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OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
MEDIDAS EM VIRTUDE DA COVID-19

O Governo Federal na ânsia de reduzir os 
impactos advindos da pandemia do COVID-19, 
realizou, por meio de Medidas Provisórias, sig-
nificativas alterações na legislação trabalhista, 
flexibilizando regras impostas e prestando au-
xílio aos empregados e empregadores, inclusi-
ve com a finalidade de evitar o desemprego.

Nesse contexto, as principais alterações, 
no âmbito trabalhista, foram trazidas pelas 
Medidas Provisórias n. 927, 936 e 932, que 
serão abaixo retratadas.

Ressalte-se que, o trabalho que ora se 
apresenta é com base no texto das Medi-
das Provisórias sem considerar todas as va-
riáveis possíveis, uma vez que não há prece-
dente para o que passamos neste momento, 
não havendo, assim, segurança jurídica plena, 
cabendo a aplicação da legislação com bom 
senso dentro da realidade de cada empresa e 
situação prática, ou seja, há que se observar 
cada caso, individualmente, para entender o 
momento e aplicar a legislação da forma me-

nos danosa para a empresa e empregado fa-
zendo os devidos ajustes com eventuais al-
terações legais ou entendimento judicial.

Ressalte-se ainda que, as Medidas Provi-
sórias são instrumentos legislativos com força 
de lei, adotados pelo presidente da República, 
em casos de relevância e urgência, estas pro-
duzem efeitos imediatos e tem prazo de vigên-
cia de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual 
período. Estas dependem de aprovação do Con-
gresso Nacional para transformação em lei.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv932.htm
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MP N. 927 - MEDIDAS TRABALHISTAS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (QUADRO COMPARATIVO)

Em virtude das medidas de isolamento e 
de quarentena necessárias à contenção da 
transmissão do vírus e, consequentemente, 
à redução no número de casos da doença 

Covid-19 e de mortes, provocam um forte 
impacto no setor produtivo e nas relações 
de trabalho, considerando as normas traba-
lhistas vigentes. Como forma de mitigar os 

danos à economia, são apresentadas as me-
didas abaixo que poderão ser adotadas pelos 
empregadores para preservar o emprego e a 
renda durante esse período.

FÉRIAS INDIVIDUAIS

Aviso com 30 dias de antecedência. Aviso com 48 horas de antecedência.

Pagamento das férias e adicional com 2 dias de antecedência.

Quando dividida em 3 períodos, um deles não poderá ser 
inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão 
ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

Direito após cada período de 12 meses de vigência 
do contrato de trabalho.

Não poderão ser gozadas em período inferior a cinco dias.

Podem ser concedidas mesmo que o período aquisitivo não esteja 
completo. Há a possibilidade de negociação de períodos futuros, 
inclusive, mediante acordo individual e por escrito. 

Pagamento do adicional poderá ser postergado  para até a 
data do pagamento do décimo terceiro salário, e o pagamento 
da remuneração de férias concedidas por conta do estado 
de calamidade poderá ser feito até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo das férias. 

CLT MP 927/2020

FÉRIAS COLETIVAS

Aviso aos sindicatos e Ministério competente com 
antecedência mínima de 15 dias.

Aviso aos empregados com 48 horas de antecedência. Dispensada 
a comunicação aos sindicatos e Ministério competente.

Pagamento das férias e adicional com 2 dias de antecedência. Pagamento do adicional poderá ser postergado  para até a 
data do pagamento do décimo terceiro salário, e o pagamento 
da remuneração de férias concedidas por conta do estado de 
calamidade poderá ser feito até o quinto dia útil do mês subse-
quente ao início do gozo das férias.

CLT MP 927/2020

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
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FERIADOS

-

Possibilidade de antecipação do gozo de feriados não religiosos, 
federais, estaduais, municipais, devendo notificar por escrito ou eletroni-
camente a todos os empregados beneficiados com antecedência de qua-
renta e oito horas, indicando os feriados que serão aproveitados. Para 
feriados religiosos deverá haver concordância, por escrito, do empregado.

CLT MP 927/2020

BANCO DE HORAS

Quando realizado em acordo individual com o empregado, 
a compensação deverá ser no período máximo de 6 meses.

A compensação poderá ser realizada, no prazo de até dezoito me-
ses, contado da data de encerramento do estado de calamidade 
pública. Poderá ser determinada pelo empregador independente-
mente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo.

CLT MP 927/2020

EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

Obrigatória a realização de exames médicos ocupacionais, 
clínicos e complementares.

Suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos 
ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames 
demissionais, o qual será dispensado caso haja outro exame 
ocupacional feito a menos de cento e oitenta dias.  
Os exames pendentes devem ser realizados no prazo de 60 dias, 
contados da data do encerramento do estado de calamidade.  
A suspensão poderá ser revista caso o médico do trabalho en-
tenda que há risco para a saúde do empregado.

Obrigatória a realização de treinamentos relacionados 
a saúde e segurança do trabalho.

Suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos peri-
ódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas 
regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, os quais de-
verão ser realizados no prazo de noventa dias, contado da data de 
encerramento do estado de calamidade pública. Tais treinamentos 
poderão ser realizados na modalidade a distancia, cabendo ao 
empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir 
que as atividades sejam executadas com segurança. 

CLT MP 927/2020

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
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TELETRABALHO

Deve haver a alteração contratual para prever 
tal regime de trabalho.

O empregador poderá alterar o regime do trabalho presencial para 
o teletrabalho, depois determinar o retorno ao regime presencial 
e não haverá necessidade de alterações contratuais, acordos co-
letivos ou individuais para tanto, apenas será necessário notificar 
os empregados com antecedência de quarenta e oito horas por 
escrito ou eletronicamente.  
As disposições relativas ao fornecimento de equipamentos e infra-
estrutura necessária, ou possível reembolso de despesas arcadas 
pelo empregado para a prestação de serviços, deverão ser previs-
tas em acordo por escrito a ser elaborado previamente ou no prazo 
de trinta dias contado a partir da alteração do regime de trabalho.

CLT MP 927/2020

FGTS

Obrigatório o recolhimento dentro do prazo. Ficam suspensas a exigibilidade do recolhimento de FGTS pelos 
empregadores, referentes às competências de março, abril e 
maio de 2020, podendo,ainda, ser parcelado em até 6 parcelas 
iniciando a partir de julho de 2020.

