MEDIDAS ECONÔMICAS EM FUNÇÃO DA COVID-19
Valor em
bilhões

Medidas

Recomposição do FPM e FPE Queda de arrecadação

R$ 16
bilhões

Órgão

Instrumento
Legal

Objetivo

Projeto de
Lei (PL)
Ministério
1161/2020 –
da Economia
Aprovado na
Câmara.

Objetivo: Garantir manutenção dos recursos do FPE para
estados e FPM para municípios nos mesmos níveis de 2019.
Dessa forma, a União vai complementar em R$ 16 bilhões nos Municípios e
próximos quatro meses os recursos transferidos para estados e
Estados
municípios, levando em conta a perda de arrecadação prevista
em função da crise.
Objetivo: Ampliar a capacidade de receita dos municípios por
meio da dilação do recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas aos respectivos regimes próprios e ao
Municípios e
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) - referente às
Estados
competências de março a maio de 2020, podendo ser prorrogada
-, do Pasep e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).

-

Congresso
Nacional

Projeto de
Lei (PL)
1161/2020 –
Aprovado na
Câmara

Recomposição do Orçamento da
Assistência Social

R$ 2
bilhões

Ministério
da Economia

-

Objetivo: Ampliar a capacidade de receita dos municípios.

Suspensão de pagamento de
dívidas dos Estados com União

R$ 12,6
bilhões

Ministério
da Economia

-

Objetivo: Ampliar a capacidade de receita dos Estados por
meio da suspensão do pagamento, por seis meses, das dívidas
dos estados com a União

Adiamento no pagamento das
contribuições previdenciárias

Público
Alvo

Rua General Liberato Bittencourt, 1.885 | 88070-800 | Florianópolis-SC | +55 48 3221.8800 | www.fecam.org.br

Estados
Municípios

Valor em
bilhões

Medidas

Ampliação de recursos para a
saúde

Ampliação do Programa Bolsa
Família

Suspensão de pagamento do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS)
Suspensão de pagamento do
Simples Nacional (parte da
União)
Crédito para as micro e
pequenas empresas pelo
Programa de Geração de Renda
(Proger)
Redução das contribuições
devidas ao Sistema S

R$ 8
bilhões

R$ 3
bilhões

-

R$ 5
bilhões
-

Órgão

Ministério
da Economia

Instrumento
Legal

-

Objetivo

Objetivo: Disponibilizar R$ 8 bilhões para ações emergenciais
de saúde nos próximos quatro meses. Até o momento foram Municípios e
liberados foram liberados por meio de duas portarias o valor de
Estados
R$ 1 bilhão (Portaria Ministério da Saúde 480/2020 e 395/2020)

Objetivo: Transferência de Renda Diretamente às Famílias em
Condição
de
Pobreza
e
Medida
Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) para ampliação do
Ministério
Provisória nº número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família,
da Economia
929
com o intuito de proteger a população mais vulnerável
economicamente, permitindo que adquira alimentos e fortaleça
seu sistema imunológico para enfrentar o Coronavírus.
Objetivo: Ampliar recurso de caixa das empresas para giro no
pagamento das despesas, sendo por três meses o prazo. No Art.
Medida
Ministério
19. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS
Provisória nº
da Economia
pelos empregadores, referente às competências de março, abril e
927
maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020,
respectivamente
Ministério
da Economia

Família

Empresas

Objetivo: Ampliar recurso de caixa das empresas para giro no
pagamento das despesas, sendo por três meses o prazo.

Empresas

Objetivo: A quantia será repassada aos bancos públicos para que
Ministério
Resolução
eles concedam empréstimos voltados a capital de giro das micro
da Economia Codefat 851
e pequenas empresas.

Empresas

Ministério
da Economia

Resolução
CGSN 152

Público
Alvo

-

Objetivo: Disponibilização de recursos para manutenção de
empregos por meio da diminuição das contribuições devidas ao
Sistema S em 50% por três meses.
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-

Valor em
bilhões

Órgão

Instrumento
Legal

Objetivo

Público
Alvo

Antecipação de pagamento de
13º salário de aposentados e
pensionistas do INSS

-

Ministério
da Economia

-

Objetivo: Ampliar a capacidade de recursos das famílias, sendo
a primeira parcela para o mês de abril.

aposentados
e
pensionistas

Antecipação de abono salarial

-

Ministério
da Economia

Objetivo: Ampliar a capacidade de recursos das famílias com a
antecipação para junho o pagamento do abono salarial Instituído
pela Lei n° 7.998/90

Família

Destinar o saldo do fundo do
DPVAT para o Sistema Único
de Saúde

R$ 4,5
bilhões

Ministério
da Economia

Objetivo: Ampliar os recursos para o SUS no combate do
COVI-19.

