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PUBLICADA PORTARIA QUE DETALHA
POSTERGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Fonte: Diário Oficial da União
A Portaria publicada em edição extra do Diário

Oficial da sexta-feira (03/04) prorroga o prazo para o

recolhimento de tributos federais, na situação que

especifica em decorrência da pandemia relacionada

ao Coronavírus.

PUBLICADA MP QUE REGULA OPERAÇÃO EM PORTOS
DURANTE PANDEMIA
Fonte: Senado Notícias

O presidente Jair Bolsonaro assinou no sábado (04/04) a

Medida Provisória 945/2020, que protege os portuários

e amplia as garantias de que os serviços nos portos,

considerados essenciais, não sejam afetados durante a

pandemia de coronavírus no país. A MP foi publicada

em edição extra do Diário Oficial da União.

BANCO MUNDIAL DESTACA POLÍTICA COMERCIAL BRASILEIRA NO COMBATE À COVID-19
O Banco Mundial lançou um documento que ressalta o papel do comércio internacional na mitigação

dos impactos do coronavírus . A publicação destaca as políticas de redução tarifária, facilitação de

comércio e agilização alfandegária adotadas pelo governo brasileiro como exemplos que devem ser

seguidos. A instituição argumenta que a manutenção dos fluxos de comércio será crucial para o

suprimento de itens médicos e alimentos, limitando os impactos negativos sobre empregos e renda.

SANCIONADA LEI QUE REGULAMENTA AS MEDIDAS
COMO ISOLAMENTO, QUARENTENA E FECHAMENTO
DE PORTOS, RODOVIAS E AEROPORTOS
Fonte: Banco Mundial

A Lei 13.979 dispõe sobre as medidas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do coronavírus

responsável pelo surto iniciado em 2019. Ela

regulamenta as medidas das autoridades sanitárias

objetivando a proteção da coletividade.

MP CRIA PROGRAMA PARA FINANCIAR FOLHA
SALARIAL DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Fonte: Agência Câmara

A Medida Provisória 944/20 institui o Programa

Emergencial de Suporte a Empregos, que abre uma

linha de crédito especial de R$ 34 bilhões para

financiar até dois meses da folha salarial das

empresas em geral (exceto sociedades de crédito) e

as cooperativas. A operação será limitada ao

financiamento de até dois salários mínimos por

empregado.

SENADO VAI ANALISAR PEC DO "ORÇAMENTO DE
GUERRA"
Fonte: Senado Notícias

Apresentada pelo presidente da Câmara, Rodrigo

Maia, e outros deputados, a PEC 10/2020 cria um

instrumento para impedir que os gastos

emergenciais gerados em virtude do estado de

calamidade pública sejam misturados ao Orçamento

da União. A medida busca dar mais agilidade à

execução de despesas com pessoal, obras, serviços e

compras do Poder Executivo durante o estado de

calamidade pública.

CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
PODEM SER REGISTRADOS PELO PORTAL GOV.BR
Fonte: Economia

O registro de instrumentos coletivos de trabalho, como

as convenções e os acordos, pode a partir de agora ser

solicitado pelos sindicatos de modo

inteiramente  online, sem a necessidade de

comparecimento a uma das superintendências

regionais do trabalho do Ministério da Economia.

Também poderá ser solicitada  online  a mediação

coletiva trabalhista, que visa resolver conflitos entre

entidades de classe, trabalhadores e empregadores.

SANCIONADA MUDANÇA NA LDO PARA FACILITAR
GASTOS COM A PANDEMIA COVID-19
Fonte: Senado Notícias

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 13.983/2020,

que facilita os gastos do governo no combate à

pandemia de coronavírus e regulamenta a execução de

emendas impositivas. Agora o Executivo vai ter margem

orçamentária para aumentar gastos para lidar com as

consequências econômicas, sociais e de saúde pública

da doença, uma vez que as alterações ajustam a Lei de

Diretrizes Orçamentárias (LDO) ao estado de

calamidade reconhecido pelo Congresso Nacional em

março.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE
BUSCA US$ 95 MILHÕES PARA  APOIO A PAÍSES
LATINO-AMERICANOS E CARIBENHOS
Fonte: Onu News

A Opas - Organização Pan-Americana da Saúde,

lançou um apelo de US$ 95 milhões para financiar

medidas de combate à pandemia de Covid-19 nos

países da América Latina e Caribe. Os recursos serão

destinados à Estratégia de Resposta da Opas,

alinhada com a resposta da Organização Mundial de

Saúde - OMS. O objetivo é salvar vidas e desacelerar

a transmissão do novo coronavírus para mitigar seu

impacto nos serviços de saúde e na população.

MUNICÍPIOS ESTÃO OBRIGADOS A UTILIZAR O
PREGÃO ELETRÔNICO EM SUAS AQUISIÇÕES
Fonte: Economia

Desde segunda (06/04) 1.640 municípios passam a

utilizar obrigatoriamente a modalidade pregão

eletrônico em suas aquisições de bens e serviços. A

medida abrange todas cidades com população entre

15mil e 50mil habitantes, permitindo a participação de

empresas de todo país, trazendo maior competitividade  

e mais transparência por meio dos registros de cada

operação. As transferências voluntárias para esses

municípios movimentaram mais de R$ 1,5 bilhão só em

2019.
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