CLT MP 927/2020

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
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Poderá ser pago em duas hipóteses:

1. Com a redução proporcional de jornada de trabalho;
2. Com a suspensão temporária do contrato de trabalho.

Em ambos os casos o benefício será de-
vido a partir da data do início da redução da 
jornada de trabalho e de salário ou da sus-
pensão temporária do contrato de trabalho, 
e enquanto estes perdurarem e deverão ser 
informados ao Ministério da Economia, no 
prazo de 10 dias, contados da celebração do 
acordo. Cumprido tal prazo a primeira parce-
la será paga em 30 dias.

O pagamento mensal do benefício é base-
ado no valor mensal do seguro-desemprego.

De acordo com o texto da MP o acordo 
poderia ser individual entre o empregado e 
o empregador quando o salário mensal for 
igual ou inferior a R$ 3.135,00 ou igual ou 
superior a R$ 12.202,12, desde que estes úl-
timos tenham diploma de nível superior, ou 
ainda se a redução na jornada de trabalho e 

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA

salário for de até 25%. Nos demais casos, o 
acordo deveria ser realizado mediante con-
venção ou acordo coletivo. No entanto, na 
ADIn n. 6.363, foi deferida medida liminar de 
maneira a determinar que os acordos indivi-
duais de redução de jornada de trabalho e de 
salário ou de suspensão temporária de con-
trato de trabalho deverão ser comunicados 
pelos empregadores ao respectivo sindica-
to laboral, no prazo de até dez dias corridos, 
contado da data de sua celebração, para que 
este, querendo, deflagre a negociação coleti-
va, sendo que a inércia do Sindicato importa-
rá em anuência com o acordado pelas partes.

O disposto nesta Medida Provisória tam-
bém se aplica aos contratos de trabalho de 
aprendizagem e de jornada parcial.

O empregado com mais de um vínculo formal 

de emprego poderá receber cumulativamente 
um Benefício Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda para cada vínculo com re-
dução proporcional de jornada de trabalho e de 
salário ou com suspensão temporária do contra-
to de trabalho, exceto trabalhador intermitente.

Há garantia provisória no emprego ao 
empregado que receber o benefício durante o 
período acordado, e após o restabelecimento 
da jornada de trabalho ou encerramento da 
suspensão temporária do contrato, pelo mes-
mo período de dias de aplicação da redução 
ou suspensão da jornada de trabalho, sendo 
que a dispensa sem justa causa durante os 
referidos períodos sujeitará o empregador ao 
pagamento das parcelas rescisórias previs-
tas na legislação em vigor e de indenização, 
conforme fixado na Medida Provisória.

MP N. 936 - PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA

A presente Medida Provisória (N.º 936/2020) 
também tem o objetivo de preservar o emprego 
e a renda, garantir a continuidade das atividades 

empresariais, bem como reduzir o impacto so-
cial diante da paralisação de atividades e restri-
ção de mobilidade, oferecendo assim benefícios 

a proporcionando a redução proporcional tem-
porária de jornada com redução de salários e a 
suspensão temporária do contrato de trabalho. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6363.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
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1   PAGAMENTO DO BENEFÍCIO NO CASO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA DE TRABALHO

■ Pode ser acordado por até 90 dias, não 
havendo possibilidade de fracionamento. 

■ Deve ser realizada mediante documento 
escrito, e encaminhado ao empregado com 
antecedência de dois dias. 

■ A redução estará limitada aos percentu-
ais de: i) 25%; ii) 50%; ou iii) 70% 

■ A jornada de trabalho deverá ser resta-
belecida, em 2 dias: quando do encerramen-
to do estado de calamidade pública; quando 

2   PAGAMENTO DO BENEFÍCIO NO CASO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

■ Poderá ser acordada pelo prazo máxi-
mo de 60 dias, podendo ser fracionada em 
até 02 períodos de 30 dias, enquanto perdu-
rar o estado de calamidade pública 

■ Durante o período de suspensão tempo-
rária do contrato de trabalho o empregado não 
poderá manter as atividades de trabalho, ainda 
que parcialmente, por meio de teletrabalho, tra-
balho remoto ou trabalho à distância, sob pena 
de ficar descaracterizada a suspensão tempo-
rária do contrato de trabalho, e o empregador 
estará sujeito: i) ao pagamento imediato da re-
muneração e dos encargos sociais referentes a 
todo o período; ii) às penalidades previstas na 
legislação em vigor; e iii) às sanções previstas 
em convenção ou em acordo coletivo.

■ Será pactuado por acordo individual es-

findo o período estabelecido no instrumento 
que firmar a redução; ou quando o emprega-
dor comunicar o empregado sobre a anteci-
pação do fim do período de redução. 

■ O texto da MP previa que, exceto em caso 
de redução de salário e de jornada em 25% ou 
para empregados que recebem salários igual 
ou inferior a R$ 3.135,00, as alterações deverão 
ser implementadas mediante acordo coletivo ou 
convenção coletiva. No entanto, na ADIn n. 6.363 

foi deferida medida liminar de maneira a deter-
minar que os acordos individuais de redução de 
jornada de trabalho e de salário ou desuspensão 
temporária de contrato de trabalho deverão ser 
comunicados pelos empregadores ao respec-
tivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias 
corridos, contado da data de sua celebração, 
para que este, querendo, deflagre a negociação 
coletiva, sendo que a inércia do Sindicato impor-
tará em anuência com o acordado pelas partes.

crito entre empregador e empregado, que se-
rá encaminhado ao empregado com antece-
dência de, no mínimo, dois dias corridos. 

■ Durante o período de suspensão tempo-
rária do contrato, o empregado: i) fará jus a to-
dos os benefícios concedidos pelo empregador 
aos seus empregados; e ii) ficará autorizado a re-
colher para o Regime Geral de Previdência Social 
na qualidade de segurado facultativo. 

■ O contrato de trabalho deverá ser resta-
belecido, em 2 dias: quando do encerramen-
to do estado de calamidade pública; quando 
findo o período estabelecido no instrumento 
que firmar a suspensão; ou quando o empre-
gador comunicar o empregado sobre a ante-
cipação do fim do período de suspensão. 

