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ETECON e a mudança de paradigma em um novo mundo empresarial 
ETECON sempre buscou algo a mais em sua prestação de serviços, e por isso,
há muito tempo, busca automatizar e digitalizar todo o seu processo, desde o
input da informação até a devolução das informações a todos os clientes de
forma útil para cada um.
Neste momento de pandemia causada pelo Covid-19, percebemos que
estávamos certos em apostar em um novo modelo de interação com o
cliente, onde buscar entender as dores de cada um, buscar resolver
problemas de maneira efetiva, buscar ser cada vez mais parceiro é muito
mais importante do que estar fisicamente próximos uns dos outros.
Com base em tudo que a ETECON acredita e, principalmente, após essa fase
que o mundo vive, ressaltamos: é importante que nossa relação profissional
seja cada vez mais automatizada e digitalizada. Dessa forma conseguimos a
todo momento, em qualquer lugar, atendê-lo da melhor maneira possível e
com a qualidade ETECON de sempre.
Neste tempo de isolamento, a ETECON tem o intuito - e a missão - de mostrar
que, independente de onde estivermos, de onde nossos colaboradores
estiverem, de onde você empresário esteja, nós, a ETECON, estaremos
sempre ao seu lado. Solucionando problemas, equalizando divergências e
buscando novos horizontes para novas portas que se abrem.
 

Institucional

De acordo com deputado, a MP
936 que prevê redução salarial
precisa ser prorrogada, já que

está no último mês de vigência.

“Quando o indesejado se torna necessário, é necessário que
desejemos transcender.”
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ETECON – Contabilidade Cognitiva ao alcance da sua empresa!

Ministério da Economia
prorrogou as prestações dos

parcelamentos da RFB e PGFN
com vencimento em maio, junho

e julho de 2020.
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Governo estuda medidas para
reduzir encargos trabalhistas

para estimular empregos.

G U I L H E R M E  G U A R A N I
Analista Contábil
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PRORROGAÇÃO MP 936

O Congresso Nacional vai propor a prorrogação dos acordos de
redução salarial ou suspensão do contrato de trabalho que foram
autorizados pela Medida Provisória 936/2020 durante a pandemia do
novo  coronavírus.A possibilidade de prorrogação dos acordos de
redução salarial será apresentada pelo relator da MP 936 na Câmara, o
deputado Orlando Silva. O texto deve ser votado nesta semana pela
Câmara, mas se for aprovado, será analisado caso a caso pelo
Executivo.

“Acredito que é necessário talvez
prorrogar por um prazo maior esse
programa. Mas eu vou deixar a critério
do poder Executivo, o governo decidir
que setores, que atividades deverão ter
um prazo maior. Isso porque vai ser
muito diferente em cada setor a
retomada após essa tragédia que
vivemos do coronavírus", acrescentou
Orlando. 

MP 936: Acordos de
redução salarial podem

ser prorrogados

Para o presidente da Abrasel, Paulo
Solmucci o prazo dos acordos previstos
pela MP 936 não será suficiente para
setores como os de bares e restaurantes,
visto que o isolamento social ainda não
tem prazo para acabar em boa parte do
país e que os consumidores estarão
cautelosos de frequentar locais fechados
mesmo quando o comércio reabrir.
"A MP foi feita em março. Naquela
época, a expectativa era que o
isolamento social fosse de 30 dias. Mas
estamos caminhando para mais de dois,
três meses. E a retomada, onde
começou, tem sido muito lenta", afirmou
Solmucci.[...]

De acordo com deputado, a MP 936 que prevê redução salarial
precisa ser prorrogada, já que está no último mês de vigência.

RETOMADA DA ECONOMIA

O relator alegou que é favorável à
manutenção dos prazos iniciais da
medida provisória, que permite acordos
de até três meses. Contudo, entende
que a retomada econômica terá um
ritmo diferente em cada setor e pode
demorar mais tempo do que isso em
alguns casos.Por isso, vai abrir a
possibilidade de o governo federal
avaliar a situação de cada setor para
definir se é preciso estender os acordos
em determinadas atividades econômicas
ou não.
"Defendo que o Congresso Nacional
mantenha o prazo de três meses
previsto na proposta do governo, mas
autorize o Poder Executivo a prorrogar o
programa, total ou parcialmente. Pelo
prazo que considerar necessário",
afirmou ao Correio o deputado Orlando
Silva, que vai incluir essa possibilidade
no relatório que promete apresentar
nesta terça-feira, 12.O programa
originalmente tem previsão de três
meses, onde, através da redução da
jornada e do salário ou da suspensão do
contrato se procura manter vínculos
empregatícios entre empresas e
trabalhadores. Fonte:

https://www.contabeis.com.br/noticias/430
21/mp-936-acordos-de-reducao-salarial-
podem-ser-prorrogados/

