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Medidas Antidesemprego

Medidas Antidesemprego

Presidência da República
Legislação

Ementa

MP 927/2020

Dispõe sobre as medidas trabalhistas ▪ Governo estabelece medidas que
para enfrentamento do estado de
podem
ser
adotadas
pelos
calamidade pública reconhecido pelo
empregadores para enfrentar os
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março
efeitos econômicos decorrentes do
de 2020, e da emergência de saúde
estado de calamidade pública.
pública de importância internacional ▪ Prevê a extensão do período de
decorrente do coronavírus (covid-19), e
validade da Certidão Negativa de
dá outras providências.
tributos federais e dívida ativa para
até 180 dias. Com possibilidade de
prorrogação por ato conjunto da RFB
e PGFN.
▪ O art. 18 da MP trazia a possibilidade
de Suspensão do contrato de
trabalho por 4 meses. Entretanto
essa trecho da MP foi revogado pela
MP 928/2020

23.03.2020

Observações

Medidas Antidesemprego

Presidência da República
Legislação

Ementa

MP 928/2020

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de ▪ Dispõe sobre a suspensão de prazo
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
para disponibilização de informações
medidas para enfrentamento da
prevista na Lei de Acesso a
emergência de saúde pública de
Informação.
importância internacional decorrente do ▪ Revoga o Art.18 da MP 927/2020
coronavírus responsável pelo surto de
que trata sobre suspensão do
2019, e revoga o art. 18 da Medida
contrato de trabalho por 4 meses.
Provisória nº 927, de 22 de março de
2020.

23.03.2020

Observações

Medidas Antidesemprego

Presidência da República
Legislação

Ementa

Ofício Circular 975/2020

Considerando o teor da Medida ▪ Orientação da Secretaria Especial de
Provisória nº 927, de 22 de março de
Previdência e Trabalho para os
2020, que dispõe sobre as medidas
auditores do trabalho, a fim de seguir
trabalhistas para enfrentamento do
a normatização da MP 927/2020.
estado
de
calamidade
pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº
6, de 20 de março de 2020, e da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19), e dá outras
providências.

23.03.2020

Observações

Medidas Antidesemprego

Presidência da República
Legislação

Ementa

Portaria 555/2020

Dispõe sobre a prorrogação do ▪ Prorrogada por 90 (noventa) dias, a
prazo de validade das Certidões
validade das Certidões Negativas de
Negativas de Débitos relativos a
Débitos
relativos
a
Créditos
Créditos Tributários Federais e à Dívida
Tributários Federais e à Dívida Ativa
Ativa da União (CND) e Certidões
da União (CND) e Certidões Positivas
Positivas com Efeitos de Negativas de
com Efeitos de Negativa de Débitos
Débitos relativos a Créditos Tributários
relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União
Federais e à Dívida Ativa da União
(CPEND), em decorrência da pandemia
(CPEND) válidas na data da
relacionada ao coronavírus (COVID-19).
publicação desta Portaria Conjunta.

24.03.2020

Observações

Apoio às Empresas

Apoio às Empresas

Presidência da República
Legislação

Ementa

Decreto 10.284/2020

Dispõe sobre a dilação do prazo de ▪ Ampliação do prazo para reembolso
vencimento das tarifas de navegação
das passagens aéreas (12 meses).
aérea,
durante
o
período
de ▪ Postergação do pagamento das
enfrentamento da pandemia da covidoutorgas dos aeroportos concedidos
19.
(dentro do ano fiscal).

20.03.2020

MP 925/2020
19.03.2020

Observações

Dispõe sobre medidas emergenciais ▪ Reembolso das passagens aéreas
para a aviação civil brasileira em razão
poderá ser feito em até 12 meses.
da pandemia da covid-19.
▪ Os consumidores ficam isentos das
penalidades contratuais, por meio da
aceitação de crédito para utilização
no prazo de 12 meses, contado da
data do voo contratado.

Apoio às Empresas

Ministério da Economia
Legislação

Ementa

Resolução 152/2020

Prorroga o prazo para pagamento dos ▪ Diferimento válido apenas para
tributos federais no âmbito do Simples
parcela correspondente a tributos
Nacional.
federais.
▪ Prorrogação pelo prazo de 6 meses
das parcelas vincendas de março,
abril e maio.

