MEDIDAS EMERGENCIAIS PROPOSTAS PELA FIERGS AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL
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GOVERNO FEDERAL
CONTEC

GOVERNO FEDERAL
COPEMI

GOVERNO FEDERAL
CONTRAB

PLEITO FIERGS

INSTRUMENTO NORMATIVO

Diferimento do pagamento todos os impostos e obrigações acessórias
tributárias

Ainda não concedido/publicado

Flexibilização das restrições de quitação de débitos tributários federais via
compensação com créditos de impostos e autorização de monetarização de
prejuízos fiscais existentes, seja para quitação de débitos próprios de tributos
ou transferência entre empresas.

Ainda não concedido/publicado

Estender o prazo do mandato de administradores das sociedades limitadas,
suspender o prazo para realização de assembleia geral ordinária e eliminar ou
postergar a obrigatoriedade do prazo de publicar balanços auditados e parecer
dos auditores independentes

Ainda não concedido/publicado

Diferimento dos tributos estaduais do Simples Nacional, solicitado via Comitê
Gestor Nacional

Ainda não concedido/publicado

Suspensão das obrigações e penalidades relacionadas ao cadastramento da
Operação de Transporte e geração do Código de Identificação da Operação de
Transporte – CIOT, suspenso por prazo indeterminado

Resolução ANTT nº 5.876, de 23 de março de 2020

Prorrogação do prazo para implementação do eSocial, até o cancelamento do
Decreto de calamidade pública nacional.

Ainda não concedido/publicado
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GOVERNO FEDERAL
CONCEX

GOVERNO FEDERAL
COINFRA

GOVERNO ESTADUAL
CONTEC

Prorrogação automática, por 90 dias, a partir da respectiva data de vencimento
prevista, dos ACCs (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio), PPEs (Prépagamento de exportação), NCEs (Nota de Crédito à Exportação) e demais
contratos relativos aos pagamentos de operações de comércio exterior
firmados em contrato.

Ainda não concedido/publicado

Prorrogação do pagamento de taxas de serviços essenciais para o setor
produtivo, como energia elétrica, gás e água, por 90 dias

Ainda não concedido/publicado

Suspensão do corte de energia elétrica a consumidores residenciais e também
indústria e comércio de serviços classificados como essenciais, pelo prazo de
90 dias

Instrução Normativa n° 878, de 24 de março de 2020

Regulação da cobrança do consumo de energia elétrica para a indústria,
observando as dificuldades do período em que está decretada calamidade
pública e considerando a demanda registrada e não a contratada, devido à
depressão no consumo energético

Ainda não concedido/publicado

Suspensão dos prazos de intimações, impugnações e demais recursos ligados
ao processo tributário administrativo, por 30 dias

Art. 8º do Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020

Diferimento da cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias, assim
como o Imposto devido por Substituição Tributária por, no mínimo, 90 dias

Ainda não concedido/publicado

Suspensão de fiscalização, autuações e inscrição em dívida ativa em relação à
apuração de ICMS nos meses de março a agosto de 2020

Ainda não concedido/publicado
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GOVERNO ESTADUAL
CONTRAB

GOVERNO ESTADUAL
COPEMI

Renegociação de débitos tributários, com carência de 90 dias para iniciar o
pagamento

Ainda não concedido/publicado

Flexibilização das regras de revogação do Programa Refaz-2019 (Decreto nº
54.853), para aqueles contribuintes que ficarem inadimplentes por três meses
consecutivos; ou ainda, a interrupção dos pagamentos de parcelamentos em
andamento e a retomada dos mesmos a partir de setembro de 2020

Ainda não concedido/publicado

Prorrogação da validade das certidões negativas de débitos vigentes, até
dezembro de 2020

Ainda não concedido/publicado

Suspensão dos prazos dos processos administrativos no âmbito da
Administração Pública Estadual direta e indireta, por 60 dias

Ainda não concedido/publicado

Prorrogação de todos os incentivos fiscais até o final do ano de 2020

Ainda não concedido/publicado

Suspensão da tramitação do Projeto de Lei nº 35/2020, que prevê aumento de
4,5% para as cinco faixas do salário mínimo regional

Ainda não concedido/publicado

Suspensão da exigência do MDFe intermunicipal e interestadual por tempo
indeterminado

Ainda não concedido/publicado

Ampliação, flexibilização e desburocratização das linhas de crédito
disponibilizadas pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul e Banco Regional
de Desenvolvimento Estadual – BRDE

Ainda não concedido/publicado
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GOVERNO ESTADUAL
CODEMA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Prorrogação dos prazos para atendimento a condicionantes de licenças
ambientais, renovação de licenças e demais exigências e obrigações
ambientais, em processo físico ou eletroeletrônico em tramitação na SEMA e
Fepam