A MP 936, que foi publicada em 1º de
abril, permite a redução de 25%, 50% ou
70% da carga horária, com a redução
proporcional do salário, dos
trabalhadores por até três meses.
Já os acordos de suspensão total do
contrato de trabalho devem ter validade
de no máximo dois meses. Caso não
haja a prorrogação, portanto, os acordos
de suspensão do contrato de trabalho
firmados logo no início de abril só terão
mais este mês de vigência.
Paulo Solmucci garantiu que a MP 936
tem ajudado os empresários do setor de
bares e restaurantes a não demitir seus
funcionários. Ele disse ainda que o setor,
que empregava 6 milhões de pessoas
antes da pandemia do
novo coronavírus,  já desligou cerca de 1
milhão de funcionários desde o
fechamento do comércio. Porém,
afirmou que esse número seria muito
maior caso não houvesse a possibilidade
de reduzir o salário ou suspender
temporariamente o contrato dos demais
funcionários.[...]

MP 936

https://www.contabeis.com.br/noticias/43021/mp-936-acordos-de-reducao-salarial-podem-ser-prorrogados/


Parcelamentos
prorrogados

Segundo o ministério, a Receita Federal e
a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional adotarão os procedimentos de
suspensão do pagamento das parcelas
para aqueles contribuintes que efetuam
o pagamento por meio de débito
automático em conta-corrente
bancária.Também serão suspensas, no
período de maio a julho de 2020,
retenções no Fundo de Participação dos
Estados e Municípios referentes às
prestações de parcelamentos desses
entes federados.
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Em decorrência da pandemia de
covid-19, o Ministério da Economia
prorrogou as prestações dos
parcelamentos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do
Brasil e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional com vencimento
em maio, junho e julho de 2020. A
medida está na Portaria do
Ministério da Economia nº 201, de
11 de maio de 2020, publicada no
Diário Oficial da União desta terça-
feira, 12.  

A portaria prevê que as prestações
dos parcelamentos ordinários e
especiais serão prorrogadas da
seguinte forma, sempre no último
dia útil do respectivo mês: as com
vencimento em maio de 2020 terão
seu vencimento prorrogado para
agosto de 2020; as com vencimento
em junho de 2020 terão seu
vencimento prorrogado para
outubro de 2020; e as com
vencimento em julho de 2020 terão
seu vencimento prorrogado para
dezembro de 2020. 

Ministério da Economia prorrogou as prestações dos
parcelamentos da RFB e PGFN com vencimento em maio,
junho e julho de 2020

SIMPLES NACIONAL

Veja na página da Etecon
no LinkedIn:
O Ministério da Economia
prorrogou o vencimento das
parcelas mensais de
#parcelamentos administrados
pela RFB e pelo PGFN, em
decorrência da pandemia
causada pelo #Covid-19.

O ministério esclarece que essa
prorrogação, neste momento, não se
aplica aos parcelamentos no âmbito
do Simples Nacional pois esta decisão é
de competência do Comitê Gestor
do  Simples Nacional.  Está prevista
reunião deste comitê na próxima sexta-
feira (15) para deliberar sobre a
prorrogação desses parcelamentos.

Fonte:
https://www.contabeis.com.br/noticias/430
45/parcelamentos-de-maio-junho-e-julho-
sao-prorrogados/

QUER SABER MAIS?

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS

https://www.linkedin.com/posts/etecon-processamento-contabil-s-s-ltda_portaria-n-201-de-11-de-maio-de-2020-activity-6666715839112339456-NFL7
https://www.linkedin.com/posts/etecon-processamento-contabil-s-s-ltda_portaria-n-201-de-11-de-maio-de-2020-activity-6666715839112339456-NFL7
https://www.linkedin.com/posts/etecon-processamento-contabil-s-s-ltda_portaria-n-201-de-11-de-maio-de-2020-activity-6666715839112339456-NFL7
https://www.linkedin.com/posts/etecon-processamento-contabil-s-s-ltda_portaria-n-201-de-11-de-maio-de-2020-activity-6666715839112339456-NFL7
https://www.linkedin.com/posts/etecon-processamento-contabil-s-s-ltda_portaria-n-201-de-11-de-maio-de-2020-activity-6666715839112339456-NFL7
https://www.linkedin.com/posts/etecon-processamento-contabil-s-s-ltda_portaria-n-201-de-11-de-maio-de-2020-activity-6666715839112339456-NFL7
https://www.linkedin.com/posts/etecon-processamento-contabil-s-s-ltda_portaria-n-201-de-11-de-maio-de-2020-activity-6666715839112339456-NFL7
https://www.contabeis.com.br/noticias/43045/parcelamentos-de-maio-junho-e-julho-sao-prorrogados/


Governo pode
reduzir encargos
trabalhistas para

estimular empregos

Fonte:
https://www.contabeis.com.br/noticias/43068/governo-
pode-reduzir-encargos-trabalhistas-para-estimular-
empregos/?
utm_source=link&utm_medium=home&utm_campaign=Plan
taoCovid19
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Governo estuda medidas para reduzir encargos
trabalhistas para estimular empregos.

