
/pedbrasil

Covid-19

MEDIDAS  GOVERNAMENTAIS

S C N  Q D  0 5 ,  b l o c o  A  n °  5 0  s a l a  9 2 6
T o r r e  N o r t e  l  B r a s í l i a  S h o p p i n g  l
B r a s í l i a / D F
 
pedb ras i l . o rg .b r

P&D BRASIL

Ed. 10/2020       15.05.2020
MINISTÉRIO DA ECONOMIA PUBLICA NOTA DO IMPACTO ECONÔMICO DA PANDEMIA
NO BRASIL 
Fonte: Ministério da Economia

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia publicou Nota

Informativa com os Impactos Econômicos da Covid-19. A nota avalia que os impactos

econômicos da crise do coronavírus são diretamente relacionados à determinação do

isolamento social, decompostos em três eixos: impacto imediato diante das restrições à

produção e ao consumo; duração do período de recuperação; e impacto sobre a trajetória

de longo-prazo da economia.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA PRORROGA OS
PRAZOS DAS PRESTAÇÕES DOS
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS 
Fonte: Diário Oficial da União

A Portaria n° 201, publicada no Diário Oficial

(DOU) nesta terça-feira (12/05), prorroga os

prazos das parcelas com vencimento em maio,

junho e julho de 2020, para agosto, outubro e

dezembro desse ano, relativas aos programas

de parcelamentos administrados pela

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN), em decorrência da pandemia

da Covid-19. 

ONU DISCUTE RESPOSTA CONJUNTA A
PANDEMIA DA COVID-19
Fonte: Onu News

O Conselho Econômico e Social da ONU

(Ecosoc), realizou na segunda-feira (11/05),

encontro com cinco agências da ONU para

discutir um posicionamento da Organização

das Nações Unidas, em 162 países e territórios,

com foco na adoção de medidas de

emergência, ajuda humanitária e recuperação

econômica. O encontro reuniu representantes

da ONU para Alimentação e Agricultura, FAO,

Organização Internacional do Trabalho, OIT,

Conferência da ONU sobre Comércio e

Desenvolvimento, Unctad, Comissão

Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico,

Escap, e Organização Mundial da Saúde (OMS).

RECEITA FEDERAL ADIA PARA 31 DE JULHO
O PRAZO PARA ENTREGA DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
Fonte: Diário Oficial da União

A Receita Federal prorrogou o prazo para a

transmissão da Escrituração Contábil Digital

(ECD) referente ao ano calendário 2019 para

o dia 31 de julho. A medida atende a

pedidos de entidades de classe da área

contábil, que afirmam estar tendo

dificuldades em exercer suas atividades por

conta das restrições decorrentes da

pandemia do coronavírus.

MP LIBERA CRÉDITO DE R$ 408 MILHÕES
PARA MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fonte: Diário Oficial da União

Foi publicada no Diário Oficial da União desta

quinta-feira (14/05), a Medida Provisória

965/2020 que abre crédito extraordinário em

favor do Ministério da Justiça e Segurança

Pública no valor de R$ 408,8 milhões. O valor

será destinado ao enfrentamento da

emergência de saúde pública decorrente do

novo coronavírus.  As áreas de segurança

pública e de combate à corrupção, ao crime

organizado e ao crime violento receberão R$

401,4 milhões, dos quais R$ 179 milhões serão

destinados a ações especificamente voltadas

ao sistema penitenciário. Ações de proteção e

promoção dos direitos dos povos indígenas

ficarão com R$ 7,5 milhões.

MAIS DE 140 LÍDERES MUNDIAIS SE UNEM
PARA DIZER QUE ACORDO SOBRE
VACINA "NÃO PODE ESPERAR"
Fonte: Onu News

Mais de 140 líderes mundiais estão fazendo

um apelo por um acordo que garanta que

vacinas, diagnósticos, testes e tratamentos

contra a Covid-19 sejam fornecidos de forma

gratuita a todos, em todos os lugares.  A

carta foi coordenada pelo Programa

Conjunto da ONU sobre HIV/Aids, Unaids, e

pela Oxfam Internacional, uma

confederação de 19 ONGs e mais de 3 mil

parceiros.

GOVERNO COMPLETA 500 DIAS COM
BALANÇO DAS MEDIDAS ADOTADAS NO
COMBATE AO CORONAVÍRUS
Fonte: Casa Civil

O Governo do Presidente da República, Jair

Bolsonaro, completa nesta sexta-feira (15/5)

a marca de 500 dias com foco nas ações de

enfrentamento ao coronavírus. As iniciativas

adotadas pelo Governo Federal têm como

prioridade salvar vidas e preservar

empregos. O  Comitê de Crise para

Supervisão e Monitoramento dos Impactos

da Covid-19 foi instituído em março e atua

no planejamento das ações interministeriais

com o objetivo de dar pronta-resposta às

necessidades da população brasileira

impactada pelo coronavírus.
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