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SENADO PRORROGA MEDIDAS PROVISÓRIAS POR 60 DIAS
Fonte: Senado Federal

O presidente do Congresso Nacional, Senador Davi Alcolumbre, prorrogou por 60 dias a

validade de dez medidas provisórias. As matérias esperam votação no plenário da Câmara

e, depois, ainda devem seguir para análise do Senado. Foram prorrogadas as MPs: MP 930,

de 30/03/2020, MP 931, de 30/03/2020, MP 932, de 31/03/2020, MP 933, de 31/03/2020, MP

937 de 02/04/2020, MP 938/2020 de 02/04/2020  , MP 939/2020 de  02/04/2020, MP

940/2020 de 02/04/2020, MP 941/2020 de 02/04/2020 e MP 942/2020 de 02/04/2020, todas

medidas editadas devido à pandemia do novo coronavírus.

GOVERNO FEDERAL PRORROGA
FECHAMENTO DE FRONTEIRAS POR 30
DIAS
Fonte: Diário Oficial da União

A Portaria n° 255 de 22 de maio, determinou

a restrição da entrada de estrangeiros no

Brasil por 30 dias por meios aéreos, terrestres

e aquáticos em decorrência da pandemia do

coronavírus. A previsão era de que as

fronteiras, no lado brasileiro, fossem abertas

no dia 27 de maio. 

EUA PROÍBEM ENTRADA DE VIAJANTES
QUE PASSARAM PELO BRASIL 
Fonte: Agência Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald

Trump, assinou no domingo (24/05) um

decreto que proíbe a entrada de viajantes

que passaram pelo Brasil nos últimos 14 dias.

A medida foi tomada devido aos casos

registrados do novo coronavírus e deve

entrar em vigor em 29 de maio.  De acordo

com o comunicado divulgado pela Casa

Branca, a restrição é necessária para

“proteger o país” da contaminação pelo novo

coronavírus. 

RECEITA AMPLIA LISTA DE PRODUTOS QUE
TERÃO DESPACHO ADUANEIRO
PRIORITÁRIO
Fonte: Diário Oficial da União

A Receita Federal ampliou a relação de

produtos que terão despacho de importação

realizado de maneira prioritária para auxiliar

no combate à pandemia causada pelo novo

coronavírus (Covid-19). A  Instrução Normativa

RFB nº 1.955, publicada na edição desta terça-

feira (26/05) do Diário Oficial da União (DOU),

prevê o despacho prioritário para

equipamentos e matérias-primas destinadas

à fabricação de materiais hospitalares.

MP DISPENSA EMPRESA INSTALADA EM ZPE
DE CUMPRIR PERCENTUAL MÍNIMO DE
EXPORTAÇÃO
Fonte: Diário Oficial da União

A Medida Provisória 973/2020 dispensa as

empresas instaladas em Zonas de

Processamento de Exportação (ZPEs) de

cumprir, em 2020, o requisito legal de ter pelo

menos 80% da receita bruta atrelado a vendas

ao exterior. A MP entrou em vigor nesta

quinta-feira (28/05). 

GOVERNO SANCIONA LEI DO
PROGRAMA FEDERATIVO DE
ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS
Fonte: Diário Oficial da União

O presidente da República, Jair Bolsonaro,

sancionou, com vetos, a  lei que trata da

ajuda financeira a estados, municípios e

Distrito Federal para o combate aos efeitos

da pandemia do novo coronavírus. A  Lei

Complementar nº 173, de 27 de maio de

2020, foi publicada no  Diário Oficial da

União  de quinta-feira (28/05) e garante

auxílio financeiro aos entes federativos, em

forma de envio direto de recursos e

suspensão do pagamento de dívidas.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DA SAÚDE
REVOGAM PORTARIA INTERMINISTERIAL
Nº 05/2020
Fonte: Diário Oficial da União

Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública

e da Saúde revogaram a Portaria

Interministerial nº 5, de 17 de março deste

ano, que permitia a detenção de pessoas que

descumprissem quarentenas  determinadas

para conter o avanço do  coronavírus, e

emitiram um novo documento que aponta o

pleno direito a liberdades fundamentais.

LEI ESTABELECE QUE A ANVISA AGILIZE
OS PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS CONTRA COVID-19
Fonte: Diário Oficial da União

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei

14.006, de 2020 para que a Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

agilize a autorização de importação e a

distribuição de medicamentos e

equipamentos contra a covid-19 já

liberados para uso no exterior. Mas o

governo vetou o prazo máximo de 72 horas

estabelecido no projeto,  aprovado pelo

Senado no início do mês. O veto ainda será

analisado pelo Congresso, que pode ser

mantido ou derrubado. 
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