Governo
Federal

Aumento de recursos para o
Ministério da Saúde

R$ 5
bilhões

Ministério
da Economia

Medidas

Redução na taxa de juros para
empréstimos consignado

-

Suspensão recadastramento
anual de aposentados,
pensionistas e anistiados
políticos civis

-

Reduzir a alíquotas de
importação de produtos de uso
médico-hospitalar

-

Medida
Provisória
924

Objetivo: Redirecionado mais de R$ 5 bilhões para o
Orçamento do Ministério da Saúde, via crédito extraordinário,
para o combate ao coronavírus.
Objetivo: Diminuição das taxa de juros do empréstimo
Resolução consignado para aposentados e pensionistas do Instituto
Ministério
CNPS nº
Nacional do Seguro Social (INSS) passará dos atuais 2,08% ao
da Economia
1338
mês para 1,80% ao mês, enquanto a taxa para o cartão de crédito
será reduzida de 3% ao mês para 2,70% ao mês.
Objetivo: Evitar a necessidade de descolamento e aglomerações
de pessoas, especialmente, as que são consideradas no grupo de
Ministério Portaria INSS risco do COVID-19. A suspensão é por 120 dias para exigência
da Economia
nº 373
de recadastramento anual de aposentados, pensionistas e
anistiados políticos civis, e também da realização de visitas
técnicas, para comprovação de vida.
Objetivo: Facilitar a compra por meio da diminuição da
alíquotas (zerando) do impostos sobre a importação de produtos
Ministério
Resolução
de uso médico-hospitalar, tais como luvas, máscaras e álcool
da Economia CAMEX 17
etílico até respiradores, para facilitar o atendimento da população
e minimizar os impactos econômicos da pandemia.

Rua General Liberato Bittencourt, 1.885 | 88070-800 | Florianópolis-SC | +55 48 3221.8800 | www.fecam.org.br

Governo
Federal

Família

Família

-

Valor em
bilhões

Medidas

Órgão

Instrumento
Legal

Objetivo

Público
Alvo

Objetivo: Pagamento de um auxílio emergencial no valor de R$
600, por três meses, a pessoas de baixa renda. A medida vai
beneficiar de 15 a 20 milhões de brasileiros

Famílias

Objetivo: Ampliar o recursos para o SUS no combate do COVI19.

Governo
Federal

Auxílio emergencial
trabalhadores informais,
desempregados e
microempreendedores
individuais (MEIs)

R$ 98
bilhões

Ministério
da Economia

PL nº
9.236/17 –
Aprovado e
Sancionado

Adiamento do Censo do IBGE
para 2021

R$ 2,3
bilhões

Ministério
da Economia

-

INSS concessão de benefícios
com fortalecimento do
atendimento virtual

-

Linha de crédito a apoiar micro
e pequenas empresas

R$ 1
bilhão

Medidas trabalhistas

-

Programa de financiamento
ampliação imediata da oferta de
leitos emergenciais

R$ 2
bilhões

Objetivo: Diminuir a aglomeração de pessoas e evitar a
Ministério
propagação do COVID-19 com o atendimento prioritariamente
da Economia
por meio dos canais remotos, como a Central 135 e o aplicativo
Meu INSS.
Objetivo: Oferecer linha de crédito micro e pequenas empresas
Resolução nº com faturamento bruto anual de até R$ 10 milhões durante
Ministério
850 do
pandemia do coronavírus. Esse recurso é oriundo do Fundo de
da Economia
Codefat
Amparo ao Trabalhador (FAT), destinada ao financiamento de
capital de giro.
Objetivo: Ações para garantir a manutenção de emprego:
adoção do teletrabalho; possibilidade de antecipação de férias
Medida
Ministério
individuais; concessão de férias coletivas; aproveitamento e a
Provisória nº
da Economia
antecipação de feriados; utilização de banco de horas; suspensão
927
de exigências administrativas em relação à segurança e saúde no
trabalho
Objetivo: apoiar o enfrentamento dos efeitos econômicos da
pandemia do coronavírus, por meio de linha de crédito que visa
à ampliação imediata da oferta de leitos emergenciais, bem como
BNDS
de materiais e equipamentos médicos e hospitalares. Empresas
de outros setores que buscam converter suas produções em
equipamentos e insumos para saúde também serão
contempladas.
Portaria
8.024
ME/SEPT
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Familías