■ Para o pagamento do benefício emer-

gencial nesta hipótese será aplicado o se-
guinte critério: i) 100% do valor do seguro-de-
semprego a que o empregado teria direito, 
nos casos em que a receita bruta da empresa 
tiver sido igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 
no ano calendário de 2019; ou ii) 70% do va-
lor do seguro-desemprego a que o empre-
gado teria direito, nos casos em que a re-
ceita bruta da empresa tiver sido superior a 
R$ 4.800.000,00 no ano-calendário de 2019, 
sendo que a empregadora arcará neste caso, 
cumulativamente, também com 30% do valor 
do salário do empregado, cujo valor deverá 
constar do documento escrito do acordo de 
suspensão temporária firmado entre as par-
tes, tendo este pagamento pela empregado-
ra natureza indenizatória. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6363.pdf


8 8 

A referida MP altera as alíquotas abaixo especificadas, reduzindo-as excepcionalmente até 30 de junho de 2020

MP N. 932 - ALTERA AS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS (QUADRO COMPARATIVO)

A Medida Provisória (N.º 932/2020) vi-
sa reduzir, até o fim do mês de junho deste 
ano, as alíquotas de contribuição aos Serviços 
Sociais Autônomos em 50% (cinquenta por 

cento). Esses Serviços são entidades de di-
reito privado criadas por meio de autorização 
legislativa para a prestação de serviços de uti-
lidade pública. Tais entidades, entre as quais 

as do chamado Sistema “S”, são financiadas 
por meio de contribuições parafiscais, com-
pulsoriamente recolhidas dos contribuintes 
indicados pelos respectivos diplomas legais.

Entidade

Sescoop

Sesi

Sesc

Sest

Senac

Senai

Senat

Senar - Folha

Senar - PJ

Senar - PF

Antes da MP 932

2,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,00%

1,00%

1,00%

2,50%

0,25%

0,20%

Após MP 932

1,25%

0,75%

0,75%

0,75%

0,50%

0,50%

0,50%

1,25%

0,125%

0,10%

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv932.htm
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OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
MEDIDAS EM VIRTUDE DA COVID-19

Em virtude da pandemia do COVID-19, fo-
ram realizadas diversas alterações no âmbito 
tributário, havendo prorrogação de prazos de 
pagamentos de determinados tributos e cum-
primento de obrigações acessórias, suspensão 
de prazos entre outras que serão abordadas.

Nesse contexto, as principais alterações, 
no âmbito tributário federal, foram trazidas 

por Medidas Provisórias, Resoluções e Por-
tarias, que serão abaixo retratadas.

Ressalte-se que, o trabalho que ora se 
apresenta é com base no texto dos instrumen-
tos normativos sem considerar todas as vari-
áveis possíveis, uma vez que não há prece-
dente para o que passamos neste momento.

Ressalte-se ainda que, as Medidas Pro-

visórias são instrumentos legislativos com 
força de lei, adotados pelo presidente da Re-
pública, em casos de relevância e urgên-
cia, estas produzem efeitos imediatos e tem 
prazo de vigência de 60 (sessenta) dias, 
prorrogáveis por igual período. Estas depen-
dem de aprovação do Congresso Nacional 
para transformação em lei.
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Em virtude das medidas de isolamento e 
de quarentena necessárias à contenção da 
transmissão do vírus e, consequentemente, à 

prorrogados alguns prazos para evitar maiores 
prejuízos ao contribuinte e na tentativa de mi-
nimizar os efeitos da pandemia na economia.

redução no número de casos da doença Co-
vid-19 e de mortes, provocam um forte impac-
to nas empresas. Ciente de tal situação, foram 

PRORROGAÇÃO DE PRAZOS

Alteração

Período de
Apuração /

Competência

Prazo
Original

Prazo
Prorrogado

Fundamento Legal

mar/20
abr/20
mai/20

mar/20
abr/20
mai/20

mar/20
abr/20
mai/20

-

Assunto

Prorrogação dos tributos apurados no 
âmbito do Simples Nacional (ME e EPP) 
- Tributos Federais

Prorrogação dos tributos apurados no 
âmbito do Simples Nacional (ME e EPP) 
- Tributos Estaduais e Municipais

Prorrogação dos tributos apurados no 
âmbito do Simples Nacional (MEI)
- todos os tributos apurados
no Programa Gerador do DAS-MEI

Prorrogação no prazo para apresen-
tação das declarações do Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Peque-
no Porte (Simples Nacional) - DEFIS

Resolução CGSN nº 154/2020

Resolução CGSN nº 154/2020

Resolução CGSN nº 154/2020

Resolução CGSN nº 153/2020

20/04/2020
20/05/2020
22/06/2020

20/04/2020
20/05/2020
22/06/2020

20/04/2020
20/05/2020
22/06/2020

31/03/2020

20/10/2020
20/11/2020
21/12/2020

20/07/2020
20/08/2020
21/09/2020

20/10/2020
20/11/2020
21/12/2020

30/06/2020

https://bit.ly/2yhgBKF
https://bit.ly/2yhgBKF
https://bit.ly/2yhgBKF
https://bit.ly/2VykOBk
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Alteração

Período de
Apuração /

Competência

Prazo
Original

Prazo
Prorrogado

Fundamento Legal

-

Ano-calendário 
de 2019

mar/20
abr/20

mar/20
abr/20

mar/20
abr/20

mar/20
abr/20

mar/20
abr/20

Assunto

Resolução CGSN nº 153/2020

Instrução Normativa RFB
nº 1.930/2020

Portaria 139/2020

Portaria 139/2020

Portaria 139/2020

Portaria 139/2020

Portaria 139/2020

31/05/2020

30/04/2020

24/04/2020
25/05/2020

24/04/2020
25/05/2020

20/04/2020
20/05/2020

20/04/2020
20/05/2020

24/04/2020
25/05/2020

Prorrogação no prazo para apresentação 
das declarações do Regime Especial Uni-
ficado de Arrecadação de Tributos e Con-
tribuições devidos pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (Simples 
Nacional) - DASN - SIMEI

Prorrogação no prazo da Declaração de 
Ajuste Anual (DAA), referente ao exercício de 
2020, pela pessoa física residente no Brasil

Prorrogação dos prazos de recolhimento 
da contribuição da Cofins

Prorrogação dos prazos de recolhimento 
da contribuição para o PIS-Pasep

Prorrogação dos prazos de
recolhimento da contribuição da Cofins
- Entidades Financeiras

Prorrogação dos prazos de recolhimento 
da contribuição para o PIS-Pasep
- Entidades Financeiras

Prorrogação dos prazos de recolhimento 
da contribuição para o PIS-Folha

30/06/2020

30/06/2020

25/08/2020
23/10/2020

25/08/2020
23/10/2020

20/08/2020
20/10/2020

20/08/2020
20/10/2020

25/08/2020
23/10/2020

https://bit.ly/2VykOBk
https://bit.ly/2VwWIHh
https://bit.ly/2VwWIHh
https://bit.ly/2wE2E8W
https://bit.ly/2wE2E8W
https://bit.ly/2wE2E8W
https://bit.ly/2wE2E8W
https://bit.ly/2wE2E8W
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Alteração