Ainda não concedido/publicado

Possibilidade de a Indústria operar suas linhas de produção com até 50% da
força de trabalho usual em suas atividades-fim, com regramentos específicos
quanto à Covid-19, atendendo as recomendações da OMS, Ministério da
Saúde, e Secretaria de Estado da Saúde

Ainda não concedido/publicado

Disponibilidade para as estruturas de saúde do Sesi aplicarem a testagem
rápida massiva para a Covid-19, utilizando a competência acumulada nas
campanhas de vacinação e a capilaridade da instituição, podendo começar em
48 horas após a primeira entrega dos kits

Em andamento

Disponibilidade do Pavilhão de Exposições para centro de diagnóstico, triagem,
e hospital de campanha

Em andamento
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MEDIDA EMERGENCIAL

GOVERNO FEDERAL
MEDIDAS TRIBUTÁRIAS

INSTRUMENTO NORMATIVO

Prorrogação de prazo para pagamento de tributos federais do SIMPLES (IRPJ,
IPI, CSLL, PIS e Cofins), por 90 dias

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

Redução a zero das alíquotas do Imposto de Importação para produtos de uso
médico-hospitalar, até 30 de setembro de 2020

Resolução nº 17 da Câmara de Comércio Exterior, de
17 de março de 2020

Desoneração temporária de IPI sobre bens importados ou produzidos
internamente, que sejam necessários ao combate à Covid-19, até 30 de
setembro de 2020

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

Suspensão, prorrogação e adiamento de atos de cobrança da dívida ativa da
União, por até 90 dias

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

Disponibilização de condições facilitadas para renegociação de dívidas com a
União, até 25 de março de 2020

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

Condições para transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da União

Portarias nº 7.820 e 7.821 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, de 18 de março de 2020

Diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, por 90 dias

Medida Provisória n° 927 do Governo Federal, de 22
de março de 2020

Suspensão de prazos e procedimentos pela Receita Federal, até 29 de maio de
2020

Portaria n° 543 da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, de 23 de março de 2020

Suspensão de atos processuais pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, até 30 de abril de 2020

Portaria n° 8.112 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, de 20 de março de 2020
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GOVERNO FEDERAL
MEDIDAS DE COMBATE À
EPIDEMIA

GOVERNO FEDERAL
MEDIDAS CRÉDITO

Suspensão de prazos processuais judiciais e audiências, até 30 de abril de 2020

Resolução n° 313 do Conselho Nacional de Justiça - 19
de março de 2020

Prorrogação da validade das Certidões Negativas de Débitos (CND) e Certidões
Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos (CPEND), por 90 dias

Portaria Conjunta da RFB e PGFN nº 555, de 24 de
março de 2020

Medidas que poderão ser adotadas pelo Governo para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, como dispensa de licitações

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020

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

Mensagem ao Congresso nº 92, de 18 de março de
2020

Garantir o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades
essenciais

Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020

Priorizar desembaraço aduaneiro de produtos de uso médico-hospitalar

Instrução Normativa RFB nº 1.927, de 17 de março de
2020

Controle de exportação para evitar o desabastecimento de produtos de
combate à Covid-19

Portaria SECEX nº 16, de 18 de março de 2020

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

Resolução Banco Central nº 4.782, de 16 de março de
2020

Suspensão das prestações de financiamentos contratos até 23 de março de
2020, com vencimento entre abril e setembro de 2020, inclusive Cartão BNDES

-
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GOVERNO FEDERAL
MEDIDAS PARA
MANUTENÇÃO DE
EMPREGOS

GOVERNO ESTADUAL
MEDIDAS DE COMBATE À
EPIDEMIA

Ampliação da oferta de capital de giro para empresas com faturamento anual
até R$ 300 milhões

-

Regulamenta medidas extraordinárias de teletrabalho, antecipação de férias
individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de
feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em
segurança e saúde no trabalho, diferimento do recolhimento do FGTS

Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020
Medida Provisória nº 928, de 23 de março de 2020

Declaração de situação de calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul
e estabelece lista de atividades públicas e privadas essenciais de combate à
Covid-19

Decreto n° 55.136, de 25 de março de 2020
Decreto nº 55.135, de 23 de março de 2020
Decerto nº 55.130, de 20 de março de 2020
Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020

Suspensão dos prazos de defesa e recursais dos processos da administração
pública estadual direta e indireta, pelo prazo de 30 dias

Art. 8º do Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020

Redução do atendimento da Secretaria da Fazenda, apenas atendimento
virtual por prazo indeterminado

Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020

Prorrogação de pagamento das faturas de gás natural com vencimento no
período entre 24 de março e 23 de abril, em 30 dias e parcelada em 3 vezes
sem aplicação de juros e multas

-