18.03.2020

Observações

Apoio às Empresas

Ministério da Economia / Banco Central
Legislação

Ementa

Resolução 34.782/2020

Estabelece, por tempo determinado, em ▪ Dispensa as reestruturações de
função de eventuais impactos da covidoperações de crédito realizadas até
19 na economia, critérios temporários
30 de setembro de 2020 de observar
para
a
caracterização
das
o disposto nos incisos I e III do § 1º
reestruturações de operações de
do art. 24 da Resolução 4.557.
crédito, para fins de gerenciamento de
risco de crédito.

17.03.2020

Observações

Apoio às Empresas

Ministério da Economia / CODEFAT
Legislação

Ementa

Resolução 851/2020

Dispõe sobre a Programação Anual da ▪ Alocação de recursos do FAT para,
Aplicação dos Depósitos Especiais do
entre outros, fomento às empresas;
FAT PDE, para o exercício de 2020.
Programa Nacional de Microcrédito
Produtivo Orientado; Programa de
Geração de Emprego e Renda para o
setor Urbano e Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura
Familiar.

19.03.2020

Observações

Apoio à Sociedade

Apoio à Sociedade

Ministério da Cidadania
Legislação

Ementa

Portaria 335/2020

Estabelece medidas emergenciais na ▪ Suspende por 120 dias diversos
gestão do Programa Bolsa Família,
processos, entre outros: averiguação
criado pela Lei 10.836/2004, e do
cadastral e revisão cadastral.
Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal, regulamentado
pelo
Decreto
6.135/2007,
em
decorrência da Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional.

20.03.2020

Observações

Apoio à Sociedade

Ministério da Economia / Conselho Nacional de Previdência
Legislação

Ementa

Resolução 1338/2020

Fixação de teto máximo de juros ao ▪ Fixa o teto de juros para empréstimo
mês, para as operações de empréstimo
consignado de 1,8% e de operações
consignado em benefício previdenciário,
realizadas por cartão de crédito de
e dá outras providências.
2,7%

18.03.2020

Observações

Apoio à Sociedade

Ministério da Economia
Legislação

Ementa

Portaria 8024/2020

Dispõe sobre o atendimento dos ▪ Estabelece que até 30 de abril o
segurados e beneficiários do Instituto
atendimento aos segurados e
Nacional do Seguro Social durante o
beneficiários do INSS será feito por
período
de
enfrentamento
da
meio remoto.
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da
pandemia do coronavírus (COVID-19)

20.03.2020

Observações

Educação

Educação

Ministério da Educação
Legislação
Portaria 190/2020

23.03.2020

Portaria 343/2020

18.03.2020

Ementa

Observações
▪ Prorroga por 30 dias os prazos para
validação
pelas
Comissões
Permanentes de Supervisão e
Acompanhamento do Fies (CPSAs) e
para formalização do financiamento
estudantil junto ao agente financeiro,
referente às inscrições do 1º
semestre de 2020 vencidas até esta
data.

Dispõe sobre a substituição das aulas ▪ Autoriza a substituição das disciplinas
presenciais por aulas em meios digitais
presenciais, em andamento, por
enquanto durar a situação de pandemia
aulas que utilizem tecnologias de
do novo coronavírus (COVID-19).
informação e comunicação.
▪ Inicialmente por um período de 30
dias, podendo ser prorrogado.

Educação

Ministério da Educação
Legislação

Ementa

Portaria nº 356/2020

Dispõe sobre a atuação dos alunos dos ▪ Fica
autorizada
aos
alunos
cursos da área de saúde no combate à
regularmente matriculados nos dois
pandemia do COVID-19 (coronavírus).
últimos anos do curso de medicina, e
do último ano dos cursos de
enfermagem, farmácia e fisioterapia
do sistema federal de ensino, em
caráter excepcional, a possibilidade
de realizar o estágio curricular
obrigatório em unidades básicas de
saúde.

20.03.2020

Observações

Educação

Ministério da Saúde
Legislação

Ementa

Portaria nº 492/2020

Institui a Ação Estratégica "O Brasil ▪ Esta Portaria institui a Ação
Conta Comigo", voltada aos alunos dos
Estratégica "O Brasil Conta Comigo"
cursos da área de saúde, para o
voltada aos alunos dos cursos da
enfrentamento
à
pandemia
do
área de saúde, com o objetivo de
coronavírus (COVID-19).
otimizar a disponibilização de
serviços de saúde no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS) para
contenção
da
pandemia
do
coronavírus COVID-19, de forma
integrada com as atividades de
graduação na área da saúde.

