#Covid-19

Por dentro das medidas
de combate à pandemia
15 a 21 de julho de 2020

O que você precisa saber
Destaques da semana
GOVERNO EDITA MP PARA DESTRAVAR CRÉDITO PARA EMPRESAS
O Governo publicou a Medida Provisória nº 992/2020, que cria o Programa de
Capital de Giro para Preservação de Empresas, que deve ser mais detalhado
pelo Conselho Monetário Nacional. A medida é mais um incentivo à liberação
de crédito pelos programas já criados do que uma nova linha de crédito. Ela,
contudo, prevê que os recursos contratados sejam direcionados ao capital de
giro de micro e pequenas empresas e que 30% dos recursos que serão liberados
nos bancos devem ir para as linhas de crédito emergenciais existentes. O texto
da MP também incentiva as instituições financeiras a emprestarem: todo o
montante concedido em crédito poderá ser abatido dos impostos declarados
pelos bancos entre 2021 e 2026.
PRESIDENTE SANCIONA LEI PARA REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DO
SISTEMA S
O Executivo federal sancionou, com vetos, a Lei nº 14,025/2020, fruto de
Medida Provisória que previa a redução das alíquotas dos entes do Sistema S.
Um dos vetos manteve a redução integral prevista na MP para o último mês
(junho), que havia sido retirado do texto pelos congressistas. Alegando já ter
sido feito o recolhimento da data-base do mês, o Governo justificou o veto com
a impossibilidade de retroagir no recolhimento.
PORTARIA PRORROGA VALIDADE DE CERTIDÕES NEGATIVAS
Em mais uma prorrogação em decorrência da pandemia, a Receita Federal e a
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional determinaram a manutenção da
validade das certidões negativas de débito com a União emitidas até 13 de
julho de 2020. A medida foi publicada por meio da Portaria Conjunta nº 1.178.
MINISTÉRIO DA CIDADANIA PUBLICA NOVA SUSPENSÃO DE
BLOQUEIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Por meio da Portaria nº 443, o Ministério da Cidadania prorrogou por 180
dias a suspensão dos procedimentos relativos à averiguação cadastral, ao
bloqueio, à suspensão e ao cancelamento de benefícios em virtude dos
critérios do Programa Bolsa Família ou de falta de acompanhamento das
condicionalidades pelos beneficiários.

Perdeu alguma informação importante
na semana passada?
Aqui estão as principais medidas das edições
anteriores do Boletim Covid-19:
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EXPEDIENTE
Direção Executiva Mônica Sodré
Coordenação de Apoio à Ação Política Cassia Costa
Relacionamento com o Congresso Nacional Floriano Pesaro
Pesquisa Floriano Pesaro e Fabio Cabral
Edição Júlia Magalhães
Diagramação Rafael Carvalho
Revisão Rodrigo Azevedo
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