
TEMA MEDIDA DATA TEOR APLICAÇÃO AO SETOR STATUS

Crédito
Lei 13.999/2020 

(PL 1282/2020)
19/05/2020

Institui o Programa Nacional de Apoio as Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte – PRONAMPE para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos 

negócios.

Concede de linha de crédito especial até o valor de 30% do valor da receita bruta da empresa em 2019. A União 

concederá uma garantia de até 85% do valor emprestado. O limite global dessa garantia para todos os empréstimos seria 

de R$ 15,9 bilhões, por meio do Fundo Garantidor de Operações.

Em vigor

Contábil IN RFB 1950/2020 13/05/2020
Prorroga o prazo de apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) referente 

ao ano-calendário de 2019.

Prorroga até o último dia útil do mês de julho de 2020, inclusive nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total 

ou parcial da pessoa jurídica, o prazo para transmissão da ECD referente ao ano-calendário de 2019.

A medida confere mais tempo para as empresas atenderem esta obrigação acessória.

Em vigor

Tributário Portaria 201/2020 12/05/2020

Prorroga o prazo para pagamento do parcelamento de tributos federais, 

administrados pela Receita Federal e pela PGFN, com vencimento em maio, junho 

e julho. A medida não se aplica aos parcelamentos de tributos do Simples Nacional.

Os vencimentos das parcelas dos programas de parcelamentos de tributos ficam prorrogados até o último dia útil do 

mês:

I - de agosto de 2020, para as parcelas com vencimento em maio de 2020;

II - de outubro de 2020, para as parcelas com vencimento em junho de 2020; e

III - de dezembro de 2020, para as parcelas com vencimento em julho de 2020.

Em vigor

Processual Portaria 1915/2020 30/04/2020

Estabelece, no âmbito da Secretaria de Radiodifusão, do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações, a suspensão de prazos processuais 

administrativos e do atendimento ao público, em razão da pandemia do novo 

coronavírus (Covid-19).

Suspende de 20 de março a 31 de maio de 2020 os prazos nos processos administrativos em trâmite no âmbito da SERAD 

para apresentação de defesa, recurso, resposta a exigências, cumprimento de diligências, aprovação de local (APL) e 

licenciamento de estações. Após o dia 31 de maio, os prazos fluirão pelo tempo remanescente. Também fica suspenso, 

até 31 de maio de 2020, o atendimento presencial de partes, advogados e interessados.

Em vigor

Prorrogação LGPD MP 959/2020 29/04/2020
Prorroga para 3 de maio de 2021 a entrada em vigor da Lei nº 13.709, de 14 de 

agosto de 2018, que estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.

O adiamento da entrada em vigor da LGPD permite que o setor possa centrar seus esforços na superação do atual 

momento de crise, continuando a prestar o serviço essencial para a sociedade.

Em vigor/ tramita 

no Congresso

Crédito MP 958/2020 27/04/2020
Estabelece normas para a facilitação do acesso ao crédito e mitigação dos impactos 

econômicos decorrentes da pandemia de coronavírus

Dispensa, até 30/09, bancos públicos de exigerem das empresas uma série dedocumentos na hora da tomada de novos 

créditos ou de renegociações de dívidas, como:  Certidão Negativa de Débito (CND), Certidão negativa de inscrição de 

dívida ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente, Certificado de Regularidade do 

FGTS, entre outros.

Em vigor/ tramita 

no Congresso

Tributário MP 952/2020 15/04/2020

Prorrogação do prazo para pagamento de tributos incidentes sobre a prestação de 

serviços de telecomunicações.

Emendas que atendem ao setor:
Nº 16 - permite que empresas de rádio e TV parcelem em até 60 mensalidades: a TFF; a 

Condecine; e o preço  de outorga ofertado em licitações ocorridas até a publicação do 

decreto de calamidade pública no país.

Nº 17 - estende até 31/12/2022 a desoneração da folha para empresas de rádio e TV.

Nº 66 - prorroga prazos de vencimento dos débitos não tributários administrados pela 

Anatel.

Adia o prazo para pagamento do Fistel, da Condecine-Teles e da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública 

(CFRP) referentes maço. O pagamento poderá ser efetuado: 

a) em parcela única, com vencimento em 31/08/2020; ou

b) em até 5 parcelas mensais e sucessivas, com vencimento no último dia útil de cada mês, hipótese em que a primeira 

parcela vencerá em 31 de agosto de 2020.

As parcelas serão corrigidas apenas pela taxa Selic, sem incidência de multa ou juros adicionais.