23.03.2020

Observações

Medidas para Combater o
Coronavírus

Medidas para Combater o Coronavírus

Presidência da República
Legislação

Ementa

Lei 13.979/2020

Dispõe sobre as medidas para ▪ Estabelece as medidas que as
enfrentamento da emergência de saúde
autoridades poderão adotar para
pública de importância internacional
enfrentar o coronavírus.
decorrente do coronavírus responsável ▪ Dispensa a licitação para aquisição de
pelo surto de 2019.
bens, serviços e insumos destinados
ao enfrentamento da emergência.
▪ Obriga os órgãos e entidades dos três
níveis a compartilharem informações
para identificação de pessoas
infectadas.

07.02.2020

Observações

Medidas para Combater o Coronavírus

Presidência da República
Legislação

Ementa

Decreto 10.289/2020

Altera o Decreto nº 10.277, de 16 de ▪ o Centro de Coordenação de
março de 2020, para instituir o Centro
Operações do Comitê de Crise para
de Coordenação de Operações, no
Supervisão e Monitoramento dos
âmbito do Comitê de Crise para
Impactos da Covid-19:
Supervisão e Monitoramento dos ▪ I - coordenar as operações do
Impactos da Covid19.
Governo federal;
▪ II- articular, com os entes públicos e
privados, ações de enfrentamento;
▪ III - monitorar as ações adotadas ;
▪ IV - repassar informações atualizadas
ao Presidente da República sobre os
desdobramentos; e
▪ V - exercer outras atribuições que lhe
forem cometidas pelo Comitê.

24.03.2020

Observações

Medidas para Combater o Coronavírus

Presidência da República
Legislação

Ementa

Decreto 10.277/2020

Institui o Comitê de Crise para ▪ Formado pelos Ministros, AdvogadoSupervisão e Monitoramento dos
Geral da União e diversos dirigentes
Impactos da Covid-19.
de entidades da Administração
indireta para articulação da ação
governamental e assessoramento do
Presidente da República.

16.03.2020

Decreto 10.283/2020
20.03.2020

Observações

Institui o Serviço Social Autônomo ▪ Institui o serviço social autônomo,
denominado
Agência
para
o
Agência para o Desenvolvimento da
Desenvolvimento da Atenção Primária à
Atenção Primária à Saúde - Adaps,
Saúde - Adaps.
com competência para executar
políticas de desenvolvimento da
atenção primária à saúde em caráter
complementar e colaborativo com a
atuação dos entes federativos.

Medidas para Combater o Coronavírus

Ministério da Saúde / ANVISA
Legislação

Ementa

Resolução 352/2020

Dispõe sobre a autorização prévia para ▪ Condiciona
a
exportação
de
fins de exportação de cloroquina e
cloroquina e hidroxicloroquina à
hidroxicloroquina e de produtos sujeitos
autorização prévia.
à vigilância sanitária destinados ao
combate da Covid-19.

20.03.2020

Resolução 351/2020
20.03.2020

Observações

Dispõe sobre a atualização do Anexo I ▪ Insere
a
cloroquina
e
a
(Listas de Substâncias Entorpecentes,
hidroxicloroquina na lista de
Psicotrópicas, Precursoras e outras sob
substâncias sobre controle especial.
Controle Especial) da Portaria SVS/MS
344/198, e dá outras providências.

Medidas para Combater o Coronavírus

Ministério da Saúde
Legislação

Ementa

Portaria 454/2020

Institui comitê técnico para elaborar ▪ Declara o estado de transmissão
iniciativas de promoção e defesa dos
comunitária
do
coronavírus,
Direitos Humanos, considerando a
determinando que o prazo máximo
situação de emergência de saúde
de isolamento é de 14 dias.
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19).

20.03.2020

Observações

Medidas para Combater o Coronavírus

Ministério da Saúde / ANVISA
Legislação

Ementa

Resolução 347/2020

Define os critérios e os procedimentos ▪ Permissão, de forma temporária e
extraordinários e temporários para a
emergencial, à exposição ao público
exposição à venda de preparações
para
venda
de
preparações
antissépticas ou sanitizantes oficinais,
antissépticas ou sanitizantes oficinais
em virtude da emergência de saúde
manipuladas.
pública internacional relacionada ao
SARS-CoV-2.

