Coronavírus
Conﬁra as
medidas de
socorro
econômico
disponíveis

Governo Federal:
1. MP da Preservação do Emprego
A medida provisória permite que empregadores e empregados
acordem redução da jornada de trabalho e salário ou suspensão
das mesmas
A redução pode ocorrer pelo período de até 90 dias, da seguinte
maneira:
• Corte de 25% no salário: recebe 75% do salário + 25% da parcela
do seguro-desemprego
• Corte de 50% no salário: recebe 50% do salário + 50% da parcela
do seguro-desemprego
• Corte de 70% no salário: recebe 30% do salário + 70% da parcela
do seguro-desemprego
Para os casos em que a redução for de 25%, o corte poderá ser
acordado com todos os empregados, individualmente ou
coletivamente. Nas demais situações poderão ser pactuadas
individualmente apenas por quem ganha até três salários mínimos
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ou por trabalhador com nível superior que receba mais que o dobro
do teto da Previdência (R$ 12.202,12) ou coletivamente por todos os
funcionários
Na outra opção, empregador e funcionário poderão acordar a
suspensão temporária do contrato de trabalho pelo prazo máximo de
60 dias, que poderá ser fracionado em até dois períodos de 30 dias.
Quais as regras para a suspensão?
Para as microempresas e as pequenas empresas, que faturam até R$
4,8 milhões por ano, as novas regras permitem dispensar
temporariamente os funcionários sem que elas paguem nenhuma
parte do salário, ﬁcando o governo responsável por bancar 100% do
seguro-desemprego.
Já as médias e grandes empresas, que faturam mais que R$ 4,8
milhões por ano, terão de bancar 30% do salário durante a suspensão
do contrato. O governo pagará 70% do seguro-desemprego.
A suspensão do contrato de trabalho poderá ser deﬁnida em acordo
individual com o empregado que ganha até três salários mínimos
(R$3.135) ou com o trabalhador de nível superior que recebe mais de
R$12.202,12. Fora dessas hipóteses, o acordo deverá ser coletivo.
Informações: https://www.gov.br/economia/pt-br

2. R$ 600 mensais de auxílio a trabalhadores autônomos,

informais e sem renda ﬁxa. Auxílio com validade de três meses. O
benefício será pago a trabalhadores informais, desempregados e
MEIs.
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Requisitos para ter acesso ao auxílio
• Ser maior de 18 anos de idade
• Não ter emprego formal
• Não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro
programa de transferência de renda federal que não seja o Bolsa Família
• Ter renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou
renda familiar mensal total (tudo o que a família recebe) de até três salários mínimos (R$ 3.135,00)
• Não ter recebido rendimentos tributáveis, no ano de 2018, acima de R$ 28.559,70
O candidato deverá também cumprir uma das condições abaixo:
• Exercer atividade na condição de microempreendedor individual (MEI)
• Ser contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
• Ser trabalhador informal inscrito no CadÚnico
• Ter cumprido o requisito de renda média até 20 de março de 2020

Para ter acesso ao auxílio, o interessado deve estar inscrito no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou fazer uma
autodeclaração pelo site do governo, quando a ferramenta estiver pronta.
Somente 2 pessoas da mesma família poderão receber o auxílio. A
trabalhadora informal que for mãe e chefe de família terá direito a duas cotas,
ou seja, receberá R$ 1,2 mil por mês, durante três meses. Para quem recebe o
Bolsa Família, o programa poderá ser substituído temporariamente pelo
auxílio, caso seja mais favorável. O programa poderá ser prorrogado pelo
governo federal, e os valores serão pagos pela Caixa Econômica e Banco do
Brasil, em contas criadas especialmente para esse ﬁm, que não exigirão a
apresentação de documentos e não terão taxa de manutenção.
O ministro da Cidadania pediu para que as pessoas não procurem as agências dos
bancos públicos até que o sistema para o pagamento do auxílio emergencial esteja
devidamente implantado pela pasta. É preciso, ainda, tomar cuidado com fraudes
e não informar dados para qualquer pessoa ou site.
Informações: https://www.gov.br
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3. Linha de crédito do BNDES para o pagamento de salários de

funcionários de pequenas e médias empresas por até dois meses.
O crédito poderá ser solicitado por empresas com faturamento anual
entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões, apenas para pagamento da folha de
salários de funcionários, durante 2 meses. O ﬁnanciamento será
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.
Como contrapartida, a empresa que tomar o ﬁnanciamento não
poderá demitir, por dois meses, os empregados com salários
ﬁnanciados. A taxa será preﬁxada em 3,75% ao ano (isenta de
remuneração ao BNDES e aos bancos). O prazo de pagamento será de
até 30 meses, com carência de seis meses para cobrança de juros.
Quando a ferramenta estiver disponibilizada, ela poderá ser acessada
no site do BNDES.