Em vigor/ tramita 

no Congresso

Tributário Portaria 150/2020 08/04/2020

Altera a Portaria  139, de 3 de abril de 2020, que prorroga o prazo para o 

recolhimento de tributos federais., para incluir as contribuições incidentes sobre o 

faturamento.

Prorroga para julho e setembro o prazo para pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) 

relativa às competências de março e abril, respectivamente.
Em vigor

Radiodifusão
Decreto nº 

10.312/2020
04/04/2020

Ampliação, temporária, do escopo de multiprogramação com conteúdo específico 

destinado às atividades de educação, ciência, tecnologia, inovações, cidadania e 

saúde de entidades executoras de serviço de radiodifusão de sons e imagens em 

tecnologia digital, com fins exclusivamente educacionais ou de exploração 

comercial, em razão da pandemia da covid-19.

Por meio de convênio, as detentoras de outorga poderão usar o recurso de multiprogramação para transmitir 

programações simultâneas em, no máximo, quatro faixas de programação.
Em vigor

Atualizado em 19.05.20

__________________________________________________________________________________ www.abratel.org.br

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.999-de-18-de-maio-de-2020-257394467
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.999-de-18-de-maio-de-2020-257394467
http://sijut2.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=109292
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=109256
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.915-de-28-de-abril-de-2020-254677556
http://www.in.gov.br/web/dou/-/medida-provisoria-n-959-de-29-de-abril-de-2020-254499639
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv958.htm
http://www.in.gov.br/web/dou/-/medida-provisoria-n-952-de-15-de-abril-de-2020-252569818
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-150-de-7-de-abril-de-2020-251705942
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10312.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10312.htm


Crédito MP 944/2020 03/04/2020 Programa Emergencial de Suporte a Empregos.
Assegura linha de crédito para empresas e cooperativas com receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou 

inferior a R$ 10.000.000,00, calculada com base no exercício de 2019.

Em vigor/ tramita 

no Congresso

Tributário IN 1932/2020 03/04/2020

Prorroga o prazo da apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários 

Federais (DCTF) e da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, 

da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da 

Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições).

Prorroga, até 15/07/20, a apresentação da DCTF; e prorroga, até 10/07/20, a apresentação Escriturações Fiscais Digitais 

da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição 

Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições), inclusive nos casos de extinção, fusão e cisão total ou parcial.

Em vigor

Tributário Portaria 139/2020 03/04/2020 Prorroga o prazo para o recolhimento de tributos federais.

Prorroga para julho e setembro o prazo para pagamento de contribuições previdenciárias relativas às competências de 

março e abril, respectivamente; e prorroga para julho e setembro os prazos para recolhimentos das contribuições de 

PIS/COFINS relativas às competências de março e abril, respectivamente.

Em vigor

Tributário
Decreto nº 

10.305/2020
02/04/2020 Redução a zero as alíquotas do IOF entre 3 de abril de 2020 e 3 de julho de 2020. Com a suspensão do tributo, haverá redução do custo das linhas de crédito. Em vigor

Trabalhista MP 936/2020 01/04/2020

Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe 

sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de 

calamidade.

Emendas que atendem ao setor:
Nº 48 - jornada de trabalho complementar facultativa, extensão da jornada normal em 

20%.

Nº 130 - prorrogação da desoneração da folha de pagamento por mais 2 anos.

Nº 607 - conversão de contribuições do Sistema S em recursos redirecionados ao setor.

Permite às empresas suspender o contrato de trabalho temporáriamente de seus colaboradores ou reduzir a jornada, 

por meio de acordo individual,  mantendo o valor do salário hora, sendo: trabalhadores com salário até 3.135,00 mil reais 

ou acima de 12.202,12, que possuem curso superior, a redução pode ser de 25%, 50% ou 70%.  Empregados com salários 

entre 3.135,01 até  R$ 12.202,11  a redução pode ser de 25%. Neste último caso, poderá ser ajustado outro percentual 

além dos 25%, desde que por meio de Acordo Coletivo com a participação do Sindicato. Para os colaboradores que 

recebem até 3.135,00 ou acima de 12.202,12,  que possuem curso superior, também poderá ser acordado percentual de 

redução diverso dos valores de 25%, 50 ou 70%, desde que por meio de Acordo Coletivo com a participação do Sindicato. 

O prazo máximo de redução da jornada será de 90 (noventa) dias, enquanto o prazo da suspensão do contrato será de 60 

(sessenta) dias.

Em vigor/

 tramita no 

Congresso

Tributário MP 932/2020 31/03/2020
Reduz em 50%, por três meses, as contribuições recolhidas pelas empresas para 

financiar o Sistema S (Desoneração).