18.03.2020

Observações

Medidas para Combater o Coronavírus

Congresso Nacional
Legislação

Ementa

Observações

Decreto Legislativo 6/2020 Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei ▪ Aprovado pelo Congresso, o estado
Complementar 101/2000, a ocorrência
de calamidade pública terá efeitos
20.03.2020
do estado de calamidade pública, nos
até 31 de dezembro de 2020.
termos da solicitação do Presidente da
República encaminhada por meio da
Mensagem 93, de 18 de março de 2020.

Medidas para Combater o Coronavírus

Ministério da Economia / INSS
Legislação

Ementa

Portaria 373/2020

Estabelece orientações quanto às ▪ Interrompe, por até 120 dias, as
medidas protetivas, no âmbito do INSS,
rotinas de atualização e manutenção
para enfrentamento da emergência de
de benefícios administrados pelo
saúde pública decorrente da pandemia
INSS, como bloqueio de crédito e
do coronavírus (COVID 19).
suspensão de benefício.

17.03.2020

Observações

Medidas para Combater o Coronavírus

Ministério da Infraestrutura / ANTT
Legislação

Ementa

Resolução nº 5.876/2020

Dispõe sobre as medidas para ▪ Prorrogar, até 31 de julho de 2020, a
enfrentamento da emergência de saúde
validade dos certificados do Registro
pública de importância internacional
Nacional
de
Transportadores
decorrente do coronavírus responsável
Rodoviários de Cargas – RNTRC
pelo surto de 2019/2020, no âmbito do ▪ Suspender, até 31 de julho de 2020, a
serviço de transporte rodoviário de
exigência de Certificado de Inspeção
cargas.
Técnica Veicular – CITV

23.03.2020

Observações

Serviços Essenciais

Serviços Essenciais

Presidência da República
Legislação

Ementa

Decreto 10.282/2020

Regulamenta a Lei 13.979/2020, para ▪ Estabelece uma série de serviços
definir os serviços públicos e as
públicos e atividades essenciais ao
atividades essenciais.
atendimento
inadiável
da
comunidade.

21.03.2020
Decreto 10.288/2020

22.03.2020

Observações

Regulamenta a Lei 13.979/2020, para ▪ Regulamenta as Atividades essências
definir as atividades e os serviços
incluindo as atividades realizadas por
relacionados
à
imprensa
como
todos os meios de comunicação e
essenciais.
divulgação disponíveis, incluídos a
radiodifusão de sons e de imagens, a
internet, os jornais e as revistas,
entre outros.

Aquisição de Bens e Serviços

Aquisição de Bens e Serviços

Presidência da República
Legislação

Ementa

MP 926/2020

Altera a Lei 13.979/2020, para dispor ▪ Dispensa a licitação para aquisição de
sobre os procedimentos para aquisição
bens,
serviços,
inclusive
de
de bens, serviços e insumos destinados
engenharia, e insumos destinados ao
ao enfrentamento da emergência de
enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
saúde pública de importância
internacional
decorrente
do
internacional
decorrente
do
coronavírus.
coronavírus de que trata esta Lei.

20.03.2020

Observações

Aquisição de Bens e Serviços

Ministério da Economia / CAMEX
Legislação

Ementa

Resolução 17/2020

Concede redução temporária da ▪ Reduz o Imposto de Importação de
alíquota do Imposto de Importação ao
uma lista de produtos com objetivo
amparo do Artigo 50, alínea d, do
de facilitar o combate à pandemia do
Tratado de Montevidéu de 1980,
Covid-19.
internalizado pelo Decreto Legislativo
66/1981, tendo por objetivo facilitar o
combate à pandemia do coronavírus /
Covid-19.

18.03.2020

Observações

Aquisição de Bens e Serviços

Ministério da Saúde / Anvisa
Legislação

Ementa

Resolução 348/2020

Define os critérios e os procedimentos ▪ Dispõe sobre os critérios e os
extraordinários e temporários para
procedimentos extraordinários e
tratamento de petições de registro de
temporários para tratamento de
medicamentos, produtos biológicos e
petições
de
registro
de
produtos para diagnóstico in vitro e
medicamentos, produtos biológicos e
mudança pós-registro de medicamentos
produtos para diagnóstico in vitro e
e produtos biológicos em virtude da
mudança
pós-registro
de
emergência
de
saúde
pública
medicamentos e produtos biológicos
internacional decorrente do novo
em virtude da emergência de saúde
coronavírus.
pública internacional decorrente do
novo coronavírus.

