
/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. 14/2020       12.06.2020

FINEP LANÇA EDITAL DE R$ 15 MILHÕES VOLTADO EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
PARA COMBATE À COVID-19
Fonte: Finep

A Finep/MCTIC acaba de lançar  edital, de Subvenção Econômica, a fim de conceder

recursos para o desenvolvimento de soluções inovadoras por startups e empresas de base

tecnológica, preferencialmente em cooperação com ICTs, de modo a atender demandas

do setor público e privado, para prevenção, mitigação, identificação e combate ao

coronavírus. É esperado, com a seleção pública, apoiar a incorporação de novas soluções

tecnológicas, baseadas em nanotecnologia, materiais avançados, inteligência artificial,

Internet das Coisas, específicos para a Covid-19.

PRORROGADO O PRAZO DE MAIS CINCO
MEDIDAS PROVISÓRIAS PELO SENADO
FEDERAL
Fonte: Senado Federal

O Congresso Nacional prorrogou por 60 dias o

prazo de validade de cinco medidas provisórias

(MPs). Entre elas, a MP 946/2020, que libera

saques do Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço (FGTS); a MP 947/2020, que abre crédito

extraorçamentário de R$ 2,6 bilhões, em favor

do Ministério da Saúde, para ações de combate

ao novo coronavírus; a MP 948/2020 que protege

empresas de turismo e cultura impactadas pela

pandemia; e as MPs 949 e 950 que estabelecem

suporte à população em decorrência da crise

causada pelo coronavírus. 

BNDES LANÇA PROGRAMA EM APOIO ÀS
CADEIAS PRODUTIVAS NO ENFRENTAMENTO
DA ATUAL CRISE DA COVID-19
Fonte: BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES) anunciou a criação

de mais um programa em apoio a empresas

afetadas pela crise econômica decorrente da

pandemia da Covid-19. O programa denominado

"BNDES Crédito Cadeias Produtivas" vai atender

à necessidade de capital de giro de pequenas e

médias empresas que integram cadeias

produtivas de todos os setores da economia. O

BNDES Crédito Cadeias Produtivas, que tem

orçamento de R$ 2 bilhões, vai apoiar as

empresas por meio das chamadas “empresas-

âncora”‚ que serão as beneficiárias diretas dos

empréstimos junto ao Banco. 

PGFN MUDA PRAZO DE PARCELAMENTOS E
MEDIDAS DE COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS
Fonte: Diário Oficial da União

A Portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional – PGFN nº 13.338/2020, publicada no

Diário Oficial da União (09/06), prorroga até 30

de junho de 2020, o início de procedimentos de

exclusão de contribuintes de parcelamentos

administrados pela PGFN cuja hipótese de

rescisão por inadimplência de parcelas tenha se

configurado a partir do mês de fevereiro de

2020. Também foram prorrogados os prazos

para apresentação a protesto de certidões de

dívida ativa e a instauração de novos

Procedimentos Administrativos de

Reconhecimento de Responsabilidade - PARR. 

EMPRESÁRIOS PODERÃO PARCELAR MULTAS
APLICADAS PELO GOVERNO
Fonte: Diário Oficial da União

O Ministério da Economia (ME) estabeleceu,

nesta terça-feira (08/06), novos procedimentos

para o pagamento de multas provenientes de

contratos administrativos aplicadas aos

fornecedores do governo federal. A  Instrução

Normativa nº 43/2020 permitirá que o

fornecedor solicite o parcelamento,

compensação e adiamento da cobrança para

2021. Anualmente, a Administração Pública

Federal contrata em torno de R$ 48 bilhões. A

medida tem o objetivo de manter o fôlego

econômico das empresas durante o

enfrentamento da pandemia do novo

coronavírus (Covid-19). 

BRASIL E OUTROS PAÍSES VÃO PEDIR
REFORMA DA OMS
Fonte: Agência Brasil

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto

Araújo, informou hoje na terça-feira (09/06) que

um grupo de países, incluindo Brasil, Austrália e

membros da União Europeia, vai propor uma

investigação sobre as decisões da Organização

Mundial da Saúde (OMS) e um processo de

reforma da entidade. Araújo disse que há, por

parte do órgão, “falta de independência, de

transparência e de coerência nos

posicionamentos e orientações sobre aspectos

essenciais” no enfrentamento à pandemia de

covid-19.

SANCIONADA LEI QUE CRIA REGIME JURÍDICO
EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO NA PANDEMIA
Fonte: Diário Oficial da União

Sancionada com vetos a Lei 14.010/2020, que

cria um regime jurídico emergencial durante a

pandemia do novo coronavírus. A lei que

estabelece o Regime Jurídico Emergencial e

Transitório  (RJET)  das relações jurídicas de

direito privado  faz alterações em diferentes

normas, incluindo Código Civil, Código de

Defesa do Consumidor, Lei Geral de Proteção de

Dados Pessoais e Lei do Inquilinato.
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