
/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. 21/2020       31.07.2020

GOVERNO FEDERAL FECHA PARCERIA PARA A PRODUÇÃO DE VACINA CONTRA

COVID-19 DESENVOLVIDA PELA UNIVERSIDADE DE OXFORD

Fonte: Casa Civil

O Governo Federal enviou resposta à embaixada Britânica e ao presidente do laboratório

AstraZeneca aceitando a proposta de acordo de cooperação no desenvolvimento

tecnológico e acesso do Brasil à vacina para Covid-19. O acordo prevê a compra de lotes da

vacina e da transferência de tecnologia. Se demonstrada eficácia, serão 100 milhões de

doses à disposição da população brasileira. A vacina é desenvolvida pela Universidade de

Oxford e pela AstraZeneca, sendo uma das mais promissoras no mundo. 

SANCIONADA LEI QUE AMPLIA PRAZO PARA
ASSEMBLEIAS GERAIS DE EMPRESAS E
COOPERATIVAS
Fonte: Diário Oficial da União

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei

14.030, de 2020, que prorroga para sete meses o

prazo, em razão da pandemia de Covid-19, para

realização de assembleias gerais

ordinárias  (AGOs) de acionistas ou sócios de

empresas e de associados de cooperativas. O

texto foi publicado nesta quarta-feira (29/07) no

Diário Oficial da União, com um veto.  A

legislação é originária da Medida Provisória

931/2020, que sofreu modificações no Congresso

e se tornou o Projeto de Lei de Conversão (PLV)

19/2020.

O governo editou a MP com o argumento de

que as mudanças ajustam o funcionamento

dessas pessoas jurídicas aos efeitos da

pandemia do novo coronavírus, que limitou as

reuniões presenciais e o funcionamento das

juntas comerciais, onde alguns atos são

registrados.

ENTRADA DE ESTRANGEIROS NO BRASIL
FICA RESTRITA 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. A Portaria Interministerial  nº 1/2020,

publicada em edição extra nesta quarta-feira

(29/07), foi assinada pelos ministros da Justiça e

Segurança Pública, André Mendonça; da Casa

Civil, Braga Netto; da Infraestrutura, Tarcísio

Gomes de Freitas, e da Saúde (interino),

Eduardo Pazuello.  De acordo com a nova

portaria, com algumas exceções, fica restringida

a entrada no Brasil de estrangeiros de qualquer

nacionalidade por rodovias, outros meios

terrestres 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. Excepcionalmente, o estrangeiro que

estiver em país de fronteira terrestre e precisar

atravessá-la para embarcar em voo de retorno a

seu país de residência poderá ingressar no Brasil

com autorização da Polícia Federal.

GOVERNO FEDERAL DEFINE NOVAS REGRAS
PARA O TELETRABALHO
Fonte: Diário Oficial da União

O governo federal deu mais um passo para

modernizar a gestão de pessoas e aumentar a

eficiência na prestação dos serviços públicos. O

Ministério da Economia, por meio da Secretaria

de Gestão e Desempenho de Pessoal, órgão

subordinado à Secretaria Especial de

Desburocratização, Gestão e Governo Digital

(SEDGG) publicou, nesta sexta-feira (31/07), a

Instrução Normativa n° 65, que estabelece

orientações para a adoção do regime de

teletrabalho nos órgãos e entidades integrantes

do Sistema de Pessoal Civil da Administração

Federal (SIPEC). O objetivo é simplificar as

regras do programa de gestão e ampliar a

adoção do teletrabalho, focando na entrega de

resultados e reduzindo despesas

administrativas. Com a pandemia do novo

coronavírus, quase dois terços da força de

trabalho do Executivo Federal passaram a atuar

em casa. O governo diz ter economizado mais

de R$ 360 milhões nos últimos quatro meses,

graças ao home office.

GOVERNO ULTRAPASSA 250 SERVIÇOS
TRANSFORMADOS EM DIGITAIS DURANTE A
PANDEMIA
Fonte: Ministério da Economia

A aceleração da digitalização de serviços

públicos depois do começo da pandemia de

coronavírus, em março, rompe nova marca. O

governo brasileiro transformou 251 serviços em

digitais. O aumento dos acessos ao portal

Gov.br, que concentra todos os serviços digitais

do governo federal, é indicativo da migração do

cidadão que utilizava o atendimento presencial

dos órgãos públicos para o atendimento digital.

Enquanto houve 4,6 milhões de diferentes

pessoas acessando os serviços no portal em

janeiro deste ano, o número em junho já

chegava a 12,1 milhões de usuários.

65 milhões de atendimentos deixam de ser

presenciais, cuja meta definida pela Estratégia

de Governo Digital, publicada em abril, é atingir

os 100% de digitalização até o final de 2022.
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