18.03.2020

Observações

Redução de IPI

Redução de IPI

Presidência da República
Legislação

Ementa

Decreto 10.285/2020

Reduz temporariamente as alíquotas do ▪ Reduz o IPI de uma lista de produtos
Imposto sobre Produtos Industrializados
com o objetivo de facilitar o combate
- IPI incidentes sobre os produtos que
à pandemia do Covid-19.
menciona.

20.03.2020

Observações

Fechamento de Fronteiras

Fechamento de Fronteiras

Presidência da República
Legislação

Ementa

Portaria 132/2020

Dispõe sobre a restrição excepcional e ▪ Fecha as fronteiras com o Uruguai.
temporária de entrada no País, por via
terrestre, de estrangeiros provenientes
da República Oriental do Uruguai,
conforme recomendação da Anvisa.

22.03.2020

Portaria 126/2020
20.03.2020

Observações

Dispõe sobre a restrição excepcional e ▪ Fecha as fronteiras com: República
temporária de entrada no País de
Popular da China; membros da União
estrangeiros provenientes dos países
Europeia; República da Islândia,
que relaciona, conforme recomendação
Reino da Noruega, Confederação
da Anvisa.
Suíça, Reino Unido da Grã-Bretanha e
Irlanda do Norte; Comunidade da
Austrália; Japão; Malásia; e República
da Coreia.

Fechamento de Fronteiras

Presidência da República
Legislação

Ementa

Portaria 125/2020

Dispõe sobre a restrição excepcional e ▪ Fecha as fronteiras com: República
temporária de entrada no País de
Argentina; Estado Plurinacional da
estrangeiros oriundos dos países que
Bolívia; República da Colômbia;
relaciona, conforme recomendação da
República
Francesa
(Guiana
Anvisa.
Francesa); República Cooperativa da
Guiana; República do Paraguai;
República do Peru; e República do
Suriname.

19.03.2020

Portaria 120/2020
18.03.2020

Observações

Dispõe sobre a restrição excepcional e ▪ Fecha as fronteiras com a Venezuela.
temporária de entrada no País de
estrangeiros oriundos da República
Bolivariana da Venezuela, conforme
recomendação da Anvisa.

Dotação Orçamentária

Dotação Orçamentária

Presidência da República
Legislação

Ementa

MP 924/2020

Abre crédito extraordinário, em favor ▪ Liberação de R$ 5.099.795.979,00
dos Ministérios da Educação e da Saúde,
para o Ministério da Saúde e
no valor de R$ 5.099.795.979,00, para
Ministério da Educação, na atividade
os fins que especifica.
de enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do
coronavírus. Destinados R$
261.000,00 para Hospital de Clínicas
de Porto Alegre e Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalar. O restante é
destinado ao Ministério da Saúde.

13.03.2020

MP 921/2020
10.02.2020

Observações

Abre crédito extraordinário, em favor do ▪ Liberação de R$ 11.287.803,00 para
Ministério da Defesa, no valor de R$
o Ministério da Defesa, na atividade
11.287.803,00, para os fins que
de enfrentamento da emergência de
especifica.
saúde pública decorrente do
coronavírus.

Dotação Orçamentária

Ministério da Justiça e Segurança Pública
Legislação

Ementa

Portaria 138/2020

Autoriza a utilização excepcional dos ▪ Autoriza a utilização dos recursos do
recursos do Fundo Nacional de
Fundo Nacional de Segurança
Segurança Pública repassados no
Pública, repassados no exercício de
exercício de 2019, na forma da Portaria
2019 aos Fundos Estaduais e Distrital
nº 793, de 24 de outubro de 2019, para
, para ações de segurança pública e
ações de segurança pública e defesa
defesa social necessárias ao combate
social
necessárias
ao
combate
dos efeitos da pandemia do
emergencial dos efeitos decorrentes da
coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
pandemia do coronavírus SARS-CoV-2
(Covid-19).

24.03.2020

Observações

contato@cbpi.com.br