Período de
Apuração /

Competência

Prazo
Original

Prazo
Prorrogado

Fundamento LegalAssunto

Portaria 139/2020

Portaria 139/2020

Portaria 139/2020

Portaria 139/2020

20/04/2020
20/05/2020

24/04/2020
25/05/2020

20/04/2020
20/05/2020

07/04/2020
07/05/2020

Prorrogação do prazo de recolhimento 
da contribuição previdenciária patronal 
básica (20% ou 22,5%, conforme o caso) 
incidente sobre a remuneração de em-
pregados e trabalhadores avulsos;

Prorrogação do prazo de recolhimento 
da contribuição Previdenciária patronal 
para o financiamento de benefício de 
aposentadoria especial e daqueles con-
cedidos em razão do grau de incidência 
de incapacidade laborativa decorrente 
dos riscos ambientais do trabalho
(GIILRAT), sobre o total das remunera-
ções de empregados e avulsos;

Prorrogação do prazo de recolhimento 
da contribuição Previdenciária
patronal sobre remuneração de
contribuintes individuais
(20% ou 22,5%, conforme o caso)

Prorrogação do prazo de recolhimen-
to da contribuição Previdenciária do 
Empregador Doméstico (8%) e para o 
financiamento do seguro contra
acidente do trabalho (0,8%)

20/08/2020
20/10/2020

25/08/2020
23/10/2020

20/08/2020
20/10/2020

07/08/2020
07/10/2020

mar/20
abr/20

mar/20
abr/20

mar/20
abr/20

mar/20
abr/20

https://bit.ly/2wE2E8W
https://bit.ly/2wE2E8W
https://bit.ly/2wE2E8W
https://bit.ly/2wE2E8W
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Alteração

Período de
Apuração /

Competência

Prazo
Original

Prazo
Prorrogado

Fundamento LegalAssunto

Portaria 139/2020 
(alterada pela Portaria n. 150/2020)

Portaria 139/2020
(alterada pela Portaria n. 150/2020)

Portaria 139/2020
(alterada pela Portaria n. 150/2020)

20/04/2020
20/05/2020

20/04/2020
20/05/2020

20/04/2020
20/05/2020

Prorrogação do prazo de recolhimento 
da contribuição previdenciária, devida 
pela Agroindustria, sobre o valor da 
receita bruta proveniente da comerciali-
zação da produção rural: a) 2,5%; desti-
nado à Seguridade Social; b) 0,1%, para o 
financiamento dos benefícios de aposen-
tadoria especial e daqueles concedidos 
em razão do grau de incidência de inca-
pacidade laborativa (GIIL-RAT) decorren-
te dos riscos ambientais da atividade

Prorrogação do prazo de recolhimento 
da contribuição previdenciária, devida 
pelo empregador rural pessoa física, 
sobre o valor da receita bruta provenien-
te da comercialização da sua produção 
rural: a) 1,2%, destinado à Seguridade 
Social; b) 0,1%, para financiamento das 
prestações por acidente do trabalho.

Prorrogação do prazo de recolhimento 
da contribuição previdenciária, devida 
pelo empregador rural pessoa jurídica, 
sobre o valor da receita bruta provenien-
te da comercialização da sua produção 
rural: a) 1,7%, destinado à Seguridade 
Social; b) 0,1%, para financiamento das 
prestações por acidente do trabalho.

20/08/2020
20/10/2020

20/08/2020
20/10/2020

20/08/2020
20/10/2020

mar/20
abr/20

mar/20
abr/20

mar/20
abr/20

https://bit.ly/2wE2E8W
https://bit.ly/2RGk0JJ
https://bit.ly/2wE2E8W
https://bit.ly/2RGk0JJ
https://bit.ly/2wE2E8W
https://bit.ly/2RGk0JJ
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Alteração

Período de
Apuração /

Competência

Prazo
Original

Prazo
Prorrogado

Fundamento Legal

mar/20
abr/20

-
-
-

-
-
-

-

31/12/2019

31/03/2020

Assunto

Portaria 139/2020
(alterada pela Portaria n. 150/2020)

Instrução Normativa RFB nº 1.932/2020

Instrução Normativa RFB nº 1.932/2020

Portaria Conjunta nº 555

Circular Bacen nº 3.995/2020

Circular Bacen nº 3.995/2020

20/04/2020
20/05/2020

23/04/2020
22/05/2020
22/06/2020

15/04/2020
15/05/2020
15/06/2020

-

05/04/2020

06/06/2020

Prorrogação do prazo de recolhimento
da contribuição previdenciária, devida 
pelas empresas que optaram pela
desoneração da folha de pagamento, 
sobre a receita bruta (CPRB) Alíquotas 
variáveis, de acordo com a atividade
(Lei nº 12.546/2011 , arts. 7º e 8º )

Prorrogação no prazo para apresenta-
ção da Declaração de Débitos e Créditos 
Tributários Federais (DCTF)

Prorrogação no prazo para apresentação 
da Escrituração Fiscal Digital da Contri-
buição para o PIS/Pasep, da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade So-
cial (Cofins) e da Contribuição Previdenci-
ária sobre a Receita (EFD-Contribuições)

Prorrogação da validade
da CND e da CPEND 

Prorrogação na entrega
da declaração de Capitais Brasileiros
no Exterior (CBE) - Anual

Prorrogação na entrega
da declaração de Capitais Brasileiros
no Exterior (CBE) - Trimestral

20/08/2020
20/10/2020

21/07/2020

14/07/2020

90 dias

01/06/2020

15/06 a 
14/07/2020

https://bit.ly/2wE2E8W
https://bit.ly/2RGk0JJ
https://bit.ly/34I9CXk
https://bit.ly/34I9CXk
https://bit.ly/3ai6B17
https://bit.ly/2wHzNRb
https://bit.ly/2wHzNRb
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Com a finalidade de evitar prejuízos aos contribuintes, alguns prazos administrativos foram suspensos, conforme serão abordados abaixo.

