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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES PRORROGA
PRAZOS REFERENTES À LEI DO BEM 
Fonte: Diário Oficial da União

Um dos pleitos da P&D Brasil junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e

Comunicações foi atendido com a publicação da Portaria 2.256/2020 que prorrogou, até 30

de novembro, o envio do Formulário (FORMP&D), referente ao ano-base de 2019, pelas

empresas beneficiadas com a Lei do Bem. O prazo previsto anteriormente era 31 de julho e

a medida foi justificada em função da emergência de saúde pública relacionada ao novo

coronavírus (Covid-19). 

O COMITÊ GESTOR DO SIMPLES
NACIONAL PRORROGA OS PRAZOS DE
PAGAMENTO DOS TRIBUTOS
Fonte: Diário Oficial da União

A Resolução n° 155, publicada no Diário

Oficial nesta segunda-feira (18/05), prorroga

os prazos das parcelas com vencimento em

maio, junho e julho de 2020, para agosto,

outubro e dezembro desse ano. A medida

inclui as empresas do Simples Nacional e

Microempreendedor Individual – MEI, em

decorrência da pandemia da Covid-19.

 

GOVERNO FEDERAL TOTALIZA 509
PRODUTOS COM IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
ZERADO
Fonte: Diário Oficial da União

Mais 118 produtos utilizados no combate à

pandemia da Covid-19 no Brasil tiveram o

Imposto de Importação reduzido a zero por

decisão da Câmara de Comércio Exterior

(Camex), órgão interministerial presidido pelo

Ministério da Economia. A  Resolução Nº

44/2020  do Gecex, que foi publicada na

segunda-feira (18/5), no Diário Oficial da União,

abrange produtos classificados em 55 códigos

da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). 

BANCO MUNDIAL FORNECE AJUDA
CONTRA CORONAVÍRUS A 100 PAÍSES
Fonte: Banco Mundial

O Grupo Banco Mundial anunciou na terça-

feira (19/05) que suas operações de

emergência para combater a Covid-19

chegaram a 100 países em

desenvolvimento, onde vivem 70% da

população mundial. As operações tem por

objetivo salvar vidas, proteger os meios de

subsistência, aumentar a resiliência e

impulsionar a recuperação. Os subsídios já

totalizam cerca de US$ 5,5 bilhões. 

MEDIDAS PROVISÓRIAS DESTINAM CRÉDITO
EXTRAORDINÁRIO DE R$ 15 BILHÕES PARA O
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Fonte: Diário Oficial da União

O presidente Jair Bolsonaro editou a medida

provisória (MP 967/2020) que libera R$ 5,5

bilhões para o Ministério da Saúde aplicar no

combate ao coronavírus. A matéria foi

publicada em edição extra do Diário Oficial da

União de terça-feira (19/05).  Já na quarta-feira

(20/05), o Poder Executivo em edição extra do

Diário Oficial da União, publicou a Medida

Provisória 969/2020, que destina crédito

extraordinário de mais R$ 10 bilhões para o

combate à pandemia do novo coronavírus. Os

recursos serão destinados para ações de

atenção especializada em saúde nos estados e

municípios.

FINEP DETALHA AS FRENTES DE AÇÃO EM
PARCERIA COM MCTIC PARA COMBATE À
COVID-19
Fonte: Finep

A Finep/MCTIC, atenta às questões da

pandemia do novo coronavírus, está

atuando em três frentes para o

enfrentamento à Covid-19:  prevenção,

diagnóstico e tratamento. Na semana

passada, com ênfase nos três eixos

expressos, a financiadora aprovou quatro

encomendas de projetos para ajudar o Brasil

neste momento: o primeiro é direcionado a

Plataformas Tecnológicas para o

Diagnóstico e o Controle da Covid-19, no

valor total de R$ 5.453.000,00. Outros dois

são para o desenvolvimento de vacinas, com

os respectivos custos de R$ 4.524.525,00 e

R$ 3.412.117,00. A quarta iniciativa, com foco

em ações vinculadas ao diagnóstico do vírus

causador da doença, tem a destinação de

R$ 9.949.349,25.

BRASIL E UNIÃO EUROPEIA VÃO COOPERAR
EM PROJETOS DE COMBATE À COVID-19
Fonte: MCTIC

Pesquisadores do Brasil e da União Europeia

(UE) vão começar a trabalhar conjuntamente

em projetos relacionados ao combate à

pandemia da Covid-19. O programa de

cooperação entre Brasil e UE selecionou 12

projetos de pesquisa, 6 deles relacionados

diretamente ao combate à Covid-19 e outros 6

em setores estratégicos como agricultura,

meio ambiente e energia. Os projetos de

pesquisa de combate à pandemia em que os

pesquisadores vão trocar experiências

abrangem ações nas áreas de diagnóstico,

tratamento e desenvolvimento de vacinas

contra o coronavírus.
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