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RECEITA FEDERAL MUDA PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO

CONTÁBIL FISCAL

Fonte: Diário Oficial da União 

A Receita Federal prorrogou o prazo para entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF),

referente ao exercício de 2019, para o último dia útil do mês de setembro deste ano. A

medida está prevista na Instrução Normativa RFB nº 1.965, de 13 de julho de 2020,

publicada no Diário Oficial da União dia 15/07. A apresentação da ECF deve ser transmitida

até o último dia útil do mês de julho de cada ano. Entretanto, em decorrência da

pandemia da Covid-19, foram adotadas restrições que forçam o adiamento.

DECRETO PRORROGA PRAZOS DE REDUÇÃO
PROPORCIONAL DA JORNADA E SUSPENSÃO
DOS CONTRATOS DE TRABALHO
Fonte: Diário Oficial da União

Foi publicado nesta terça-feira (14/07) o Decreto

nº 10.422, que amplia os prazos de redução

proporcional da jornada de trabalho/salário e a

suspensão temporária dos contratos de trabalho

previstos na  Medida Provisória nº 936, de 1º de

abril de 2020 (convertida na Lei 14.020, de 6 de

julho de 2020). Com a medida, os prazos para

suspensão do contrato de trabalho foram

ampliados em mais 60 dias e os prazos para

redução proporcional da jornada de

trabalho/salário foram dilatados em mais 30

dias.

GOVERNO  FEDERAL CONCEDE REDUÇÃO
TEMPORÁRIA PARA ZERO POR CENTO DE
PRODUTOS COM IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 
Fonte: Diário Oficial da União 

Produtos utilizados no combate à pandemia da

Covid-19 no Brasil tiveram o Imposto de

Importação reduzido a zero, por decisão da

Câmara de Comércio Exterior (Camex), órgão

interministerial presidido pelo Ministério da

Economia. A  Resolução Nº 67/2020  do Gecex,

que foi publicada na segunda-feira (13/07), inclui

dezesseis novas NCMs na lista de redução

tarifária.

PORTARIA AUTORIZA RECONTRATAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS EM MENOS DE 90 DIAS
Fonte: Diário Oficial da União

A Portaria n° 16.655, de 2020, publicada em

Edição Extra do Diário Oficial da União (DOU),

nesta terça-feira (14/07), autoriza durante o

estado de calamidade pública que trata o

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de

2020, a recontratação de funcionários nos casos

de rescisão sem justa causa, dentro de 90

(noventa) dias, sem que a empresa venha a ser

punida por rescisão fraudulenta, desde que

sejam mantidos os mesmos termos do contrato

antigo, isto é, mesmo salário, cargo e benefícios.

Entretanto, a portaria autoriza a recontratação

em termos diversos do contrato rescindido,

quando houver previsão nesse sentido em

instrumento decorrente de negociação coletiva.

BRASIL ENTRA EM ACORDO MUNDIAL DE
VACINAS CONTRA CORONAVÍRUS
Fonte: OMS

O Brasil apresentou uma manifestação oficial de

interesse em participar do programa de

financiamento chamado 'COVAX Facility',

mecanismo projetado para garantir acesso

rápido e equitativo global às vacinas contra a

Covid-19, informou a Organização Mundial da

Saúde (OMS) nesta quarta-feira (15). Além do

governo brasileiro, outros 74 países submeteram

um pedido oficial para acelerar o acesso ao

imunizador contra o novo coronavírus. No

entanto, a OMS destacou que todos custearão as

vacinas com seus próprios orçamentos de

finanças públicas.

PORTARIA REGULARÁ PARCELAMENTOS
ADMINISTRATIVO DE DÉBITOS
Fonte: Diário Oficial da União

A Portaria n° 2.842, de 6 de julho de 2020,

publicada nesta sexta-feira (17/07), regulará, de

forma excepcional, os parcelamentos de débitos

previstos pela Portaria nº 946, de 13 de

novembro de 2015, do Ministério da Ciência,

Tecnologia e Inovações, oriundos de recursos

repassados pelo Ministério da Ciência,

Tecnologia e Inovações, por meio de

instrumentos de transferência voluntária,

impactados em razão da pandemia de Covid-19.

Os parcelamentos poderão ser suspensos

excepcionalmente e a requerimento do

proponente, por 120 dias..

EDITADA MP QUE CRIA LINHA DE CRÉDITO
PARA EMPRESAS COM RECEITA DE ATÉ R$
300 MILHÕES
Fonte: Congresso Nacional

O governo federal editou nesta quinta-feira

(16/07) a Medida Provisória 992/2020, que cria o

Capital de Giro para Preservação de Empresas

(CGPE). O novo programa permite operações de

crédito para empreendimentos com receita

bruta anual de até R$ 300 milhões, declarada

em 2019, ou valor proporcional ao número de

meses de funcionamento no ano. As regras

também se aplicam às linhas de crédito

emergenciais já existentes, como o Programa

Nacional de Apoio às Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e o

Programa Especial de Suporte a Empregos

(Pese), e outros que venham a ser instituídos

com o propósito de enfrentamento dos efeitos

na economia decorrentes da pandemia de

Covid-19. 
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