SUSPENSÃO DE PRAZOS

Prazo de Suspensão Fundamento LegalAssunto

Prazo para impugnação e o prazo para 
recurso de decisão proferida no âmbi-
to do Procedimento Administrativo de 
Reconhecimento de Responsabilidade 
- PARR, previstos, respectivamente, nos 
arts. 3º e 6º da Portaria PGFN n. 948,
de 15 de setembro de 2017

Prazo para apresentação de manifesta-
ção de inconformidade e o prazo para 
recurso contra a decisão que a apreciar 
no âmbito do processo de exclusão do 
Programa Especial de Regularização Tri-
butária - Pert, previstos no art. 18 da Porta-
ria PGFN n. 690, de 29 de junho de 2017

Prazo para oferta antecipada de garantia 
em execução fiscal, o prazo apresen-
tação de Pedido de Revisão de Dívida 
Inscrita - PRDI e o prazo para recurso 
contra a decisão que o indeferir, previs-
tos, respectivamente, no art. 6º, inciso II, 
e no art. 20 da Portaria PGFN n. 33,
de 08 de fevereiro de 2018

Prazos para prática de atos processuais 
no âmbito da RFB

Portaria PGFN nº. 7.821

Portaria PGFN nº. 7.821

Portaria PGFN nº. 7.821

Portaria RFB nº 543

90 dias
(aplica-se aos prazos em curso

no dia 16 de Março de 2020)

90 dias
(aplica-se aos prazos em curso

no dia 16 de Março de 2020)

90 dias
(aplica-se aos prazos em curso

no dia 16 de Março de 2020)

Até o dia 29 de maio de 2020

https://bit.ly/2V917RL
https://bit.ly/2V917RL
https://bit.ly/2V917RL
https://bit.ly/2XCSXTn
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A mencionada Transação Extraordinária vi-
sa: i) viabilizar a superação da situação tran-
sitória de crise econômico-financeira dos de-
vedores inscritos em dívida ativa da União, em 
função dos efeitos do coronavirus (COVID-19), 
a fim de permitir a manutenção da fonte produ-
tora e do emprego dos trabalhadores; ii) asse-
gurar que a cobrança dos créditos inscritos em 
dívida ativa seja realizada de forma a permitir 
o equilíbrio entre a expectativa de recebimento 
dos créditos e a capacidade de geração de re-
sultados dos contribuintes pessoa jurídica; e iii) 
assegurar que a cobrança de créditos inscritos 
em dívida ativa seja realizada de forma menos 
gravosa para os contribuintes pessoa física.

De início o prazo para adesão era até 
25.03.2020. No entanto, por força da Portaria 
PGFN nº 8.457/2020, o prazo para adesão à 
transação extraordinária ficará aberto até a 
data final de vigência da Medida Provisória nº 
899/2019, que dispõe sobre a transação, nos 
termos do art. 62, § 12, da Constituição Federal 
(CF/1988), ou seja, até 15 de abril de 2020.

A adesão à proposta da PGFN, exclusivamen-
te por meio do acesso à plataforma REGULARIZE 

no site da PGFN (www.regularize.pgfn.gov.br).
A proposta apresentada é:
a) entrada: pagamento de entrada cor-

respondente a 1% do valor total dos débitos 
a serem transacionados, divididos em até 3 
parcelas iguais e sucessivas;

b) parcelamento: parcelamento do restante 
em: b.1) até 81 meses, sendo em até 97 meses 
na hipótese de contribuinte pessoa natural, em-
presário individual, ME ou EPP; b.2) em até 57 
meses, em se tratando das contribuições so-
ciais do empregador, da empresa e da entida-
de a ela equiparada na forma da lei, incidentes 
sobre a folha de salários e demais rendimen-
tos do trabalho pagos ou creditados, a qual-
quer título, à pessoa física que lhe preste ser-
viço, mesmo sem vínculo empregatício; e do 
trabalhador e dos demais segurados da pre-
vidência social, na forma prevista no art. 195, 
I, “a” e II da Constituição Federal (CF/1988);

c) diferimento: do pagamento da 1ª par-
cela do parcelamento referida na letra “b.1” 
para o último dia útil do mês de junho/2020.

O valor das parcelas não será inferior:
a) R$ 100,00, na hipótese de contribuinte pes-

soa natural, empresário individual, ME ou EPP;
b) R$ 500,00, nos demais casos.
No caso de débitos objeto de discussão 

judicial a adesão à transação fica sujeita à 
apresentação, pelo devedor, de cópia do re-
querimento de desistência da ações, impug-
nações ou recursos relativos aos créditos 
transacionados, com pedido de extinção do 
respectivo processo com resolução de mé-
rito, nos termos da alínea “c” do inciso III do 
caput do art. 487 da Lei nº 13.105/2015 (Có-
digo de Processo Civil  -  CPC). A cópia do 
requerimento, protocolado perante o juízo, 
deverá ser apresentada exclusivamente pela 
plataforma REGULARIZE da PGFN no prazo 
máximo de 60 dias contados do decurso do 
prazo de diferimento supramencionado, ou 
seja, último dia útil do mês de junho/2020.

Com relação às inscrições parceladas, a 
adesão à transação extraordinária fica con-
dicionada à desistência do parcelamento em 
curso. Nessa hipótese, o valor da entrada 
referida anteriormente (letra “a”) será equiva-
lente a 2% do valor consolidado das inscri-
ções objeto da transação.

TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-7.820-de-18-de-marco-de-2020-248644104
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/servicos-e-orientacoes/servicos-da-divida-ativa-da-uniao-dau/acordo-de-transacao/portaria-pgfn-n-8457_de-25-de-marco-de-2020.pdf/view
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/servicos-e-orientacoes/servicos-da-divida-ativa-da-uniao-dau/acordo-de-transacao/portaria-pgfn-n-8457_de-25-de-marco-de-2020.pdf/view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv899.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv899.htm
https://www.regularize.pgfn.gov.br/
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A Medida Provisória 936 com o objetivo 
de preservar o emprego e a renda, garantir 
a continuidade das atividades empresariais, 
bem como reduzir o impacto social diante da 
paralisação de atividades e restrição de mo-
bilidade, ofereceu  benefícios proporcionando 
a redução proporcional temporária de jorna-
da com redução de salários e a suspensão 
temporária do contrato de trabalho.

O pagamento do referido benefício poderá 
ser feito em duas hipóteses: 1. Com a redução 

proporcional de jornada de trabalho; e 2. Com a 
suspensão temporária do contrato de trabalho.

