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O Sebrae Minas 
participa do

SOS CHUVAS
Uma campanha coordenada pelo Servas, 

com a participação de diversas instituições 

do estado, com o objetivo de levar ajuda 

humanitária emergencial às vítimas das 

chuvas em Minas Gerais.

Você também pode participar!

Saiba como fazer sua doação em 
sebrae.com.br/minasgerais

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mg?codUf=14
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15 RECOMENDAÇÕES 
DO SEBRAE MINAS PARA GESTORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA ESTIMULAREM 
O AMBIENTE DE NEGÓCIO

A realização do trabalho em conjunto entre gestores públicos e li-
deranças locais para a promoção de um ambiente favorável, cria a 
possibilidade uma rápida retomada dos negócios e da rotina da po-
pulação atingida pelas chuvas, além de estimular a economia local e 
a criação de comunidades mais resilientes. 

1. Disponibilizar materiais e equipamentos para negócios afeta-
dos. Oferecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), água, ma-
terial de limpeza, material de construção, elétrico, hidráulico e mão-
-de-obra, em caráter emergencial.

2. Reconstrução imediata de calçadas, vias e espaços públicos. 
Reconstrução imediata de calçadas, vias e espaços públicos.  Facilida-
de de deslocamento e acesso aos pequenos negócios.

3. Prorrogação do ISSQN. Adiamento ou parcelamento do Imposto 
sobre Serviço de Qualquer Natureza, com o objetivo de dar fôlego 
para as empresas atingidas recuperarem o prejuízo e quitarem seus 
débitos. 

4. Isenção ou remissão do IPTU. Perdão total ou parcial do Imposto 
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Predial e Territorial Urbano de imóveis próprios ou alugados afetados 
pelas chuvas, mediante laudo da Defesa Civil e comprovação dos valo-
res dos prejuízos sofridos.

5. Estímulo às compras locais.  Priorização, sempre que possível,  a 
realização de contratos ou licitações com pequenos negócios locais, 
direcionando os recursos para o próprio município.  

6. Prorrogação de prazos. Disponibilizar mais tempo para pagamen-
tos como: 
- Defesas administrativas.  
- Resposta do contribuinte em razão do exercício de fiscalização. 
- Obrigações acessórias. 
- Multas. 
- Parcelamentos em vigor.  
- Inscrição na dívida ativa, protesto e ajuizamento de execução fiscal.

7. Isenção do estacionamento rotativo nas áreas alagadas. Esti-
mular a circulação de pessoas pelos centros comerciais e locais que 
sofreram com o alagamento.

8. Autorização para saque do FGTS. Solicitação, junto à Caixa Econô-
mica Federal, da liberação do recurso para a população atingida, para 
ser utilizado em gastos na reconstrução de residências. 

9. Renovação das Certidões Negativas de Débito. Renovação por 90 
dias das CNDs (Certidões Negativas de Débito) que estão vencendo no 
período. 

10. Isenção da conta de água dos empreendimentos. Suspensão do 
corte de água por falta de pagamento dos negócios, em que os muni-
cípios que prestam serviço de saneamento básico. Após as enchentes 
é essencial que os comerciantes tenham condições para realizar a lim-
peza dos empreendimentos e a higiene do local com acesso a água 
limpa.  
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11. Criação ou ampliação de programas municipais de transferên-
cia de renda. Inclusão dos microempreendedores individuais (MEI)
afetados como beneficiários de iniciativas como: Cartão Circulante
Local e moedas locais.

12. Criação do Programa Município Juro Zero e do Fundo Municipal
de Aval e Garantias. Facilitar acesso ao crédito aos pequenos negó-
cios locais.

13. Redução dos prazos de pagamento aos credores. Manter dinheiro
em caixa nos empreendimentos impactados.

14. Criação do Programa Municipal de Desburocratização. Simplifi-
car processos de licenciamentos e alvarás expedidos pela prefeitura,
reduzindo a burocracia e estimulando novos investimentos.

15. Suporte e orientação gerencial. Buscar parcerias para a promoção
de programas de capacitação voltadas para a melhoria da gestão, fi-
nanças e marketing de pequenos negócios atingidos pelas chuvas.

IMPORTANTE

O Sebrae Minas disponibiliza um serviço gratuito de 
atendimento para os pequenos negócios mineiros afetados 
pelas chuvas. As orientações são feitas pela Central de 
Atendimento ou WhatsApp (0800 570 0800), pelo site 
sebrae.com.br/minasgerais ou, presencial-mente, nas Agências 
de Atendimento em todo o estado.    

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mg?codUf=14
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