GUIA EMPRESARIAL
Medidas Econômicas Emergenciais
contra impactos da Covid-19
Conheça as medidas tomadas pelos
governos federal e estadual para reduzir
os efeitos da crise do coronavírus.

MEDIDAS FEDERAIS
Linha emergencial BNDES
Objetivo
Crédito para folha de pagamentos de micro, pequenas e médias empresas
Quanto será disponibilizado
Serão disponibilizados R$ 40 bilhões (R$ 20 bilhões por mês) para o financiamento de 2 meses da folha de pagamento de MPMEs,
sendo R$ 34 bilhões oriundos do Tesouro Nacional e R$ 6 bilhões de recursos dos bancos de varejo.
Quem pode solicitar
Empresas com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões, apenas para pagamento da folha de salários de funcionários.
O que pode ser financiado
Folha de pagamento de dois meses da empresa. Financiamento limitado a dois salários mínimos (até R$ 2.090,00) por empregado,
permanecendo o restante, se houver, a cargo do caixa da empresa. Os recursos serão depositados diretamente na conta dos
trabalhadores.
Contrapartida
A empresa que tomar o financiamento não poderá demitir, por dois meses, os empregados com salários financiados.
Taxa de juros
Taxa prefixada de 3,75% ao ano (isenta de remuneração ao BNDES e aos bancos).
Prazo
Até 30 meses para pagamento, com carência de seis meses para cobrança de juros.
Como solicitar
O BNDES informa que esta linha emergencial está em fase final de estruturação. Em breve, será divulgado o início do prazo de
recebimento de pedidos.

Prorrogação do pagamento de tributos e redução
de contribuição do Simples Nacional
O que é
Prorrogação, por seis meses, do prazo para pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional.
Público
Empresas do Simples Nacional

Linha BNDES de renegociação emergencial de
operações indiretas automáticas
O que é
Ficam autorizadas, a critério da Instituição Financeira Credenciada/Emissor, a renegociação junto às Beneficiárias Finais relativas a
operações de crédito indiretas automáticas com recursos do Sistema BNDES.
Regras e informações
Poderão ser renegociadas as prestações (principal e/ou juros) com vencimento entre abril de 2020 (inclusive) e setembro de 2020
(inclusive), incluindo parcelas de juros durante o período de carência, quando for o caso.
Há exceções com relação à renegociação, porém há novidades como a dispensa da exigência dos seguintes documentos para a
realização da renegociação: Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (CND) ou Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Auxílio para os autônomos
O que é
Pagamento de auxílio emergencial por três meses, no valor de R$ 600, destinado aos trabalhadores autônomos, informais e sem renda
fixa.
Público
Trabalhadores informais (sem carteira assinada), pessoas sem assistência social e população desempregada.
Regras
- Ser maior de 18 anos;
- não possuir emprego formal;
- não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda
federal, ressalvado o bolsa-família;
- possuir renda mensal per capita de até meio salário mínimos ou a renda familiar mensal total for de até três salários mínimos; não ter
recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.
Como
A medida já foi aprovada pela Câmara Federal e Senado. Sendo sancionada pelo governo federal, o auxílio será distribuído por meio
de vouchers (cupons) àqueles que se enquadrem nas regras.

MEDIDAS ESTADUAIS

Linhas de crédito emergenciais da GoiásFomento
O que é
Recursos liberados pelo governo de Goiás, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), GoiásFomento e do Banco do
Brasil (FCO) ao pequeno e médio empresário, no valor de R$ 500 milhões.
Como
Entrar em contato com a GoiásFomento por meio de um dos seus correspondentes de crédito ou com o Sebrae. Preencher os formulários
disponíveis o site da GoiásFomento e apresentá-los devidamente preenchidos, datados e assinados.

Conheça todas as linhas de crédito da GoiásFomento
1 - GF Turismo Capital de Giro
Para quem: Apenas para empresas que participem do Simples Nacional, tenham Cadastur e façam parte das 79 cidades constantes do
mapa do turismo no Estado (apenas hotéis, pousadas, agências e transportadoras de turismo, organizadoras de eventos, parques
temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, cafeterias, bares e similares, centros convenções, locadoras de veículos, dentre outros
segmentos turísticos, que participem do Simples).
Valores disponíveis: de R$10 a R$50 mil.
Taxas de juros: 7% a.a + INPC, se além das garantias exigidas a empresa apresentar uma garantia suplementar a taxa poderá chegar a 5%
a.a + INPC.
Prazos e carências: até 48 meses inclusa a carência de até 6 meses.

2 - GF microcrédito produtivo PJ
Para quem: Microempreendedor Individual (MEI), microempresas e pessoas físicas de segmentos específicos, como profissionais liberais,
desde que tenham renda bruta até R$360 mil.
Valores disponíveis: de R$ 1 mil a R$ 21 mil. Nesta linha poderá ser realizada visita in loco ao estabelecimento interessado, conforme a
conveniência da GoiásFomento.
Taxas de juros: 1,44% a.m prefixado, já com bônus de adimplência.
Prazos e carências: Até 36 meses inclusa a carência de até 12 meses.
3 - GF microcrédito produtivo PF
Para quem: pessoa física que trabalhe com prestação de serviços.
Valores disponíveis: de R$1 mil a R$15 mil. Nesta linha poderá ser realizada visita in loco ao estabelecimento interessado, conforme a
conveniência da GoiásFomento.
Taxas de juros: 1,44% a.m prefixado, já com bônus de adimplência.
Prazos e carências: até 36 meses inclusa a carência de até 12 meses.
4 - GF CredFomento
Para quem: MEI, Micro, Pequenas e Médias empresas.
Valores disponíveis: de R$21 a R$80 mil.
Taxas de juros: 1,44% a.m prefixado, já com bônus de adimplência
Prazos e carências: Até 36 meses inclusa a carência de até 12 meses.
5 - FCO capital de giro dissociado
Para MEI, Micro, Pequenas e Médias empresas
Valores disponíveis: de R$10 mil a R$30 mil
Taxas de juros: 6,49% a.a, pós fixado conforme enquadramento em função da programação do FCO 2020.
Prazos e carências: Até 36 meses inclusa a carência de até 6 meses.

Suspensão do prazo para cumprimento de obrigações acessórias
Instrução Normativa nº 1.458 da Secretaria da Economia do Estado de Goiás
O que é
Suspensão por 60 dias do prazo para cumprimento de obrigações acessórias e de atos processuais, além de disciplinar vários
procedimentos administrativos.
Prazos e informações
No mês posterior ao do final dos dois meses devem ser entregues a Escrituração Fiscal Digital (EFD), a Guia Nacional de Informação e
Apuração do ICMS Substituição Tributária (GIA-ST) e os Arquivos de Controle Auxiliar dos Documentos Fiscais Emitidos em Via Única por
Sistema Eletrônico de Processamento de Dados.

No último dia útil do mês imediatamente posterior ao do final do prazo de 60 dias, o contribuinte deve proceder a entrega da Declaração
do ITCD Causa Mortis ou Doação, a autenticação de Livros Fiscais e a autenticação de Livros Fiscais Via Processo.
Também ficam suspensos os prazos processuais, inclusive os previstos na Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, que regula o Processo
Administrativo Tributário e dispõe sobre os órgãos vinculados ao julgamento administrativo de questões de natureza tributária e os
procedimentos relacionados a notificação de lançamento dos tributos estaduais administrados pela Secretaria de Estado da Economia,
desde que não ocorra a decadência ou prescrição do crédito tributário.

