
/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. 17/2020       03.07.2020

BNDES INICIA HABILITAÇÃO DE AGENTES FINANCEIROS PARA OFERECER CRÉDITO
COM GARANTIAS A PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Fonte: BNDES

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deu início, nesta

quarta-feira, 01/07, à habilitação de agentes financeiros para operarem o Programa

Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC), que vai fornecer garantias de 80% em operações

de empréstimo e financiamento a pequenas e médias empresas, com faturamento em

2019 de R$360 mil até R$300 milhões, no âmbito do Fundo Garantidor para Investimentos

(FGI). O Fundo deve alavancar até R$ 25 bilhões de crédito. do Tesouro Nacional.

PRORROGADA MP QUE REGULAMENTA
BENEFÍCIOS E ADIA A LGPD
Fonte: Diário Oficial da União

O presidente da Mesa do Congresso Nacional,

Davi Alcolumbre, prorrogou por mais 60 dias a

medida provisória que regulamenta o

pagamento dos benefícios emergenciais

criados para preservar a renda de trabalhadores

que tiveram salário reduzido ou contrato de

trabalho suspenso devido à pandemia do

coronavírus. A  MP 959/2020 também adia a

entrada em vigor da Lei Geral da Proteção dos

Dados Pessoais (LGPD — Lei 13.709, de 2018), de

agosto deste ano para maio de 2021. O ato que

oficializa a prorrogação foi publicado no Diário

Oficial da União da segunda-feira (29/06).

PORTARIA INTERMINISTERIAL RESTRINGE A
ENTRADA DE ESTRANGEIROS NO BRASIL POR
MAIS 30 DIAS
Fonte: Diário Oficial da União

O governo federal prorrogou, por mais 30 dias,

as restrições para entrada de estrangeiros no

país. De acordo com Portaria Interministerial nº

340/2020, publicada nesta quarta-feira (01/07).

com algumas exceções, fica restringida a

entrada no Brasil de estrangeiros de qualquer

nacionalidade por rodovias ou outros meios

terrestres, por via aérea ou por transporte

aquaviário, seguindo-se as recomendações da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(Anvisa), devido aos riscos de contaminação e

disseminação da Covid-19.

PGFN PRORROGA SUSPENSÃO DOS ATOS DE
COBRANÇA ATÉ 31 DE JULHO
Fonte: Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

(PGFN) prorrogou,  até 31 de julho de 2020, a

suspensão temporária dos atos de cobrança em

decorrência da pandemia causada pelo novo

coronavírus (Covid-19). Dentre os atos de

cobrança prorrogados até julho estão: rescisão

de parcelamento por inadimplência, envio de

débitos para protesto em cartório, prazo para

manifestação de defesa nos procedimentos

administrativos e prazo para oferta antecipada

de garantia em execução fiscal e apresentação

de pedido de revisão.

CONGRESSO PRORROGA POR 60 DIAS
VALIDADES DE TRÊS MEDIDAS PROVISÓRIAS
Fonte: Diário Oficial da União

O Congresso Nacional prorrogou por mais 60

dias a vigência da Medida Provisória 961/2020,

que flexibiliza as regras de licitações e

contratos, para toda a administração pública,

até 31 de dezembro deste ano, quando se

encerra o estado de calamidade pública

relativo à pandemia do coronavírus. As regras

mais flexíveis valerão tanto para o governo

federal quanto para os estaduais e as

prefeituras. Outras duas medidas provisórias (as

MPs 962 e 963, que abrem créditos

extraordinários para o MCTI e o MRE)

também foram prorrogadas.

GOVERNO COMEMORA ACORDO ENTRE
BRASIL E REINO UNIDO PARA VACINA
CONTRA COVID-19
Fonte: Senado Federal

O governo federal anunciou que fechou um

acordo com a Universidade de Oxford e um

laboratório, ambos do Reino Unido, para a

produção futura de uma vacina contra a Covid-

19. A notícia foi recebida com esperança e

comemoração por vários senadores, que se

manifestaram em redes sociais nos últimos dias.

A vacina ainda está em desenvolvimento, mas já

está sendo testada em voluntários brasileiros.

PORTARIA REGULAMENTA OS
PROCEDIMENTOS DAS EMPRESAS QUE
USUFRUEM DOS INCENTIVOS FISCAIS DA
ZONA FRANCA DE MANAUS
Fonte: Diário Oficial da União

Foi publicada no dia 02/07 (quinta-feira), no

Diário Oficial da União, a Portaria nº 445, a qual

regulamenta os procedimentos a serem

observados pelas empresas com projetos

industriais que usufruem dos incentivos fiscais

da ZONA FRANCA DE MANAUS em razão das

medidas de prevenção para enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus (Covid-

19) no âmbito da SUFRAMA.
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