Informações: https://www.bndes.gov.br

4. Antecipação das duas parcelas do 13º de aposentados e

pensionistas do INSS para abril e maio (R$ 46 bilhões)
Informações: https://www.inss.gov.br/

5. Antecipação do pagamento do abono salarial para junho

(R$ 12,8 bilhões)

Informações: http://www.caixa.gov.br
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6. Redução da taxa de juros do cheque especial da Caixa

Econômica Federal para 2,9% ao mês
Informações: http://www.caixa.gov.br

7. Transferência de valores não sacados do PIS/Pasep para o

FGTS para permitir novos saques (R$ 21,5 bilhões)
Informações: http://www.caixa.gov.br

8. Reforço ao programa Bolsa Família (R$ 3,1 bilhões)
Informações:
http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx

9. Redução do teto de juros do empréstimo consignado para

aposentados e pensionistas com aumento da margem e do prazo
de pagamento

Informações: http://www.caixa.gov.br

10. Flexibilização das regras trabalhistas para manutenção
de empregos

Informações: http://trabalho.gov.br/

11. Suspensão da prova de vida dos beneﬁciários do INSS por 120
dias, sem interrupção dos pagamentos.

Informações:

https://www.inss.gov.br/corrigido-coronavirus-nao-havera-bloqueio-do-pagamento-por-nao-realizacao-da-prova-de-vida
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12. Adiamento do recolhimento do imposto do Simples Nacional,

pelo período de três meses.

Informações: https://www.gov.br

13. Adiamento do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) por três meses. Os valores que deixarem de ser
pagos agora pelo empregador poderão ser divididos em seis
parcelas ﬁxas, com vencimento no dia 7 de cada mês.

Informações: https://www.gov.br/economia/pt-br

Governo Estadual do Paraná:
1. Crédito de R$ 50 mil a R$ 1,5 milhão pelo Banco Regional de

Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), com taxa de juros
(Selic) de 3% ao ano, prazo máximo de 60 meses e carência de até
24 meses. A exigência é de que o tomador mantenha os postos de
trabalho. As linhas são: microcrédito – até R$ 50 mil; micro e
pequenas empresas - até R$ 200 mil; e demais empresas - até R$
1,5 milhão. O BRDE ainda postergou prazos (até seis meses) de
todos contratos ativos destinados a micro, pequenas e médias
empresas que não são do setor rural.
Informações: https://www.brde.com.br/

2. Prorrogação do prazo para o pagamento de ICMS para

207 mil empresas do Simples Estadual, por 90 dias.
Informações: http://www.fazenda.pr.gov.br/
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3. Renovação do prazo do programa Paraná Competitivo por 12 meses.
Informações:
http://www.investparana.org.br/Programa-Parana-Competitivo

4. Encaminhamento para a Assembleia Legislativa de projeto de

lei para que as empresas terceirizadas do setor público não
tenham reduzido seus contratos com compromisso de manter os
empregos.

5. Suspensão de processo de execução de dívida ativa por 3 meses.
6. Linha de crédito da Fomento Paraná de até R$ 6 mil para

atender: empreendedores informais, micro e pequenos
empreendedores e microempresários individuais (MEI). Não há
necessidade do aval de terceiros. Para empreendedores informais
a taxa de juros será de 0,41% ao mês e o prazo para pagamento
será de 36 meses, com direito a 12 meses de carência. Quando a
ferramenta estiver disponibilizada, ela poderá ser acessada no site
da Fomento Paraná.
Informações: http://www.fomento.pr.gov.br/

7. Linha de créditos da Fomento Paraná até R$ 200 mil para

pequenas e médias empresas. A taxa de juros disponível será a
partir de 0,68% ao mês e o prazo para pagamento de 60 meses,
incluindo uma carência de até 12 meses. Quando a ferramenta
estiver disponibilizada, ela poderá ser acessada no site da
Fomento Paraná.
Informações: http://www.fomento.pr.gov.br/
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8. Postergação de pagamento das parcelas de ﬁnanciamento

com a Fomento Paraná para os atuais clientes por um período de
até 90 dias.
Informações: http://www.fomento.pr.gov.br/

9. Redução em cinco pontos percentuais ao ano da taxa de juros
da linha tradicional de microcrédito da Fomento Paraná, que vai
até R$ 10 mil para empreendedores pessoa física e até R$ 20 mil
para pessoa jurídica. Aumento de 36 meses para 48 meses, com
carência ampliada para até 12 meses.

Informações: http://www.fomento.pr.gov.br/

10. Crédito do Banco da Mulher Paranaense até o limite de R$ 6
mil com recursos do FDE, formal ou informal, dentro das
condições de taxa de juros de 0,41% ao mês, com prazo de 36
meses e carência para pagar; ou crédito de R$ 6 mil a R$ 10 mil
para pessoa física e de R$ 10 mil a R$ 20 mil para pessoa jurídica
com mais de 12 meses de atividade, com taxa de 0,76% ao mês,
com até 12 meses de carência e prazo total de 48 meses para
pagar. Para micro e pequenas empresas que tenham mulheres
como proprietárias ou sócias, há crédito acima de R$ 20 mil - até
R$ 200 mil - com taxas a partir de 0,44% ao mês e prazo de 60
meses, incluída carência de 12 meses.

Informações:
http://www.fomento.pr.gov.br/Pagina/Banco-da-Mulher-Paranaense-Microcredito
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Governos Municipais:
Os governos municipais anunciaram ações de distribuição de
cestas básicas, cartões de alimentação e medidas tributárias.
Acesse o site do seu município para conferir.
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