MEDIDAS

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta
quinta-feira, 14, que o governo vai apresentar proposta de
redução de encargos trabalhistas como forma de
estimular a produção do país e a geração de empregos.
Em reunião com representantes da indústria, o ministro
disse que estão em avaliação "duas ondas" de ações
voltadas à recuperação da economia após a pandemia do
novo  coronavírus.  A primeira seria relacionada à
simplificação tributária e ao barateamento das folhas de
pagamento.
"Vamos soltar duas ondas de crescimento. Uma de
produção e emprego. Vem redução de encargo
trabalhista. Produzir emprego no país vai ser algo bom",
disse.
O ministro não apresentou detalhes da proposta e
afirmou que os pontos ainda estão em discussão com o
presidente Jair Bolsonaro.

Durante os debates sobre reforma tributária no ano
passado, Guedes e sua equipe chegaram a defender a
volta de um imposto sobre transações financeiras, aos
moldes da extinta CPMF, para compensar a perda de
arrecadação que seria gerada pela redução de encargos
trabalhistas.
Na reunião desta quinta, o ministro disse que a segunda
onda de recuperação virá por meio de investimento
privado após a aprovação de medidas que já eram
defendidas pelo governo antes da crise do coronavírus.
Entre as propostas mencionadas estão o novo marco legal
do saneamento, alterações nas regras de petróleo e gás e
aprimoramento de normas de logística e infraestrutura.
"Temos uma onda de investimentos, produção e
emprego. Vamos disparar daqui a um ou dois meses,
vamos voltar para o trilho, o caminho da prosperidade
turbinado", afirmou.
Ao dizer que os empresários têm "acesso e intimidade"
com os presidentes da Câmara e do Senado, ele pediu
apoio para que parlamentares sejam convencidos a
aprovar os textos e viabilizar os investimentos no país.

Na reunião, Guedes deu mais sinais de que defende uma
retomada das atividades nas cidades. Segundo ele, a
preocupação de Bolsonaro sempre foi com a saúde e a
economia.
O ministro afirmou que diversos setores têm salvado
vidas ao funcionarem respeitando protocolos de
segurança. Para ele, uma retomada com essa cautela
tende a ser mais eficaz do que o isolamento social.
"Em várias indústrias, o que tem se observado é que os
protocolos têm salvados muitas vidas, mantido pessoas
ocupadas, os sinais da economia brasileira pulsando e
salvando vidas. As pessoas estão melhor protegidas do
que se estivessem em casa", disse
.Na avaliação de Guedes, a velocidade de retorno das
empresas ao trabalho vai impactar o ritmo de retomada
da economia.

RETOMADA DAS ATIVIDADES

Durante a conferência, empresários defenderam que
Bolsonaro vete a liberação de reajustes a carreiras do
serviço público. A medida foi aprovada no Congresso no
pacote de socorro a estados.
Ao comentar o tema, Guedes disse que o dinheiro da
saúde não pode virar aumento de salário e farra eleitoral.
O ministro então traçou um paralelo com uma guerra e
acabou comparando servidores a mercenários.
"Entra na guerra, vamos lutar. Quando o Brasil estiver
forte daqui a um ano e meio, aí vamos distribuir
quinquênio, milênio, oxigênio, vamos dar tudo para todo
mundo depois da guerra. Você não dá medalha antes da
guerra. Os nossos heróis não são mercenários, eles não
precisam de dinheiro para ir à luta, eles vão à luta
primeiro, depois recebem as medalhas", disse.
O ministro afirmou que Bolsonaro deve vetar os reajustes
e ressaltou que seria "moralmente errado" uma eventual
derrubada do veto pelo Congresso.

REAJUSTES

https://www.contabeis.com.br/noticias/43068/governo-pode-reduzir-encargos-trabalhistas-para-estimular-empregos/?utm_source=link&utm_medium=home&utm_campaign=PlantaoCovid19


ETECON - nas
mídias sociais

facebook.com/etecontabil/
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M Í D I A S  S O C I A I S

linkedin.com/company/etecon-process amento-contabil-s-s-ltda/

etecontabil.com.br/portal/blog/

https://www.youtube.com/channel/UCzZtPDdLKOhlaSJYQpMN26w

http://facebook.com/etecontabil/
http://linkedin.com/company/etecon-process%20amento-contabil-s-s-ltda/
http://etecontabil.com.br/portal/blog/
http://etecontabil.com.br/portal/blog/