A ajuda compensatória mensal deverá ter 
o valor definido no acordo individual pactuado 
ou em negociação coletiva e terá natureza in-
denizatória e assim: i) não integrará a base de 
cálculo do Imposto de Renda Retido na Fon-
te (IRRF), ou da Declaração de Ajuste Anual 
(DAA) do empregado; ii) não integrará a base 
de cálculo da contribuição previdenciária e dos 
demais tributos incidentes sobre a folha de sa-

lários; iii) não integrará a base de cálculo do 
valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS); iv) poderá ser excluída do 
lucro líquido para fins de determinação do Im-
posto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 
Contribuição Social sobre o Lucro (CSL) das 
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real.

Na hipótese de redução proporcional de jorna-
da e de salário, a ajuda compensatória também 
não integrará o salário devido pelo empregador e 
terá o mesmo tratamento supramencionado.

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DO BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA

Receita autoriza que conhecimento de carga seja assinado no Brasil por procurador do transportador, desde que legalmente constituído e 
habilitado pelo transportador. 

ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO Nº 2

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDE-
RAL DO BRASIL ATO DECLARATÓRIO INTER-
PRETATIVO Nº 2, DE 31 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a assinatura do conhecimen-
to de carga, apresentado como documento 
para retirada de mercadoria em recinto alfan-
degado, por representante legal do transpor-
tador, inclusive quando domiciliado no País. 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FE-
DERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que 
lhe confere o Anexo I da Portaria RFB nº 1.098, 
de 8 de agosto de 2013, e considerando os ar-
tigos 653, 654, 731 e 754 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, e o artigo 556 do Decre-
to nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, declara: 

Art. 1º É válida a apresentação, pelo importa-

dor, para fins de retirada de mercadoria deposi-
tada em recinto alfandegado e em cumprimento 
ao inciso IV do art. 54 da IN SRF nº 680, de 5 
de outubro de 2006, da via do conhecimento de 
carga assinada por procurador, inclusive quan-
do domiciliado no País, desde que legalmente 
constituído e habilitado pelo transportador. 

(...)

PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 100/97

Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 176ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 3 de abril de 2020, cele-
brou o Convênio 22/20, prorrogando até o dia 31 de dezembro de 2020 diversos convênios, entre eles o Convênio 100/97 que reduz a base de 
cálculo do ICMS nas saídas dos insumos agropecuários que especifica, e dá outras providências;

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-declaratorio-interpretativo-n-2-de-31-de-marco-de-2020-250852410
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-declaratorio-interpretativo-n-2-de-31-de-marco-de-2020-250852410
http://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2020/convenio-icms-22-20
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OBRIGAÇÕES REGULATÓRIAS
MEDIDAS EM VIRTUDE DA COVID-19
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Título Como Era Fonte

Serviços, atividades e 
produtos considerados 
essenciais pelo MAPA 

Não havia necessidade 
de elencar atividades 
essenciais

Foram considerados essen-
ciais à cadeia produtiva de ali-
mentos a produção e distribui-
ção de insumos agropecuários  
e os estabelecimentos para 
produção de rações e suas 
matérias-primas

Portaria
116/2020 MAPA

Como Ficou

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA

Disponibilização do SEI 
para o público externo

Protocolo via SEI 
apenas nas unidades 
regionais e nas Supe-
rintendências do MAPA

O MAPA já está recebendo 
documentação em formato 
eletrônico por meio do 
protocolo central, no e-mail 
protocolo.geralmapa@
agricultura.gov.br

Ofício nº 4/2020/
DEGES/SDA/MAPA 
e Despacho Ofício 
nº 4/2020/DEGES/
SDA/MAPA

Isenção de registro de 
ingredientes, suplementos 
e aditivos (tecnológicos, 
nutricionais e sensoriais)

Necessidade de registro 
para a grande maioria
dos ingredientes, suple-
mentos e aditivos

Isenção de registro de 
todos os ingredientes 
e suplementos. Assim 
como, isenção para todos 
os aditivos tecnológicos, 
nutricionais e sensoriais

Ofício nº 87/2020/
DIPOA/SDA/MAPA

Fiscalização dos 
estabelecimentos de 
alimentação animal

Todos os estabelecimentos 
estavam passíveis de 
fiscalização

Os SIPOAs devem postergar 
para o segundo semestre 
de 2020 as fiscalizações de 
estabelecimentos, priorizando 
os estabelecimentos classifi-
cados como de maior risco

Ofício-circular
nº 28/2020/
DIPOA/SDA/MAPA

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-116-de-26-de-marco-de-2020-250059467
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-116-de-26-de-marco-de-2020-250059467
https://bit.ly/2VCiwBA
https://bit.ly/2VCiwBA
https://bit.ly/2K6iMTR
https://bit.ly/2K6iMTR
https://bit.ly/2K6iMTR
https://bit.ly/3ad3EPg
https://bit.ly/3ad3EPg
https://bit.ly/3epN1mI
https://bit.ly/3epN1mI
https://bit.ly/3epN1mI
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Título Como Era Fonte

Registro inicial de 
fabricantes e fracionadores 
para alimentação animal

O registro inicial de estabeleci-
mento fabricante ou fraciona-
dor necessitava de fiscaliza-
ção prévia presencial

O registro inicial de estabeleci-
mento fabricante ou fracionador 
fica dispensado de fiscalização 
prévia presencial, podendo ser 
concedido de modo remoto

Ofício-circular
nº 28/2020/
DIPOA/SDA/MAPA

Como Ficou

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA

Protocolos relacionados às 
DATs de Importação Animal 
e Vegetal - Santos/SP

Os protocolo de documentos 
relacionados às DATs de Im-
portação Animal e Vegetal era 
realizado de forma presencial

A partir de 24/03/2020 os pro-
tocolos de documentos relacio-
nados às DATs de Importação 
Animal e Vegetal e ao Cadastro 
deverão ser realizados on-line

Comunicação Ajustes 
SVA-Santos

Consultas a procedimentos 
e processos - Santos/SP

As consultas a processos e 
procedimentos podiam ser 
realizadas de forma presencial

Quaisquer consultas a procedimen-
tos ou processos em andamento 
deverão ser encaminhados por 
escrito ou via e-mail. E para reunião 
com público externo deverão ser 
utilizados meio alterativos remotos

Ofício-circular
nº 2/2020/VIGI-SNT/
DOF/CGVIGIAGRO/
DTEC/SDA/MAPA

Inspeções físicas
de embalagens e 
suportes de madeira

Inspeções físicas de
embalagens e suportes de ma-
deira podiam ser acompanhadas 
do representante legal da carga

Inspeções físicas de embalagens 
e suportes de madeira são reali-
zadas preferencialmente sem a 
presença do representante legal

