
 

 

Medidas dos Planos Emergenciais propostos pela FIEMG às 

autoridades federais, estaduais e municipais que já foram 

adotadas: 

 

 

    

MG_LINHAS DE CRÉDITO DO BDMG 

PROPOSTA FIEMG: Carência no pagamento de juros e de 

amortização de operações de crédito vigentes com o 

banco. 

 

        

MG_LINHAS DE CRÉDITO DO BDMG 

PROPOSTA FIEMG: Criação de linha emergencial de crédito 

para micro e pequenas empresas. 

 

     

BRASIL_PRAZOS ADMINISTRATIVOS 

PROPOSTA FIEMG: Suspensão dos prazos de atos processuais 

para os sujeitos passivos, como prazos para interposição de 

defesas administrativas e recursos perante o CARF. 

 

      

BRASIL_PRAZOS ADMINISTRATIVOS 

PROPOSTA FIEMG: Suspensão de inscrições em dívida ativa, 

protestos e execução fiscal, pelo prazo de 90 dias. 

 

       

BRASIL_RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 

PROPOSTA FIEMG: Suspensão de inscrições em dívida ativa, 

protestos e execução fiscal, pelo prazo de 90 dias. 

 

  

BRASIL_MEDIDAS FINANCEIRAS 

PROPOSTA FIEMG: Abertura de créditos orçamentários 

extraordinários, conforme previsto no arcabouço legal, 

visando à mitigação da crise da saúde, manutenção do 

emprego, ampliação da seguridade social. 



 

 

 

  

BRASIL_DESREGULAMENTAÇÃO ANVISA 

PROPOSTA FIEMG: Flexibilização (pela ANVISA) da venda de 

álcool 70º na forma líquida em farmácias, no período de 90 

dias.  

 

  

BRASIL_MEDIDAS FINANCEIRAS 

PROPOSTA FIEMG: Estímulo ao aumento da oferta de crédito 

ágil e de baixo custo para as empresas. 

 

  

BRASIL_TELETRABALHO 

PROPOSTA FIEMG: Poderá ser dispensado termo aditivo formal 

ao contrato de trabalho ajustando essa nova modalidade e 

a  aceitação poderá ser tácita. 

 

  

BRASIL_TELETRABALHO 

PROPOSTA FIEMG: O estagiário poderá desenvolver suas 

atividades em teletrabalho. 

 

  

BRASIL_FÉRIAS 

PROPOSTA FIEMG: Desburocratização do processo de 

concessão das Férias Individuais e Coletivas, inclusive com a 

dispensa de recibo de férias e posterior anotação na 

carteira. 

 
 

BRASIL_FÉRIAS 

PROPOSTA FIEMG: Redução dos prazos de comunicação 

prévia – 1 dia antes do início das férias. 

 

  

BRASIL_DOENÇA OCUPACIONAL 

PROPOSTA FIEMG: A contaminação pelo Coronavírus (COVID-

19) não pode ser enquadrada como doença do trabalho e 

tampouco considerada agravante de doença pré-existente. 

Considerando-se a característica de Pandemia, a doença 

deve receber tratamento especial e as empresas não 

podem, em hipótese alguma, ser penalizadas por isso.  



 

 

 

 

BRASIL_SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE 

TRABALHO 

PROPOSTA FIEMG: Flexibilização das regras de suspensão 

temporária do contrato de trabalho para afastar a 

necessidade de celebração de convenção ou acordo 

coletivo de trabalho bem como a obrigatoriedade do 

empregador de viabilizar curso de qualificação profissional. 

 
 

BRASIL_SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE 

TRABALHO 

PROPOSTA FIEMG: Manutenção da regra legal de que o 

empregador poderá conceder ao empregado ajuda 

compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o 

período de suspensão. 

 

 

BRASIL_SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE 

TRABALHO 

PROPOSTA FIEMG: Alteração do prazo de duração sem a 

exigência do mínimo legal. 

 

 

BRASIL_SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE 

TRABALHO 

PROPOSTA FIEMG: A suspensão será viabilizada mediante 

entendimento direto entre empregador e empregado. 

 

 

 

BRASIL_FGTS – POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO POR ATÉ 90 

DIAS 

PROPOSTA FIEMG: Autorização da postergação do 

recolhimento do FGTS por até 90 dias sem ônus para o 

empregador. 

 

 

BRASIL_FGTS – ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS 

PROPOSTA FIEMG: Autorização para empresas anteciparem 

feriados nacionais, estaduais e municipais, exceto o Natal. 



 

 

 

 

MG_MEIO AMBIENTE 

PROPOSTA FIEMG: Várias propostas atendidas parcialmente. 

Para ver o arquivo completo basta acessar a página da 

FIEMG criada para compilar as informações da crise do 

cornavírus. 
 


