SIPAN-AIPAN GOVERNO FEDERAL
EDIÇÃO ESPECIAL

CORONAVÍRUS

Edita medida
provisória nº 936

A Medida Provisória nº 936, promulgada no dia 01/04/2020 cria o
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
REDUÇÃO DE SALÁRIOS
O empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de
trabalho e de salário por até 90 dias. As reduções poderão ser de 25%,
50% ou 70%, e a pactuação deve ser feita por acordo individual por escrito
entre empregador e empregado, que será encaminhado ao empregado
com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos. O valor do saláriohora de trabalho deve ser respeitado.
SUSPENÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
O empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de
trabalho de seus empregados, pelo prazo máximo de 60 dias, fracionado
em até dois períodos de trinta dias.
A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por acordo
individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado
ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos.
A suspensão será válida somente para empregados com salário igual ou
inferior a R$ 3.135,00.
A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta
superior a R$ 4.800.000,00, somente poderá suspender o contrato
de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda
compensatória mensal no valor e 30% do valor do salário do empregado
durante o período de suspensão.

FORMA DE PAGAMENTO
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEPER)
será de prestação mensal e será devido a partir da data do início da
redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária
do contrato de trabalho, observadas as seguintes disposições:
I - o empregador informará ao Ministério da Economia a redução da
jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de
trabalho, no prazo de 10 dias, contados da data da celebração do acordo;
II - a primeira parcela será paga no prazo de 30 dias, contado da data da
celebração do acordo, desde que informada no prazo acima;
III - o Benefício Emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a
redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão
temporária do contrato de trabalho.
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O trabalhador que receber BEPER previsto na MP terá estabilidade
provisória durante o período acordado de redução da jornada de trabalho
e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho,
restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encerramento
da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período equivalente
ao acordado para a redução ou a suspensão.
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MEDIDAS
TRIBUTÁRIAS

Diferimento do
recolhimento do SIMPLES

- O Período de Apuração Março de 2020, - Art. 2º O prazo para apresentação da Decom vencimento original em 20 de abril de claração Anual Simpliﬁcada para o
2020, ﬁca com vencimento para 20 de outu- Microempreendedor Individual (DASN-Simei)
bro de 2020;
referente ao ano-calendário 2019 ﬁca prorrogado para 30 de junho de 2020.
- O Período de Apuração Abril de 2020, com
vencimento original em 20 de maio de 2020, RESOLUÇÃO Nº 153, DE 18 DE MARÇO DE
ﬁca com vencimento para 20 de novembro 2020 D.O.U em 25/03/2020
de 2020;
- Senado aprova MP 899 que institui a
- O Período de Apuração Maio de 2020, com possibilidade dos contribuintes e governo
vencimento original em 22 de junho de 2020, negociarem individualmente suas dívidas
ﬁca com vencimento para 21 de dezembro tributárias. Além dos descontos e dos prazos
de 2020.
de parcelamento, a transação poderá envolver
outros benefícios, como formas de pagamento
RESOLUÇÃO Nº 152, DE 18 DE MARÇO DE especiais, inclusive moratória ou adiamento
2020 D.O.U em 18/03/2020 edição extra. Não do prazo, e substituição de garantias. Mas a
trata sobre os demais períodos, nem sobre negociação é individual, cada empresa trata
como lidar com o acúmulo de contribuições. com o Governo separadamente.
A competência fevereiro, com vencimento
em março não foi prorrogada. A prorrogação
só abrange os tributos federais. ISS e ICMS
dentro do simples, deverão continuar a ser
recolhidos.

RESOLUÇÃO Nº 153, DE 18 DE MARÇO DE
2020 D.O.U em 25/03/2020

- Diferimento do prazo de pagamento do
FGTS por 3 meses (R$30 bilhões);
- Mais R$ 5 bilhões de crédito do PROGER /
Ao usar o PGDAS-D normalmente, a cada mês FAT para Micro e Pequenas empresas;
serão geradas duas guias, uma para os tribu- - Simpliﬁcação das exigências para contratatos federais postergados, e outra para o ISS ou ção de crédito e dispensa de documentação
ICMS que deverão ser pagos normalmente.
(CND) para renegociação de crédito.

Contribuintes MEI também estão bene- Suspensão, por até noventa dias:
ﬁciados.
RESOLUÇÃO Nº 152, DE 18 DE MARÇO DE
2020 D.O.U em 18/03/2020 edição extra. Não
trata sobre os demais períodos, nem sobre
como lidar com o acúmulo de contribuições.
O prazo para apresentação da Declaração
de Informações Socioeconômicas e Fiscais
(Deﬁs) referente ao ano-calendário 2019 ﬁca
prorrogado para 30 de junho de 2020.

a) dos prazos de defesa dos contribuintes
nos processos administrativos de cobrança
da dívida ativa da União;
b) do encaminhamento de Certidões de
Dívida Ativa para protesto extrajudicial;
c) da instauração de novos procedimentos
de cobrança e responsabilização de contribuintes;
d) os procedimentos de rescisão de parcelamentos por inadimplência.
PORTARIA Nº 103, DE 17 DE MARÇO DE 2020
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FINANCIAMENTO
DE SALÁRIOS

É dada as empresas a
possibilidade de ﬁnanciar os
salários por 2 meses, esse
ﬁnanciamento funcionará da
seguinte forma:
A Taxa de Juros foi deﬁnida pelo
Banco Central, e será equivalente ao
CDI, atualmente em 3.75% ao ano. O inicio
de pagamento será contado a partir de 6 meses
da contratação. A empresa ainda poderá parcelar em até
30 meses, e também poderão aderir empresas com faturamento de até R$10 milhões por ano. Para isso é necessário
que se procure o gerente de sua instituição ﬁnanceira.
Ainda sobre busca de recursos ﬁnanceiros, o BNDES
também anunciou a liberação de linhas de créditos para
Micro, Pequenas e Médias Empresas, no total de até
R$ 5 bilhões. O acesso a esse crédito também deve ser via
sua instituição ﬁnanceira.

BNDES
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JUNTOS SOMOS

MAIS FORTES
Estamos vivendo uma pandemia e atravessando talvez um dos piores momentos que
o setor de paniﬁcação e o mundo todo já
passou. Só nos resta agora buscar união.
Sei que estamos atordoados com tudo isso,
mas quero lhes aﬁrmar que o Sindicato continua trabalhando em busca de alternativas
para diminuir o sofrimento das padarias.
Temos acompanhado o que todos os prefeitos das nossas cidades estão realizando,
estamos cobrando a FIESP sobre ações ligadas aos governos estadual e federal, e
prontos para negociar com os Sindicatos
dos Trabalhadores, em busca de um acordo
que seja bom para os dois lados.
Ao mesmo tempo, estamos tentando junto
ao Supremo Tribunal Federal (STF), uma liminar que garanta algumas vantagens aos
nossos associados. Fiquem tranquilos, estamos alertas e vamos defender nosso setor. Só tenho a pedir que ﬁquemos unidos,
para que juntos possamos fortalecer o setor
da paniﬁcação.
Para acompanhar tudo que estamos fazendo, sigam nosso site e redes sociais, bem
como nosso grupo no WhatsApp. Se tiverem dúvidas podem ligar ou mandar e-mail.

Apoio:

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES.
Antonio Carlos Henriques - Presidente SIPAN
Manoel Franco Melim - Presidente AIPAN)
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