto foi gerado;
IBIRAÇU: ISS prorroga para 30/06/2020. Prorrogado taxas de localização e
funcionamento30/06/2020;
ITAPEMIRIM: O ISS referente ao exercício de 2020, deverá ser pago até o dia 29
de abril de 2020. O IPTU Fica prorrogado para 29 de abril de 2020;
VILA VELHA: postergou IPTU Junho;
SERRA: vencimento do IPTU para o dia 15/04/2020;
VENDA NOVA: postergou ISS para 01/06/20;
VITÓRIA: postergou ISS e IPTU para setembro;
VIANA: postergou IPTU, ISS para 60 dias;
VENDA NOVA: mediante a solicitação do contribuinte. No caso de parcelas
ainda a ser vencidas, o município poderá efetuar a liberação de multa e juros,
por meio de Decreto Municipal.
LINHARES: postergou IPTU para 07/07/2020 e ISS com vencimento para
10/10,10/11,10/12 ( a execção de empresas SIMPLES);
MARECHAL FLORIANO: postergou IPTU e ISS para 30/08/2020;
BARRA DE SÃO FRANCISCO: postergou ISS e IPTU.

PAÍS/

STATUS

ESTADO

Municípios
do ES

PARCIAL

Postergar, a exemplo do que
foi feito pelo Governo
Federal, o pagamento do
tributo municipal (ISSQN,
IPTU) inclusive no âmbito do
Simples Nacional, visando
19
amenizar o impacto no fluxo
de caixa das empresas neste
momento de incertezas e
dificuldades na produção e
na geração de renda. Prazo:
180 dias

CATEGO-RIA DESTINO

Governo Municipal

PLEITO

Estímulo à Atividade Econômica

N

PLEITO

CATEGO-RIA DESTINO

MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:

Governo Municipal

Garantir que os
departamentos do Governo
Municipal responsáveis por
gestão de obras e contratos
estarão dimensionados e
preparados para dar
continuidade aos processos
de medições, aditivos,
pagamentos e cumprimento
de obrigações em geral, de
20
modo a não gerar
desequilíbrios econômicosfinanceiros nos contratos em
execução. Especial atenção
deve ser dada à Secretaria de
Obras, onde estão
concentrados grandes
contratos de infraestrutura,
e à área de saúde, por razões
óbvias

Estímulo à Atividade Econômica

MEDIDA

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM: está trabalhando normalmente e preparado
para dar continuidade nos processos.
ARACRUZ: os processos de medição de obras está funcionando normalmente.
MUCURICI: está trabalhando com regime de escala.

PAÍS/

STATUS

ESTADO

Municípios
do ES

EM ANÁLISE

N

PLEITO

CATEGO-RIA DESTINO

MEDIDAS SEMELHANTES ADOTADAS NO MUNDO E/OU EM OUTROS ESTADOS:

STATUS

Governo Municipal

SERRA: Certidão Negativa de Débito (CND) e a Certidão Positiva com Efeito de
Negativa (CPD/EM), já emitidas e com prazo de vencimento que expire nos
próximos 30 dias, terão a validade automaticamente prorrogada por mais
sessenta dias, contados do vencimento da mesma.
MARECHAL FLORIANO: renovadas as CND por 90 dias.

Municípios
do ES

MARECHAL FLORIANO: Reparcelamento de débitos tributários, para
adimplentes com parcelamento com prazo de 90 dias a contar da data de
publicação

Municípios
do ES

EM ANÁLISE

LINHARES: a Secretária do Meio Ambiente suspendeu a contagem de prazos
em curso nos processos administrativos que tramitam na pasta até 30/04
(Portaria 002/2020).
VIANA: prorroga os alvarás por 60 dias.
SERRA: suspende contagem das licenças ambientais vigentes e Alvarás sanitários
por 60 dias.
CHACOEIRO DE ITAPEMIRIM: suspendeu contagem prazo das licenças
administrativas Municipio e para licenças Ambientais e Sanitárias.
VILHA VELHA: suspendeU os prazos das licenças Ambientais e alvaras sanitários
ate a revogação do estado de emergencia.
IUNA: todas as licenças e alvará estão suspensas do seu vencimento.
MARECHAL FLORIANO: prorrogou todas as licenças e alvarás por 90 dias.
BARRA DE SÃO FRANCISCO: prorrogou todas as licenças e alvarás por 60 dias.

Municípios
do ES

EM ANÁLISE

ESTADO

Governo Municipal

Prorrogar automaticamente
por 180 dias o prazo de
23
vencimento de todas as
licenças e alvarás emitidos
pelo Poder Público Municipal

PAÍS/

Governo Municipal

Tributos e Obrigações

Postergar o pagamento de
valores oriundos de
parcelamentos tributários
22 municipais que vencem nos
próximos 6 meses, jogando
estas parcelas para o final do
cronograma de pagamento

Estímulo à Atividade Econômica

Renovar automaticamente as
Certidões Negativas de
21
Débitos (CND) municipais,
por 180 dias

Tributos e Obrigações

MEDIDA

PARCIAL

N

