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Covid-19 Brasil: Medidas 
Governamentais

A P&D Brasil tem compartilhado com seus associados, a cada 3 dias,
informativo com o compilado das principais medidas editadas pelo
Governo para minimizar os impactos da crise da pandemia do Covid-
19 no Brasil.

Esse informativo busca facilitar o monitoramento e tomada de
decisão pelas empresas associadas.

Acompanhe todas as nossas publicações e divulgue às suas áreas
estratégicas!

Juntos somos mais fortes!

BRASÍLIA

Covid-19 REDE CONECTADA MCTIC 

A P&D Brasil, representada por sua Diretora Executiva Rosilda Prates,
compõe o Comitê REDE CONECTADA MCTIC, que foi criado com o objetivo
de preservar a integridade do setor de Comunicações e garantir a
continuidade dos serviços e acesso de qualidade a seus usuários.

O Comitê se reúne diariamente por videoconferência e semanalmente
conta com a participação do Ministro do MCTIC Marcos Pontes. Cerca de 40
representantes do setor de telecomunicações, serviços satelitais e
radiodifusão compõem o grupo.

A principal deliberação no primeiro encontro do comitê foi a necessidade
de definição do setor como essencial para a sociedade, o que garante que
profissionais da área possam atuar durante o período de crise do Covid-19 e
garantir a não-interrupção dos serviços. O decreto presidencial nº
10.282/20 atendeu a essa demanda, incluindo os serviços de
telecomunicações e internet entre os serviços essenciais para a sociedade.

BRASÍLIA

Reunião Receita Federal do Brasil

Em 10/03 o Presidente da P&D Brasil Antonio Carlos Porto e o Diretor
Administrativo-Financeiro Edinaldo de Sousa, juntamente com os
assessores dos gabinetes do Senador Omar Aziz e dos Deputados Daniel
Freitas e Ubiratan Sanderson, participaram de audiência com o
Subsecretário-Geral da Receita Federal do Brasil, Sr. Décio Rui Pialarissi e
equipe técnica da Coordenação-Geral de Tributação da Subsecretaria de
Tributação e Contencioso e do Centro de Estudos Tributários e
Aduaneiros, para debates quanto a regulamentação da Nova Lei de
Informática (Lei 13.969/2019).

A P&D Brasil defendeu na reunião que o IPI componha o conceito de
“faturamento bruto no mercado interno”, base de cálculo para a geração
do crédito financeiro para as empresas de TICs, bem como do
investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

BRASÍLIA

Publicada Portaria que 
Regulamenta a Nova Lei de 

Informática

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações –
MCTIC, publicou a Portaria 1.294 no DOU de 30 de março que
regulamenta a apresentação da declaração de investimento de
recursos financeiros em atividades de PD&I e a emissão do certificado
de reconhecimento de crédito financeiro para fruição dos incentivos da
Lei 13.969/2019 que dispõe sobre a nova política industrial para o setor
de tecnologias da informação e comunicação e para o setor de
semicondutores, que passa a vigorar a partir de 1° de abril.

SAIBA +

Assembleia Geral Extraordinária 
2020 P&D Brasil

Com o estado de calamidade pública instalado no país devido à pandemia
do coronavírus, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da P&D Brasil,
originalmente convocada para o dia 25 de março de 2020 em Brasília/DF,
foi cancelada.

Diante dessa situação externa não controlável e para cumprimento das
exigências legais da entidade, foi realizada uma Assembleia Geral
Extraordinária, especificamente para prorrogação do mandato da atual
gestão dos Conselhos e Diretorias da P&D Brasil, até que seja possível
realizar uma nova Assembleia para deliberação de todos os temas
anteriormente pautados.

SAIBA +

Câmara Temática Energia 
P&D Brasil

Os integrantes da Câmara Temática Energia da P&D Brasil reuniram-se
na sede da entidade em Brasília para debates em torno da proposta de
Processo Produtivo Básico – PPB para equipamentos de energia,
operações de financiamentos para o setor e definição do plano de ação
2020 da Câmara Temática.

Participaram da agenda representantes das empresas associadas
ENGETRON, INTELBRAS, LANDIS+GYR, NHS, RAGTECH e WEG.

SAIBA +

Audiência Pública Anatel 
Leilão Edital 5G 

A P&D Brasil, de maneira remota, acompanhou a Audiência Pública
da Anatel sobre a proposta do Edital de Licitação das frequências de
700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, que serão objeto do leilão de
5G. Segundo expectativa da Anatel o leilão de 5G será a maior
licitação de frequências da história da Agência.

As principais questões abordadas pelos oradores trataram da
destinação e da divisão das faixas propostas; dos testes de
convivência do 5G; do dimensionamento dos compromissos
estabelecidos para as frequências; e da ampliação do prazo
da Consulta Pública nº 9 que está disponível para contribuições no
portal da Anatel até 2 de abril.

