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CALAMIDADE PÚBLICA
Senado aprova o Decreto Legislativo nº 6/2020 que reconhece a ocorrência do estado de
calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República, com efeitos até 31 de
dezembro de 2020, diante da pandemia de coronavírus. O Decreto Legislativo também cria uma
comissão mista composta por seis deputados e seis senadores, com igual número de suplentes,
para acompanhar os gastos e as medidas tomadas pelo governo federal no enfrentamento do
problema. A comissão poderá trabalhar por meio virtual, mas há garantia de reuniões mensais
com técnicos do Ministério da Economia e uma audiência bimestral com o ministro da pasta,
Paulo Guedes, para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas
emergenciais relacionadas à Covid-19.

Covid-19

MEDIDAS  GOVERNAMENTAIS

MCTIC CRIA GRUPO REDE CONECTADA PARA
PRESERVAR E GARANTIR SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÕES
P&D Brasil é convidada a compor o grupo Rede
Conectada MCTIC - Telecom, com o objetivo de
preservar a integridade do setor de Comunicações
e garantir a continuidade dos serviços e acesso de
qualidade a seus usuários. O grupo reúne em
torno de 40 representantes do setor, abrangendo
empresas de telecomunicações, serviços satelitais,
radiodifusão.

EMBRAPII E SEBRAE DESTINAM RECURSOS
PARA STARTUPS DURANTE CRISE DO
CORONAVÍRUS
Aporte de R$ 6 milhões pode ser utilizado em
soluções tecnológicas capazes de diagnosticar,
tratar e acompanhar a evolução da doença. Os
recursos da EMBRAPII e do Sebrae poderão ser
utilizados por startups, micro e pequenas
empresas em projetos de inovação que incluem
softwares, sistemas inteligentes, hardware, peças
e equipamentos médicos, entre outros.

BRASIL FECHA FRONTEIRAS COM ARGENTINA,
BOLÍVIA, COLÔMBIA, GUIANA, GUIANA
FRANCESA, PARAGUAI, PERU, SURINAME E
RESTRINGE ENTRADA DE ESTRANGEIROS DE
OUTROS PAÍSES
O Governo Brasileiro restringe a entrada no país, de
estrangeiros de 8 países da América do Sul.
Também fica proibida a entrada de estrangeiros
provenientes da China, Japão, Malásia, Coréia,
Austrália, países da União Europeia, Islândia,
Noruega, Suíça, Reino Unido e Irlanda do Norte.

GOVERNO DECRETA QUAIS SÃO OS SERVIÇOS
PÚBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS
São serviços públicos e atividades essenciais aqueles
indispensáveis ao atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade, que podem colocar em
perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população. Dentre os serviços listados constam
telecomunicações e internet, geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica.
 

BNDES LANÇA PRIMEIRAS MEDIDAS PARA
REFORÇAR CAIXA DE EMPRESAS E APOIAR
TRABALHADORES QUE ENFRENTAM EFEITOS DO
CORONAVÍRUS
Medidas ajudarão as empresas a enfrentar
dificuldades de caixa e manter mais de 2 milhões de
empregos. O Banco prevê injeção inicial de R$ 55
bilhões na economia, para viabilizar atividades de
empresas de todos os setores.

RECEITA FEDERAL E PGFN PRORROGAM PRAZO
DE VALIDADE DE CERTIDÕES CONJUNTAS
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
prorrogaram por 90 dias o prazo de validade das
Certidões Negativas de Débitos (CND) e das Certidões
Positivas com Efeitos de Negativas (CNEND), ambas
relativas à Créditos Tributários federais e à Divida
Ativa da União.

MEDIDA PROVISÓRIA 927/2020 SUSPENDE
RECOLHIMENTO DO FTGTS POR 90 DIAS E VISA
GARANTIR ALTERNATIVAS TRABALHISTAS
DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-
19
MP dispõe sobre as medidas trabalhistas que
poderão ser adotadas pelos empregadores para
preservação do emprego e da renda e para
enfrentamento do estado de calamidade pública.

PGFN SUSPENDE PRAZOS E ATOS DE
COBRANÇA DURANTE A PANDEMIA PELO
NOVO CORONAVÍRUS
Publicada a Portaria PGFN 7.821/2020 que
estabelece medidas extraordinárias com a
suspensão dos atos de cobrança pelos próximos
90 dias. Mesmo com o prazo congelado, os
contribuintes poderão se manifestar
normalmente, por meio do portal REGULARIZE.

SIMPLES NACIONAL, APROVADA RESOLUÇÃO
QUE PRORROGA O PRAZO PARA
PAGAMENTO DOS TRIBUTOS FEDERAIS
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN)
aprovou a  Resolução CGSN nº 152/2020 que
prorroga o prazo para pagamento dos tributos
federais no âmbito do Simples Nacional e dos
Microempreendedores Individuais (MEI) e faz
parte do pacote para minimizar os impactos
econômicos da pandemia do coronavírus.
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