Ofício-circular
nº 2/2020/VIGI-SNT/
DOF/CGVIGIAGRO/
DTEC/SDA/MAPA

Entrega de documento 
em Paranaguá/PR

A entrega de documentos 
era realizada de forma 
presencial

Instituíram o protocolo virtual a 
partir de 19/03/20. Todos os do-
cumentos, com exceção dos certi-
ficados sanitários e fitossanitários 
devem ser enviadas por e-mail

Informação n°15 
VIGI-PGV/DOF/
CGVIGIAGRO/DTEC/
SDA/MAPA

https://bit.ly/3epN1mI
https://bit.ly/3epN1mI
https://bit.ly/3epN1mI
https://bit.ly/3enU5QB
https://bit.ly/3enU5QB
https://bit.ly/2yY0Vw0
https://bit.ly/2yY0Vw0
https://bit.ly/2yY0Vw0
https://bit.ly/2yY0Vw0
https://bit.ly/2yY0Vw0
https://bit.ly/2yY0Vw0
https://bit.ly/2yY0Vw0
https://bit.ly/2yY0Vw0
https://bit.ly/34FQ3i0
https://bit.ly/34FQ3i0
https://bit.ly/34FQ3i0
https://bit.ly/34FQ3i0
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OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS
MEDIDAS EM VIRTUDE DA COVID-19

Com o objetivo de mitigar os efeitos da emergência internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) os principais órgãos ambientais
e de fiscalização adotaram algumas medidas para atenuar as consequências da pandemia, a seguir:

Fonte: Departamento de Desenvolvimento Sustentável - DDS (Fiesp/Ciesp) - Adaptado pela equipe Sindiraçoes
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CETESB
Prorrogação da entrega do Relatório
Anual de Resultados dos Sistemas
de Logística Reversa (individual e/ou coletivo)

Nota na página
https://bit.ly/2vWXkNO 

De: 31/03/2020
Até: 30/04/2020

MUNICIPAL– CIDADE DE SÃO PAULO
DECRETO MUNICIPAL Nº 59.283, DE 16/03/2020

ESTADUAL – SÃO PAULO
DECRETO Nº 64.879, DE 20/03/2020 

Suspensão dos Prazos Administrativos da Cetesb:
I. Procedimentos Licenciatórios: suspensão dos 
prazos para apresentação de cumprimento de condi-
cionantes e atendimento a notificações.
II. Procedimentos Sancionatórios: suspensão
dos prazos para apresentação de defesa, recurso
e eventuais documentos complementares;
III. Planos de intervenção para áreas contaminadas: 
suspensão dos prazos para cumprimento de medidas que 
se revelarem inviáveis pelo comprometimento da mobili-
dade de mão-de-obra especializada (ex: coleta de amos-
tras para a realização de ensaios laboratoriais das campa-
nhas de remediação e demais trabalhos de campo.

SECRETARIA DO VERDE 
E DO MEIO AMBIENTE

Órgão Objeto

Suspensão das audiências públicas para fins de 
licenciamento ambiental e das reuniões de trabalho 
das Câmaras Técnicas e das Comissões Especiais

Norma

Resolução SVMA/CADES
nº 01, de 17/03/2020
https://bit.ly/2UNSSJn

De: 17/03/2020
Por: prazo
indeterminado

Período
Das Medidas

CETESB

Decisão de Diretória
nº 28/2020
de 30/03/2020
https://bit.ly/3dYmRHx

De: 16/03/2020
Até: 30/04/2020

https://bit.ly/2vWXkNO
http://bit.ly/2UNSSJn
https://bit.ly/3dYmRHx
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ESTADUAL – SÃO PAULO
DECRETO Nº 64.879, DE 20/03/2020 

Órgão Objeto Norma Período
das Medidas

CETESB

Não estão suspensos os prazos referentes a:
1) Cumprimento das condicionantes ambientais
caracterizadas como essenciais, tais como coletas
de análises dos efluentes realizadas periodicamente 
pelas empresas, entre outras medidas, sob pena de 
serem iniciadas as ações corretivas; 
2) Renovação de licenças ambientais,
autorizações, alvarás e CADRI, no âmbito dos
procedimentos que tramitam de forma eletrônica;
3) Fiscalização ambiental;
4) Atendimento a situações de emergências
e comunicações obrigatórias à Companhia; e
5) Pagamento dos débitos em aberto decorrentes
de processos sancionatórios e licenciatórios

Durante o
período de
16 /03 a 
30/04/20

Todas as solici-
tações poderão 
ser realizadas por 
meio eletrônico 
ou correspon-
dência com o 
respectivo aviso 
de recebimento

CETESB

ATENDIMENTO A META DE LOGÍSTICA REVERSA

Como Era
As empresas que atuam por meio de estruturação 
e apoio a cooperativas precisavam atender a meta 
quantitativa de logística reversa a que se refere à Deci-
são de Diretoria nº 114/2019/P/C

Decisão de Diretória
nº 035/2020/P
CETESB

Como Ficou
Não será exigido o atendimento à meta quantitativa de 
logística reversa a que se refere à Decisão de Diretoria 
nº 114/2019/P/C dos sistemas que atuam por meio de 
estruturação e apoio a cooperativas durante o período 
de vigência do estado de emergência

(Item inserido 
pelo Sindiraçoes)

https://url.gratis/Qi13c
https://url.gratis/Qi13c
https://url.gratis/Qi13c
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Estende a validade das licenças emitidas: Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros (AVCB), Certificado de Licença do 
Corpo de Bombeiros (CLCB) e o Termo de Autoriza-
ção para Adequação do Corpo de Bombeiros (TAACB) 
 
Suspensão da exigência de Brigada de Incêndio nos pro-
cessos de regularização das edificações e áreas de risco

CORPO DE
BOMBEIROS DA 
POLÍCIA MILITAR

Portaria nº CCB
nº 13, de 17/03/2020 
https://bit.ly/2UgiQ9A 

De: 17/03/2020 
Até: 31/07/2020

Órgão Objeto Norma Período
das Medidas

DAEE

Sistema de Outorga Eletrônica (SOE):
Disponibilização do SOE para envio de solicitação/
renovação de outorga. Dúvidas sobre o Sistema 
poderão ser encaminhadas por meio eletrônico: 
duvidas.outorga@daee.sp.gov.br 

ESTADUAL – SÃO PAULO
DECRETO Nº 64.879, DE 20/03/2020 

De: 30/03/2020 
Até: 15/04/2020

Nota na página
https://bit.ly/2QYESeY  

AGÊNCIA NACIONAL 
DE ÁGUAS

Prorrogação da cobrança pela captação de 
água bruta em rios e reservatórios de domínio 
da União pelos próximos quatro meses

