
/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. 13/2020       05.06.2020

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES PRORROGA
PRAZOS REFERENTES AOS RELATÓRIOS DA LEI DE INFORMÁTICA
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 2.484/2020 que prorrogou, até 30

de setembro, o envio do Relatório Demonstrativo Anual (RDA), referente ao ano-base de

2019 e até 31 de dezembro o Relatório emitido pela auditoria independente. A medida foi

justificada em função da emergência de saúde pública relacionada ao novo coronavírus

(Covid-19).

MP DESTINA R$ 20 BI PARA FUNDO DO BNDES
QUE GARANTE EMPRÉSTIMO A PEQUENAS E
MÉDIAS EMPRESAS
Fonte: Diário Oficial da União

A Medida Provisória 975/2020 autoriza a União a

injetar até R$ 20 bilhões no Fundo Garantidor

para Investimentos (FGI), administrado pelo

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

e Social (BNDES), com o objetivo de ampliar o

acesso a linhas de crédito para empresas com

receita bruta entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões.

A MP entrou em vigor nesta terça-feira (02/06). 

RECEITA FEDERAL PRORROGA ATÉ 30 DE
JUNHO SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE
COBRANÇA 
Fonte: Diário Oficial da União

A Receita Federal prorrogou até 30 de junho as

medidas temporárias adotadas por conta da

pandemia do coronavírus (Covid-19) referentes

às regras para o atendimento presencial e a

diversos procedimentos administrativos

adotados na Portaria nº 543/2020. Também

ficam suspensos os prazos para prática de atos

processuais no âmbito da RFB até 30 de junho

de 2020.

RESOLUÇÃO INSTITUI GRUPO DE TRABALHO
PARA CONSOLIDAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE
GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS
Fonte: Diário Oficial da União

A Resolução nº 6, de 02 de junho de 2020,

publicada no Diário Oficial da União, institui

Grupo de Trabalho para a Consolidação das

Estratégias de Governança e Gestão de Riscos do

Governo Federal em resposta aos impactos

relacionados ao coronavírus, no âmbito do

Comitê de Crise da Covid-19. O Grupo de

Trabalho terá duração de 180 dias e estabelecerá

plano e cronograma de atividades de modo

imediato.

FINEP E MCTIC INVESTEM MAIS DE R$ 132
MILHÕES EM TECNOLOGIAS PARA COMBATE
À COVID-19
Fonte: Finep

Em mais uma iniciativa destinada ao

enfrentamento do novo coronavírus, a Finep –

Financiadora de Inovação e Pesquisa, empresa

pública do Ministério da Ciência, Tecnologia,

Inovações e Comunicações (MCTIC) acaba de

disponibilizar, por meio de  edital, R$ 132

milhões para o desenvolvimento de três linhas

de pesquisa que ajudem no combate à

pandemia. Os recursos, de subvenção

econômica, serão destinados a empresas

brasileiras de todos os portes que atuem,

preferencialmente, em parceria com uma

Instituição Científica, Tecnológica e de

Inovação (ICT).

OCDE LANÇA SITE SOBRE CORONAVÍRUS EM
PORTUGUÊS
Fonte: OCDE

A Organização para Cooperação e

Desenvolvimento Econômico (OCDE) colocou no

ar, em português, site dedicado ao

acompanhamento e análise da pandemia da

Covid-19 e suas consequências. Na página é

possível ter acesso a respostas políticas,

perspectivas, perfis de países, dados, análises e

recomendações de como avançar diante da

pandemia.

MP LIBERA R$ 60,1 BILHÕES A ESTADOS E
MUNICÍPIOS PARA AÇÕES DE COMBATE À
COVID-19 
Fonte: Diário Oficial da União

Foi editada medida provisória que libera R$

60,1 bilhões para os Estados, o Distrito Federal e

os Municípios aplicarem em ações de

enfrentamento à pandemia do coronavírus. O

repasse do dinheiro está previsto na  Lei

Complementar 173 de 2020, sancionada na

semana passada. A MP 978/2020  foi publicada

em edição extra do Diário Oficial da União de

quinta-feira (04/06).

 

BRASIL ADERE AO PROJETO INTERNACIONAL
"ACELERADOR DE VACINAS"
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia,

Inovações e Comunicações

O Governo Federal anunciou na terça-feira

(02/06) a adesão do Brasil ao projeto "Acelerador

de Vacinas" (ACT Accelerator), iniciativa

internacional para produção de vacina,

medicamentos e diagnósticos contra o

coronavirus. O projeto conta com a participação

de mais de 44 países, entidades internacionais,

incluindo a Organização Mundial de Saúde

(OMS), fundações e iniciativa privada. 
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