Permite às empresas redirecionar recursos para ampliação de investimentos no setor, bem como a manutenção de 

empregos

Em vigor/

 tramita no 

Congresso

Tributário
Portaria Conjunta nº 

555/2020
24/03/2020

Prorroga o prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas 

com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União (CPEND).

Com a validade estendida dos documentos, as empresas evitam gastos para gerar novos documentos. Em vigor

Tributário Portaria nº 543/2020 23/03/2020
Suspensão de prazos da RFB para práticas de atos processuais e procedimentos 

administrativos.

Suspende até 29/05/20, com possibilidade de prorrogação de:

a) Prazos para prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil;

b) Procedimentos administrativos de emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança e intimação de pagamento 

de tributos;

c) Registro de inaptidão no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) motivado por ausência de declaração;

d) A possibilidade de decadência e prescrição do crédito tributo; 

e) o procedimento especial de verificação da origem dos recursos aplicados em operações de comércio exterior e 

combate à interposição fraudulenta de pessoas e aos decorrentes de operação de combate ao contrabando e 

descaminho.

Em vigor

Trabalhista MP 927/2020 22/03/2020

Medidas trabalhistas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do Coronavírus - Diferimento do FGTS (3 meses).

Emendas que atendem ao setor:
Nº 95 - jornada de trabalho complementar facultativa, extensão da jornada normal em 

20%.

Nº 110 - isenção de tributos federais e suspensão de parcelas do REFIS e PERT até 31/12.

Nº 111 - prorrogação da desoneração da folha de pagamento por mais 2 anos.

Nº 377 - conversão de contribuições do Sistema S em recursos redirecionados ao setor.

Possibilidade de concessão, aos empregos, de férias individuais ou coletivas e efetuar o pagamento do terço até 20/12, 

utilizar os dias em casa como antecipação dos próximos feriados, instituir um banco de horas negativo (o empregado 

folga agora e depois ele trabalha a mais para compensar esses dias). Permite, ainda, postergar o pagamento do FGTS 

pertinente as competências de março, abril e maio de 2020 e pagar esses valores de forma parcelada sem juros 

posteriormente.

Em vigor/

 tramita no 

Congresso

Serviço Essencial
Decreto nº 

10.288/2020
22/03/2020

Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir as atividades 

e os serviços relacionados à imprensa como essenciais.

Assegura à radiodifusão o status de serviço indispensável ao atendimento da sociedade. Viabiliza a reivindicação de 

tratamento diferenciado para manutenção dos serviços.
Em vigor

Comitê de Crise - 

MCTIC
Portaria 1153/2020 20/03/2020 Abratel integra o Comitê de crise do MCTIC. Assegura a defesa dos interesses de todos os associados nas instâncias decisórias durante o momento de crise. Em vigor
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Tributário
Ofício Abratel - 

ECAD
20/03/2020

Pedido de tratamento diferenciado para manutenção e ampliação do serviço 

essencial.

A partir do dia 1º de maio de 2020, as emissoras de rádio terão:

a) Prorrogação do convênio por um ano, até 30 de abril de 2021;

b) Desconto nas parcelas com vencimento em maio, junho e julho de 2020, no valor de 40% cada (25% do convênio 

Abratel/ECAD +15% em razão da crise do COVID-19);

c) Não incidência de correção monetária até dezembro de 2020;

d) E, as demais parcelas, a partir de agosto, terão redução de 25% (desconto-padrão do convênio Abratel/ECAD).

Em vigor

Tributário

Portaria ME nº 

103/2020;

Portarias PGFN 

7.820 e 7.821

18/03/2020
Suspensão dos atos de cobrança e facilitação da renegociação de dívidas em 

decorrência da pandemia.

Permite o procedimento da transação extraordinário por meio da plataforma Regularize.  É cabível para todos os 

contribuintes, sendo que, para a adesão, é necessário pagamento de 1% do valor integral da dívida existente dividido em 

três parcelas iguais e sucessivas.

Em vigor

Tributário
Ofício Abratel - 

Kantar Ibope
18/03/2020

Pedido de tratamento diferenciado para manutenção e ampliação do serviço 

essencial.

Concessão de 30% de desconto nas faturas mensais de audiência de rádio (Produtos: Easy Media / Planview Radio) para 

todas as emissoras de rádio assinantes do serviço durante os meses de abril, maio e junho de 2020. A concessão será 

realizada sem qualquer ônus contratual para as rádios assinantes.

Em vigor

Aumento de Receita MP 923/2020 03/03/2020 Sorteios de prêmios em redes nacionais de televisão.
Possibilita o aumento de recursos para investimento em equipamentos de alta tecnologia no setor, levando cultura, 

informação, entretenimento e educação do norte a sul do País.

