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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).
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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
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Pesquisadores do Brasil e da União Europeia
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