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GOVERNO PRORROGA PRAZO DE VIGÊNCIA DE
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA
ESTADOS, MUNICÍPIOS E DF
Fonte: Diário Oficial da União
A medida, estabelecida pelo  Decreto nº

10.315,  publicado na terça-feira (07/04) no Diário

Oficial da União, foi tomada em função da

calamidade pública relacionada à pandemia do

novo coronavírus (Covid-19) e permitirá a

continuidade de 27.717 instrumentos registrados na

Plataforma +Brasil, por meio da prorrogação até 31

de dezembro de 2020 do término da vigência dos

convênios, dos contratos de repasse, dos termos de

fomento, dos termos de colaboração, dos termos de

parceria e de instrumentos congêneres,

MINISTÉRIO DA ECONOMIA LANÇA SITE VINCULADO
AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO
EMPREGO E DA RENDA
Fonte: Ministério da Economia

Instituído por meio da Medida Provisória 936 de 1º de

abril de 2020, o site foi colocado no ar nesta segunda-

feria (6/4). Integram o programa medidas trabalhistas

para preservar o emprego e a renda, garantir a

continuidade das atividades laborais e empresariais e

reduzir o impacto social decorrente das consequências

do estado de calamidade pública e de emergência de

saúde pública decorrentes da Covid-19.

PUBLICADA MP QUE LIBERA SAQUE DE R$ 1.045 DO
FGTS E PIS-PASEP
Fonte: Diário Oficial da União
Edição extra do Diário Oficial da União da terça-feira (7)

trouxe a publicação da Medida Provisória 946/2020,

que libera saques de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço (FGTS) a partir de 15 de junho até

31 de dezembro de 2020. Caso não deseje a operação, o

trabalhador tem até o dia 30 de agosto para se

manifestar, em um procedimento que ainda será

definido pela Caixa Econômica Federal.

SENADO APROVA PROGRAMA DE CRÉDITO MAIS
ACESSÍVEL PARA PEQUENOS NEGÓCIOS
Fonte: Senado Notícias
O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) foi aprovado

no Senado por unanimidade, com 78 votos, na terça-

feira (7). O Programa foi criado para ajudar no

desenvolvimento e no fortalecimento dos pequenos

negócios no país. O projeto faz parte do conjunto de

medidas propostas pelo Legislativo para minimizar os

impactos sociais e econômicos da pandemia do

coronavírus.. A matéria segue agora para análise da

Câmara dos Deputados.

BNDES DISPONIBILIZA CRÉDITO  PARA FOLHAS DE PAGAMENTO 
Fonte: BNDES
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) torna disponível os recursos 

para o Programa Emergencial de Suporte a Empregos voltado para a folha de pagamentos, conforme

anunciado no dia 27 de março pelo presidente Gustavo Montezano. Podem requerer o 

financiamento   empresas   com faturamento anual acima de R$ 360 mil até R$ 10 milhões. Em

contrapartida, os empresários  não poderão demitir empregados. 

CAMEX ZERA IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DE MAIS
41 PRODUTOS CONTRA O CORONAVÍRUS
Fonte: Diário Oficial da União
A Câmara de Comércio Exterior (Camex), órgão

interministerial presidido pelo Ministério da

Economia, zerou o Imposto de Importação (II) de

mais 41 produtos usados no combate à pandemia

do novo coronavírus no Brasil. A lista inclui tanto

produtos médico-hospitalares quanto insumos,

componentes e acessórios utilizados na fabricação e

operação de itens para o combate à Covid-19.

MP DESTINA MAIS R$ 2.6 BILHÕES PARA COMBATE
À PANDEMIA DE COVID-19
Fonte: Diário Oficial da União
A Medida Provisória 947/20 destina crédito

extraordinário de R$ 2,6 bilhões para ações de

enfrentamento da pandemia causada pelo novo

coronavírus. O texto foi publicado em edição

extraordinária do Diário Oficial da União na quarta-feira

(08)/04.

SEGUNDO A UNCTAD, GOVERNOS TÊM QUE
COMBATER PREÇOS ABUSIVOS E CRIMES DURANTE
PANDEMIA
Fonte: ONU
A pandemia do novo coronavírus e as medidas de

enfrentamento incluindo o isolamento social estão

levando a práticas abusivas de fraudes e crimes, que

preocupam a agência da ONU. Segundo a Conferência

sobre Comércio e Desenvolvimento, Unctad,

autoridades de todo o mundo devem combater a

prática de preços abusivos e punir os casos de crimes

cibernéticos. 

MEDIDA PROVISÓRIA ABRE CRÉDITO
EXTRAORDINÁRIO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA
Fonte: Diário Oficial da União
A Medida Provisória 949/20 Abre crédito

extraordinário, em favor do Ministério de Minas e

Energia, no valor de R$ 900.000.000,00, para o fim

que especifica. O texto foi publicado em edição

extraordinária do Diário Oficial da União na quarta-

feira (08)/04.

COMPRAS PÚBLICAS: TRANSPARÊNCIA NAS
AQUISIÇÕES PARA O COMBATE AO COVID-19 
Fonte: Economia
O Ministério da Economia lançou uma nova

ferramenta para monitoramento das compras

relacionadas ao novo coronavírus. A plataforma

informa detalhes das compras feitas com dispensa

de licitação, com transparência e de forma a

prevenir a corrupção. Desde fevereiro já foram

investidos R$ 703 milhões em compras públicas

para o combate ao Covid-19. 
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