Em vigor/ tramita 

no Congresso

Crédito PL 1282/2020 07/04/2020

Institui o Programa Nacional de Apoio as Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte – PRONAMPE para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos 

negócios.

Concede de linha de crédito especial até o valor de 30% do valor da receita bruta da empresa em 2019. A União 

concederá uma garantia de até 85% do valor emprestado. O limite global dessa garantia para todos os empréstimos seria 

de R$ 15,9 bilhões, por meio do Fundo Garantidor de Operações.

Aguarda sanção

Crédito PL 1128/2020 30/03/2020

Dispõe sobre a concessão de empréstimos para empresas do setor privado, com 

juros subsidiados e carência e prazos facilitados, para quitação da folha de 

pagamento no período de até três meses

Assegura que a União disponibilizará total de duzentos e setenta bilhões de reais às empresas do setor privado ao longo 

de três meses (noventa bilhões por mês), a título de empréstimo

subsidiado, exclusivamente para quitação da folha de pagamentos durante o estado de calamidade pública.

Aguarda votação

Tributário Ofício Abratel - SES 27/03/2020
Pedido de tratamento diferenciado para manutenção e ampliação do serviço 

essencial.
Possibilidade de isenção, por 6 meses,  do pagamento pela disponibilização do sinal por meio de banda satelital Aguarda decisão

Tributário
Ofício Abratel - 

Intelsat
27/03/2020

Pedido de tratamento diferenciado para manutenção e ampliação do serviço 

essencial.
Possibilidade de isenção, por 6 meses,  do pagamento pela disponibilização do sinal por meio de banda satelital Aguarda decisão

Tributário PL 985/2020 25/03/2020
Suspende a contribuição previdenciária patronal (por 60 dias) e proíbe de multa 

pelo atraso de documento fiscal/contábil.

Além suspender a Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) por 60 dias, prorrogáveis por mais 30, veda a aplicação de 

multa pelo descumprimento de prazos para apresentação de declarações e documentos fiscais relativos a tributos 

federais.

Aguarda votação

Tributário PL 949/2020 25/03/2020

Estabelece medidas de desoneração da folha de pagamentos, para garantir a 

subsistência dos empreendimentos e a manutenção de empregos, durante o 

Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), declarado 

em razão da pandemia do Covid-19.

Suspende a exigibilidade do recolhimento dos seguintes encargos e contribuições, pelos empregadores: FGTS, 

contribuições sociais, salário-educação e de contribuições ao Sistema S
Aguarda votação

Tributário Ofício MCTIC 24/03/2020
Pedido de tratamento diferenciado para manutenção e ampliação do serviço 

essencial.

Possibilidade de obtenção dos seguintes pleitos:

a) Prorrogação do vencimento do FISTEL (TFF) + CFRP + CONDECINE-Teles; 

b) Decreto que regulamenta casos excepcionais de maior flexibilização e dispensa da veiculação Voz do Brasil; 

c) Flexibilização do Pagamento de Energia Elétrica – Insumo para a Radiodifusão; Insumos para o exercício da atividade; 

Suspensão de Prazos Processuais no MCTIC.

Aguarda decisão

Obs: Anatel 

suspendeu por 

15 dias o 

pagamento do 

Fistel

Tributário
Ofício Abratel - 

StarOne
24/03/2020

Pedido de tratamento diferenciado para manutenção e ampliação do serviço 

essencial.
Possibilidade de isenção, por 6 meses,  do pagamento pela disponibilização do sinal por meio de banda satelital Aguarda decisão

Tributário Ofício PR/ME 19/03/2020
Pedido de tratamento diferenciado para manutenção e ampliação do serviço 

essencial.

Possibilidade de obtenção dos seguintes pleitos:

a) Isenção dos seguintes tributos que incidem sobre o serviço da comunicação social: PIS-COFINS; CPFB; Contribuição ao 

RAT; Sistema S; PIS-COFINS e Contribuição Previdenciária Patronal, no caso de empresas optantes pelo Simples Nacional; 

b) Suspensão dos vencimentos das parcelas do Refis e PERT; 

c) Prorrogação da desoneração da folha de pagamento por mais dois anos; 

d) Revisão imediata do RAT de 3% para 1%;

e) Conversão alternativa das contribuições ao Sistema S em recursos para custeio de planos de saúde e programas de 

treinamento e formação profissional aos empregados de cada empresa.

Aguarda decisão

Obs: Aneel 

suspendeu cortes 

por falta de 

pagamento de 

serviços essenciais 

(RN 878/20)

PENDÊNCIAS - PROCESSOS EM ANDAMENTO/ NEGOCIAÇÃO
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