Nota na página
https://bit.ly/2XmgSGK

FEDERAL

CONSELHO 
ESTADUAL DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

De: 01/04/2020
Até: Vencimentos adia-
dos respectivamente 
para julho, agosto e 
setembro de 2020

Prorrogação das parcelas da cobrança
pelo uso dos recursos hídricos no domínio
do Estado de São Paulo com vencimento nos 
meses de abril, maio e junho de 2020

Deliberação CRH
“Ad Referendum”
nº 235, de 1º/04/2020
https://bit.ly/2XacN86

De: 06/04/2020 
Até: Os vencimentos 
do exercício 2020 
serão adiados para 
pagamento da pri-
meira parcela a partir 
de agosto de 2020

https://bit.ly/2UgiQ9A
https://bit.ly/2QYESeY
https://bit.ly/2XmgSGK
https://bit.ly/2XacN86
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Órgão Objeto Norma Período
das Medidas

INMETRO
Portaria INMETRO nº 101 
de 20/03/2020
https://bit.ly/2UnZKyr

De: 23/03/2020 
Até: Enquanto per-
durar o estado de 
emergência devido 
à Covid-19. 
 
Obs. : O prazo para 
nova verificação do 
instrumento, após 
a normalização 
das atividades, será 
o prazo restante 
para o vencimento 
do certificado de 
verificação na data 
da publicação
desta portaria

De: 20/03/2020
Por: 12 meses

Prorrogação da validade dos certificados
de verificação, no âmbito da Rede Brasileira
de Metrologia Legal e Qualidade, que estão
para vencer neste período  
 
Postergação por 120 dias o prazo o pagamento
das Guias de Recolhimento da União a vencer
no período o estado de emergência de saúde

Portaria INMETRO nº 102 
de 20/03/2020
https://bit.ly/3apxzEP

Suspensão da compulsoriedade da certificação 
de suprimentos médico-hospitalares para 
enfrentamento da epidemia do coronavírus (COVID-19)

INMETRO

FEDERAL

EXÉRCITO BRASILEIRO 

Publicação de novos requerimentos de análise 
de Prioridade para Licenças de Importação (LI) e 
Certificado Internacional de Importação (CII) para 
produtos necessários ao combate à Covid-19 

Nota na página
https://bit.ly/2QJcjBV

https://bit.ly/2UnZKyr
https://bit.ly/3apxzEP
https://bit.ly/2QJcjBV
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Órgão Objeto Norma Período
das Medidas

A partir de: 
03/04/2020

Nota na página
https://bit.ly/2wWuC01 

Comunicado nº 
7337671/2020 – GABIN,
de 02/04/2020 

https://bit.ly/2xb6Ih8

De: 12/03/2020 
Até: Prazo 
indeterminado 
Obs: o Ibama 
informará com 
antecedência 
mínima de dez 
dias antes que 
estas diretrizes 
sejam revogadas

IBAMA
Suspensão de prazos processuais
nos feitos físicos e eletrônicos em trâmite
no âmbito desta Autarquia

Prorrogação da entrega do Relatório Anual
de Atividades Potencialmente Poluidoras (RAPP)
de 2020 (ano-base 2019)

Prorrogação da entrega do Relatório
do Protocolo de Montreal

Disponibilização da opção de peticionamento 
eletrônico para usuários externos cadastrados no 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Instituto, 
permitindo inserir documentos diretamente em 
processos administrativos em trâmite

O protocolo de documentos junto ao Ibama deverá 
ser realizado pelo seguinte endereço eletrônico:
sei-protocolo.sede@ibama.gov.br 
 
As comunicações sobre ocorrências de não 
conformidade, que possa pôr em risco a operação 
segura da atividade ou empreendimento e 
comprometer a qualidade ambiental e o bem-estar 
público, devem ser realizadas por meio do contato: 
dilic.sede@ibama.gov.br

Portaria nº 826,
de 21/03/2020 
https://bit.ly/3bwnHZM

Instrução Normativa 
nº 12, de 25/03/2020 
https://bit.ly/3dz7F3q

De: 16/03/2020 
Até: Prazo 
indeterminado

De: 25/03/2020 
Até: 29/06/2020

De: 31/03/2020 
Até: 29/06/2020

Nota na página
https://bit.ly/2WW3zMS

IBAMA

IBAMA

IBAMA

IBAMA

FEDERAL

https://bit.ly/2wWuC01
https://bit.ly/2xb6Ih8
https://bit.ly/3bwnHZM
https://bit.ly/3dz7F3q
https://bit.ly/2WW3zMS
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Certificações de sistema de gestão
(ISO 9001, 14001, outras) 
 
IAF informa que os Organismos de Acreditação e de 
Certificação estão adotando arranjos alternativos 
para realizar avaliações (ex: remotamente, análise de 
documentações ou outros), portanto se recomenda 
entrar em contato diretamente com a certificadora e/ou 
acreditadora, para avaliar o procedimento a ser adotado

IAF
INTERNATIONAL
ACCREDITATION
FORUM

D 3: 2011 de 8/11/2011
IAF MD4: 2018 de 
4/11/2018 
 
Nota na página
https://bit.ly/3asw2xH

Enquanto 
perdurar as 
circunstâncias 
e eventos 
considerados 
extraordinários

INTERNACIONAL

Prorrogação dos prazos para entrega dos Mapas 
de Produtos Controlados e dos prazos vencidos e 
vincendos relacionados às renovações de licença 
de funcionamento (Produtos Químicos)

POLÍCIA FEDERAL De: 12/03/2020 
Até: 12/06/2020

Portaria nº 14327481, 
de 31/03/2020
https://bit.ly/3dHVTng  

Órgão Objeto Norma Período
das Medidas

FEDERAL

NOTA: Alertamos que as OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS não mencionadas neste informativo podem ter mantido
suas datas de vencimento dos prazos legais. 

 
Última atualização: 14 de abril de 2020, às 16h04 

Acesse: https://coronavirus.fiesp.com.br/blog/obrigacoes-ambientais 
 

Fonte: Departamento de Desenvolvimento Sustentável - DDS (Fiesp/Ciesp), adaptado pela equipe Sindirações.

https://bit.ly/3asw2xH
https://bit.ly/3dHVTng
https://bit.ly/3acd5OS
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Acesse:
https://bit.ly/3bdSdYN

https://bit.ly/3bdSdYN

