
Belo Horizonte, 19 de Março de 2.020. 
 
 
Exmo Senhores 
 
José Barroso Tostes Neto 
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil 
Esplanada dos Ministérios - Ministério da Economia - Bloco P - Telefone: (61) 3412-2710/2709 
 
Marcelo de Sousa Silva 
Secretário Especial Adjunto 
Esplanada dos Ministérios - Ministério da Economia - Bloco P - Telefone: (61) 3412-2710/2709 
 
Gustavo de Oliveira Barbosa 
Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais 
(31) 3915-6102 gabineteapoio@fazenda.mg.gov.br 
 
Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes 
Secretário-adjunto do Estado de Minas Gerais 
(31) 3915-6656 gabinetesadj@fazenda.mg.gov.br 
 
Andrea Riechert Senko 
Chefe de Gabinete do Estado de Minas Gerais 
(31) 3915-6105 gabineteapoio@fazenda.mg.gov.br 
 
Fuad Jorge Noman Filho 
Secretário Municipal de Fazenda de Belo Horizonte 
 
João Antônio Fleury Teixeira 
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda - SMFA / Subsecretaria de Administração e Logística – 
SUALOG de Belo Horizonte 
 
Nourival de Souza Resende Filho 
Subsecretário de Contadoria-Geral de Belo Horizonte 
 
Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes 
Subsecretário da Receita Municipal 
 
Deputados e Senadores da República Federativa do Brasil 
Deputados Estaduais dos Estados da República Federativa do Brasil 
Veradores dos Muncípio da República Federativa do Brasil 
 

Considerando o cenário atual provocado pela crise do coronavirus que demandará uma união entre as 

inciativas pública e privada; 

Considerando os fundamentos constitucionais da busca pela existencia digna dentro dos ditames da 

justiça social fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa
i; 

CONSIDERANDO O PAPEL SOCIAL DOS EMPRESÁRIOS E CONTADORES DENTRO 

DESTA CONSTRUÇÃO SOCIAL; 

 
 



Vimos nos solidarizar aos pleitos expostos nas cartas emitidas pelo CFCii, CRC/MGiii e 
FECONBRASiv, relacionados ao final deste ofício, solicitando a todos os entes governamentais que se 
dignem em: 
 

1. Prorrogar os prazos das obrigações tributárias acessórias por 90 dias a partir da competência 
Março/2020 e também pelo mesmo prazo, das obrigações do ano calendário de 2019 a 
vencerem em março, abril e maio de 2020; 

2. Prorrogar o prazo de recolhimentos das obrigações tributárias por 90 dias a partir da 
competência Março/2020 seguindo as medidas já implantadas pelo Governo Federal relativo 
ao Simples Nacional; 

3. Deixar de cobrar multa e juros quando do parcelamento de dívidas tributárias das 
competências de março/2020 até o final da crise do coronavírus 

4. Implantar procedimentos efetivos de dupla fiscalização, concedendo prazos efetivos para que 
os contribuintes ajustem possíveis irregularidades tributárias originadas neste cenário hostil da 
pandemia do coronavirus 

5. Seja concedida linhas de créditos especiais para as entidades com juros mais condizentes com 
a realidade atual para manutenção das atividades e postos de trabalhos; 

6. Que neste período da pandemia do coronavirus sejam flexibilizadas as normas trabalhistas 
relacionadas a férias coletivas, redução de carga horária com redução de salários mediante a 
contrapartida da preservação dos postos de trabalho 

 
Consideramos que estas reinvidicações contribuirão para a manutenção das entidades e dos 

postos de trabalho, medidas estas imprescindíveis para assegurarmos a existência digna e a justiça 
social de nossa nação. 

 
Colocamo-nos à disposição para participar de grupos de trabalhos para elaboração das medidas 

que irão viabilizar nossos pedidos. 
 
Com os mais sinceros votos de respeito e admiração; 
 

 
Osvaldo Gandini Moreira 
RESENHA DOS CONTADORES 
 
 

Zaim Donizete da Silva 
CONTADORES UNIDOS 
 
 

Carlos Alberto de Carvalho Junior 
ASPROCONT 
 
 

Mauro Sérgio De Melo 
FECON 
 
 

Sauro Henrique de Almeida 
SESCON-MG 
 
 

Antu Sérgio Lopes da Silva 
REDE INTEGRAR 
 
 

Silvanio Oliveira dos Santos  
SINESCONTABIL 
 
 

Valdomiro Mendes Pereira 
CENTRATTO 
 
 

 
 

 
 



                                           
i (CR/88) TÍTULO VII 
 

DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 
CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: 
(...) omissis 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
(...) omissis 
VI - defesa do meio ambiente; 
(...) omissis 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sua sede e administração no País.         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 
1995) 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.         (Vide Lei 
nº 13.874, de 2019) 

 
 
ii
 Ofício CFC: 

 
3 Pautados pela missão do Sistema CFC/CRCs de inovar para o desenvolvimento da profissão contábil, 
zelar pela ética e qualidade na prestação dos serviços, atuando com transparência na proteção do 
interesse público e considerando a dificuldade apresentada pelos profissionais da Contabilidade para o 
pleno exercício de sua atuação profissional, visto o atual cenário epidemiológico que exige medidas de 
limitação de circulação e restrição ao contato social, vimos solicitar à RFB providências para que 
sejam prorrogados ou até mesmo suspensos os prazos de cumprimento das obrigações 
tributárias, em razão da impossibilidade concreta de se obter e preparar as informações 
necessárias para apresentação ao Fisco. (grifo nosso) 

 
iii
 Oficio CRC/MG 

 
1 Diante das diversas manifestações recebidas dos profissionais da contabilidade sobre as 
dificuldades enfrentadas no atendimento a clientes em um cenário epidemiológico, em função da 
pandemia do Coronavírus (Covid-19), o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
manifesta sua preocupação com relação às consequências dessa situação, que pode afetar o 
cumprimento dos prazos de obrigações acessórias e do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). 
2 Contamos com a especial atenção desse órgão, no sentido de envidar esforços para minimizar 
os impactos negativos dessa situação, flexibilizando os prazos para o cumprimento de tais obrigações. 

 
iv
 Ofício Feconbrás: 

 

1. Suspensão urgente das multas por atraso na entrega de todas as obrigações acessórias Federais 
por 180 dias, como SPED (todos), ECD, ECF, e-Social, DCTF, Cide- Combustível, DEFIS, 
DME, DTTA e várias outras. 

2. Prorrogação do Pagamento de todo e qualquer Tributo Federal e Encargos Sociais e 
parcelamentos por 90 (noventa) dias (PIS, COFINS, Cont. Social, IRPJ, IRPF, Simples Nacional, 
IRRF, IOF, GPS, FGTS) e todos os demais previstos em nossa legislação. 

3. Antecipar liberação das Tabelas do INSS do mês de março/2020. 

4. Parcelamento dos tributos federais em 12 parcelas, sem penalidades e juros. 

5. Prorrogação do Prazo de Entrega e inicio do pagamento das parcelas do Imposto de Renda da 
Pessoa Física IRPF/2020, por mais 90 dias, bem como o imediato pagamento da restituição de 
Imposto de Renda àqueles que providenciarem de forma antecipada a sua transmissão. 

6. Linha de crédito aos empresários com taxas de juros e prazos diferenciados, para que possam 
cumprir com suas obrigações trabalhistas e custos fixos. 

7. Adequar, imediatamente os Sistemas Operacionais desse órgão frente às novas medidas adotadas 
(exemplo: alteração alíquota Sistema S), para o processamento de dados de que tratam as 
reivindicações ora apresentadas. 
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