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

26/03

Brasília/DF – P&D Brasil

Videoconferência Associados 
P&D Brasil – Regulamentação Lei 
de Informática (Lei 13.969/2019)

25/03

Brasília/DF – P&D Brasil

Videoconferência Reunião 
Câmara Temática Fibras e Cabos 
P&D Brasil

23 a 27/03

Brasília/DF – MCTIC

Videoconferência Reunião Diária 
da REDE CONECTADA MCTIC

20/03

Brasília/DF – MCTIC

Videoconferência Reunião Diária 
da REDE CONECTADA MCTIC

20/03

Brasília/DF – Ministério da 
Economia

Videoconferência Coordenador-
Geral de Tributação da 
Subsecretaria de Tributação e 
Contencioso da Receita Federal 
do Brasil - Regulamentação Lei de 
Informática (Lei 13.969/2019)

19/03

Brasília/DF – CNI/CEB

Videoconferência com SDCOM 
sobre a Nova Legislação de 
Interesse Público

19/03

Porto Alegre/RS – Associada 
Datacom

Assembleia Geral Extraordinária 
2020 P&D Brasil

17/03

Brasília/DF – AEB

Videoconferência Diretor de 
Política Espacial e Investimentos 
Estratégicos da Agência Espacial 
Brasileira - AEB

12/03

Brasília/DF – Anatel

Audiência Pública Anatel 
Proposta Leilão Edital 5G

SAIBA +

CLIQUE AQUI E CONFIRA!

30/03/2020
MINISTÉRIO CONVIDA STARTUPS BRASILEIRAS A PARTICIPAR DA CAMPANHA STARTUPSXCOVID19
Mapeamento realizado pela Abstartups e Gonew.co reunirá soluções inovadoras para enfrentar crise do coronavírus

26/03/2020
GOVERNO INTENSIFICA DIÁLOGO COM O SETOR PRODUTIVO PARA ENFRENTAR EFEITOS DA PANDEMIA
Secretário Carlos Da Costa destaca esforços para buscar soluções convergentes que reduzam o custo da pandemia para a sociedade

20/03/2020
EM SESSÃO HISTÓRICA, SENADO APROVA CALAMIDADE PÚBLICA CONTRA COVID-19
Primeira votação remota em Plenário nos 196 anos da instituição passa no teste e garante rapidez na aprovação de decreto para enfrentar pandemia
causada por coronavírus.

17/03/2020
SENADO TERÁ SESSÕES A DISTÂNCIA A PARTIR DA PRÓXIMA SEMANA
Comissão Diretora do Senado instituiu hoje (17) o Sistema de Deliberação Remota (SDR). Com isso, senadores poderão discutir e votar matérias a distância,
com o uso de uma plataforma de comunicação móvel conectados à internet.

12/03/2020
COMISSÃO MISTA DA REFORMA TRIBUTÁRIA OUVE PAULO GUEDES NA TERÇA-FEIRA
Expectativa do presidente da comissão é que o ministro e o secretário especial da Receita Federal entreguem a proposta do governo sobre o tema

12/03/2020
CCT ESCOLHE IMPLEMENTAÇÃO DO 5G COMO POLÍTICA PÚBLICA A SER AVALIADA EM 2020
A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) avaliará as políticas públicas relativas à quinta geração de redes móveis (5G) no Brasil durante 2020.
Requerimento para avaliação de políticas públicas foi apresentado pela presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Daniella Ribeiro

04/03/2020
ANATEL ABRE CONSULTA PÚBLICA PARA EQUIPAMENTOS 5G
Propostas estabelecem requisitos para avaliação de conformidade de Transceptor para Estações Rádio Base, de Telefone Móvel Celular e de Estação
Terminal de Acesso

03/03/2020
PROJETOS DE LEI QUE ISENTAM IOT AVANÇAM NO SENADO
Um dos PLs já foi aprovado na Câmara e o outro está na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado

Acesse                 a lista completa de notícias da P&D BrasilAQUI!

SAIBA +

Connected Smart Cities 2020

A P&D Brasil apoia institucionalmente o evento Connected Smart Cities
2020, que será realizado no Centro de Convenções Frei Caneca em São
Paulo nos dias 09 e 10 de setembro.

O evento é inovador, multiplataforma e pioneiro no campo da
discussão acerca de tecnologias, investimentos e inovações que
transformam cidades e conferem a elas o título de Cidades
Inteligentes. Reunindo os mais diversos setores para discutir,
apresentar e construir ideias que têm o potencial de revolucionar a
relação estabelecida com as cidades brasileiras.

Associados P&D Brasil têm desconto na inscrição. Nos contate caso
tenha interesse.

SAIBA +

10/03

Brasília/DF – Ministério da 
Economia

Reunião Subsecretário-Geral da 
Receita Federal do Brasil -
Regulamentação Lei de 
Informática (Lei 13.969/2019)

30/03

Brasília/DF – MCTIC

Videoconferência Reunião Diária 
da REDE CONECTADA MCTIC

31/03

Brasília/DF – MCTIC

Videoconferência Reunião Diária 
da REDE CONECTADA MCTIC

Videoconferência Receita 
Federal do Brasil

Em desdobramento à agenda do dia 10/03 foi realizada videoconferência
da P&D Brasil com a Coordenação-Geral de Tributação da Subsecretaria
de Tributação e Contencioso da Receita Federal do Brasil, desta vez com a
participação dos deputados Daniel Freitas e Ubiratan Sanderson, para dar
prosseguimento ao debate sobre a regulamentação da Nova Lei de
Informática (Lei 13.969/2019) que passa a vigorar em 01 de abril.

Os parlamentares enfatizaram que em todas as discussões no Congresso,
com representantes do Executivo e setor produtivo, em nenhum
momento houve qualquer tratativa quanto ao faturamento bruto ser
descontado o IPI da base de cálculo para geração do crédito financeiro.

BRASÍLIA

SAIBA +

BRASÍLIA

PORTO ALEGRE

BRASÍLIA

BRASÍLIA

SÃO PAULO
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