Covid-19
MEDIDAS GOVERNAMENTAIS

Ed. 06/2020

16.04.2020

MEDIDA PROVISÓRIA ADIA PAGAMENTO DE TRIBUTOS DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: Diário Oficial da União

A Medida Provisória 952/2020 prorroga para agosto o prazo de recolhimento das taxas do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL) que venceram em 31 de março. A MP foi publicada nesta
quarta-feira (15) em edição extra do Diário Oficial da União. Os tributos são: Taxa de Fiscalização de
Funcionamento (TFF), Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRB) e Contribuição
para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine).
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COORDENAR RECUPERAÇÃO ECONÔMICA
Fonte: Diário Oficial da União

Fonte: Diário Oficial da União
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DECRETO INSTITUI CONAERO E CONAPORTOS

CÂMARA APROVA MP DO CONTRATO VERDE E

Fonte: Diário Oficial da União

AMARELO

Publicado o Decreto 10.319 no Diário Oficial de

Fonte: Agência Cãmara
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STF RECONHECE COMPETÊNCIA CONCORRENTE
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DE ESTADOS NO COMBATE À COVID-19

MUNICÍPIOS

Fonte: Supremo Tribunal Federal

ARRECADAÇÃO

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por

Fonte: Agência Câmara

unanimidade, confirmou o entendimento de que

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta

as medidas adotadas pelo Governo Federal na
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Fonte: OCDE

O Fundo Monetário Internacional, FMI, publicou
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