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RECEITA ESTABELECE MEDIDAS PARA BENEFICIÁRIOS DE REGIMES ADUANEIROS
ESPECIAIS, PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS ECONÔMICOS DA COVID-19
Fonte: Diário Oficial da União

Foi publicada no dia 18/06, no Diário Oficial da União, a  Instrução Normativa RFB nº 1.960,

que estabelece medidas para a redução dos impactos econômicos decorrentes da

pandemia causada pela Covid-19 com relação aos beneficiários do Regime Aduaneiro

Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof) e do Regime

Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema

Público de Escrituração Digital (Recof-Sped).

APROVADA MP QUE PERMITE REDUÇÃO DE
SALÁRIOS E SUSPENSÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO
Fonte: Senado Federal

O Plenário do Senado aprovou na terça-feira

(16/06), a medida provisória que permite

redução de salários e jornadas e, suspensão de

contratos durante a pandemia da Covid-19, para

viabilizar a manutenção de empregos (MP

936/2020). Como o texto foi modificado pelo

Congresso Nacional, ele depende agora da

sanção presidencial. A prorrogação do Programa

Emergencial para os trabalhadores com

contrato suspenso precisa ser feita de imediato,

pois os 60 dias previstos na versão original da

MP já se encerraram. Como a regra da

prorrogação foi introduzida pelo texto do

Congresso, ela só estará em vigor depois da

sanção presidencial.

PORTARIA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA
PRORROGA O PRAZO PARA O
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS
Fonte: Diário Oficial da União

O governo prorrogou o prazo para pagamento

da contribuição previdenciária e da Contribuição

para o Programa de Integração Social e de

Formação do Patrimônio do Servidor Público

(PIS/Pasep) e da Contribuição para o

Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A

Portaria n° 245, publicada na edição desta

quarta-feira  (17/06), do  Diário Oficial da

União estabelece os novos prazos. O pagamento

das contribuições previdenciárias devidas pelas

empresas e a contribuição paga por

empregadores domésticos, relativas à

competência de maio deste ano, deverão ser

pagas no prazo de vencimento das

contribuições devidas na competência  outubro

de 2020. O mesmo período foi estabelecido para

o recolhimento do PIS/Pasep e da Cofins.
PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTABELECE MEDIDAS PARA A RETOMADA
SEGURA DAS ATIVIDADES
Fonte: Diário Oficial da União

O Ministério da Saúde publicou a Portaria nº

1.565, nesta sexta-feira (19/06), estabelecendo

orientações gerais visando à prevenção, ao

controle e à mitigação da transmissão da Covid-

19. As medidas recomendadas estão voltadas à

promoção da saúde física e mental da população

brasileira, de forma a contribuir com as ações

para a retomada segura das atividades e o

convívio social seguro.

RESOLUÇÃO DA CAMEX REDUZ,
TEMPORARIAMENTE, ALÍQUOTA DO IMPOSTO
DE IMPORTAÇÃO DO TRATADO DE
MONTEVIDÉU
Fonte: Diário Oficial da União

A Resolução nº 52, publicada na quinta-feira

(18/06), da Câmara de Comércio Exterior do

Ministério da Economia concede redução

temporária, para zero por cento, da alíquota do

Imposto de Importação ao amparo do artigo 50,

alínea d, do Tratado de Montevidéu de 1980,

internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de

16 de novembro de 1981, tendo por objetivo

facilitar o combate à pandemia do Coronavírus.

LISTA PARA AUTORIZAÇÃO DE EXPORTAÇÃO  
É ATUALIZADA
Fonte: Diário Oficial da União

Foi publicada no Diário Oficial da União desta

quarta-feira (17/06), a Resolução de Diretoria

Colegiada - RDC n° 395/2020, da Anvisa, que

atualiza a lista dos itens que necessitam de

autorização prévia para fins de exportação de

matéria-prima, produto semielaborado, produto

a granel ou produto farmacêutico acabado

destinados ao combate da Covid-19.

OMS ESPERA TER 2 BILHÕES DE DOSES DE
VACINA CONTRA COVID-19 JÁ NO PRÓXIMO
ANO
Fonte: Onu News

A Organização Mundial da Saúde (OMS)

informou nesta quinta-feira (18/06) que espera

que cerca de 2 bilhões de doses de uma vacina

contra a Covid-19 estejam à disposição até o final

do próximo ano. Será dada atenção a grupos de

“populações prioritárias”, segundo a cientista-

chefe da agência, Soumya Swaminathan. Em

entrevista, em Genebra, ela afirmou, no entanto,

que ainda não há vacina com eficácia

comprovada. A representante disse que a

expetativa para 2021 é que haja "2 bilhões de

doses de uma, duas ou três vacinas eficazes para

serem distribuídas em todo o mundo". 
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