
Medida Proposições

Reduzir jornada e salário, de forma proporcional 95

Ampliar banco de horas 11
Dedução nas contribuições previdenciárias e não pagamento de 

funcionários 7

Compensação dias não trabalhados do período de férias e outros 31

Diferimento, por 90 dias, do FGTS 45

Diferimento, por 90 dias, do Simples Nacional 13

Desoneração de imposto de importação – Itens pandemia Covid-19 8

Nova rodada auxílio emergencial para a população vulnerável 54
Adiamento e cancelamento de serviços, de reservas e de eventos 

dos setores de turismo e de cultura 10

Prorrogar, automaticamente, as licenças de importação 6

Prorrogar o prazo de pagamento de obrigações (Standstill) 96

Prorrogar, até final de 2021, as Certidões Negativa de Débito (CND) 58

Pronampe permanente e nova fase do programa 180
Programa Passaporte Tributário relativa aos débitos federais 

tributários e não tributários 50

Crédito para os setores críticos (PGSC-FGI) e outros 122

MP de Prorrogação dos prazos de “Drawback” 14

Adiar os prazos de pagamento de encargos e taxas aduaneiras 11

Suspensão de prazos processuais 11

Fundo de Garantia voltado para MPEs 18

Desoneração, por 90 dias, do IOF sobre operações de crédito 10

Ressarcimento de saldos de tributos federais homologados 46

Diferimento, por 90 dias, do PIS/COFINS 43

Diferimento da Contrib. Patronal e do Fundo de Assistência Rural 45

Desoneração de PIS/COFINS – Itens pandemia Covid-19 13

Desoneração de IPI – Itens pandemia Covid-19 11
Suspenção dos prazos de inscrições em dívida ativa, protestos e 

execução fiscal (PGFN) 80

Suspensão dos procedimentos de rescisão de parcelamentos por 
inadimplência 6

PROPOSIÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA

PROPOSIÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
Selecionamos as principais proposições realizadas durante a 1ª onda da 
pandemia e consolidamos em 27 ações com potencial para atingir mais de 1094 
contribuições.

56%
18%

5%
21%

Atingimento das proposições

Implementado Em análise
Em tramitação Em implementação

Implementado

Legenda para 
acompanhamento:

Em implementação

Em tramitação

Em análise
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