Empresas

Empresas

Empresas

Valor em
bilhões

Medidas

Órgão

Instrumento
Legal

Objetivo

Público
Alvo

Objetivo: Recursos transferidos pelo BNDS para o trabalhador
brasileiro. Ajudar as pessoas de baixa renda, de modo a reforçar
Empresas
o fundo e possibilitar saques de acordo com os critérios
estabelecidos pelo governo federal.
Objetivo: Suspensão temporária por prazo de até seis meses de
amortizações de empréstimos contratados junto ao banco, nas
modalidades direta e indireta às empresas afetadas pela crise –
medida conhecida no mercado como standstill. Empresas que Empresas
tem empréstimo direto/indireto com o BNDS e sua situação
cadastral estável, podem ligar pro banco e já tem essa linha pré
aprovada.
Objetivo: Ampliação de recurso para fluxo de caixa.
Financiando em até 5 anos e com carência de 24 meses. Limite
de R$ 70 milhões por pessoa. A empresa não precisa especificar Empresas
a destinação dos recursos. Ajudar os Pequenos e
microempreendedores
Objetivo: Aumentar a liquidez do Sistema Financeiro Nacional.
Isso faz com que os bancos tenham mais dinheiro disponível para
emprestar para as empresas e pessoas. Redução de LCR que é o Empresas e
indicador de liquidez do curto prazo, ou seja, mudou o quanto os
Pessoas
bancos precisam ter de títulos líquidos na carteira, fazendo com
que as instituições financeiras tenham mais folga.

Recursos PIS/PASEP para o
FGTS

R$ 20
bilhões

BNDS

-

Dilação de prazo para
pagamento de financiamento

R$ 30
bilhões

BNDS

-

Ampliação da oferta de crédito
para MPMEs

R$ 5
bilhões

BNDS

-

Liberação adicional de
compulsório

R$ 68
bilhões

BACEN

-

Flexibilização de Letra de
Crédito do Agronegócio (LCA)

R$ 2,2
bilhões

BACEN

-

Objetivo: Fortalecer o agronegócio e proporcionar liquidez aos
bancos para novos financiamentos e empréstimo ao setor

Empresas

Empréstimo com lastro em
Letras Financeiras (LF)
garantidas

R$ 670
bilhões

-

Objetivo: Manter liquidez e eficiência para o crédito chegar nas
pequenas e médias empresas. O banco tem uma carteira de
crédito, vai juntar essa carteira e o Bacen vai emprestar dinheiro
pro banco usando essa carteira como garantia.

Bancos

BACEN
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Valor em
bilhões

Medidas

Órgão

Instrumento
Legal

Objetivo

Público
Alvo

Objetivo: É prover liquidez ao mercado secundário de dívida
coorporativa, fortemente afetado pela recente turbulência Empresas e
verificada nos mercados financeiros internacional e nacional,
Pessoas
fruto dos reflexos da propagação do Coronavírus (COVID-19).
Objetivo: Manter que esse mercado continue fluindo com uma
precificação eficiente. Banco Central consegue dar empréstimos
Empresas
tendo como garantia as debentures. As debentures são títulos de
empresas privadas.

Nova Depósito a Prazo com
Garantia Especial - NDPGE

R$ 200
bilhões

BACEN

-

Empréstimo com lastro em
debentures

R$ 91
bilhões

BACEN

-

R$ 30
bilhões

BACEN

-

Objetivo: A instituição financeira pode atender a demanda por Instituições
liquidez do mercado.
financeiras

R$ 520
bilhões

BACEN

-

Objetivo: Quando o cambio desvaloriza os bancos tem uma
perda de capital, o que o Bacen está fazendo é garantir que eles
não tenham essa perda nesse período.

-

BACEN

-

Objetivo: Ampliar liquidez de moeda no mercado por meio do
Instituições
Banco Central doando recursos em troca de títulos. Para garantir
financeiras
uma liquidez de longo prazo.

-

Objetivo: Manutenção de empregos de pequenas e médias
empresas. As empresas que utilizarem a linha ficam obrigadas a
manter o emprego durante os dois meses de programa. A taxa de
juros é a SELIC (3,75 a.a), sendo que linha para pagar o salário
dos trabalhadores nessas empresas limitado a dois salários
mínimos por trabalhador. O valor financiável por trabalhador é
até 2 salários mínimos. O dinheiro irá direto para a conta do
trabalhador. A dívida é da empresa

Ampliação do limite de
recompra de Letras Financeiras
de emissão própria
Não deduçaõ no capital dos
efeitos tributários decorrentes
de overhedge de investimentos
em participações no exterior
BC doador de recursos, de até 1
ano, via compromissadas com
lastro em Títulos Públicos
Federais (TPF)
Linha emergencial de
financiamento para pagamento
de folha de pessoal por dois
meses

R$ 40
bilhões

BACEN
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Bancos

Potencial:
12,2 milhões
de
empregados
e 1,4 milhão
de empresas

Valor em
bilhões

Medidas

Fintechs de crédito
(correspondente bancários)
poderão emitir cartões de
crédito e repassar recursos do
BNDES.

-

Órgão

BACEN

Instrumento
Legal

-

Objetivo

Público
Alvo

Pessoal por
meio dos
Objetivo: Facilitar as instituições integrantes do Sistema Fintechs e
Financeiro Nacional (SFN). Manter a oferta de crédito ao setor Cooperativas
real e assim minimizar os potenciais impactos da COVID19 na
e outras
economia
instituições
do Segmento
S5
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