#Covid-19

Por dentro das medidas
de combate à pandemia
26 a 31 de agosto de 2020

O que você precisa saber
Destaques da semana
MINISTÉRIO DA ECONOMIA SUSPENDE IMPOSTOS PARA PRODUTOS
DE COMBATE À PANDEMIA
A Câmara de Comércio Exterior editou resolução que promove a suspensão da
cobrança do Imposto de Importação a novos equipamentos de uso relacionado
ao combate à pandemia. Dentre os itens, estão câmeras que detectam
temperatura corporal e filtros de ar especiais conhecidos pela sigla HEPA,
como os utilizados em cabines de avião.
MINISTÉRIO DA CIDADANIA PRORROGAÇÃO PRAZO PARA
INSCRIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CADÚNICO
Em razão da pandemia, o Ministério da Cidadania prorrogou por mais 60 dias
o prazo para que beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) se
cadastrem no Cadastro Único (CadÚnico). Após o período, os beneficiários que
estiverem fora do cadastro terão seus pagamentos suspensos.
CASA CIVIL PRORROGA RESTRIÇÃO AO INGRESSO DE
ESTRANGEIROS NO PAÍS
A Casa Civil ampliou por mais um mês as restrições à entrada de estrangeiros
em território brasileiro. Com a medida, todas as nacionalidades seguem
impedidas de entrar no país por via terrestre e aquaviária, salvo casos
específicos. Já por via aérea, estão suspensos voos que tenham como ponto
de chegada os aeroportos de Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul,
Rondônia, Roraima e Tocantins.
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SANCIONADA LEI SOBRE ADIAMENTO E CANCELAMENTO DE
EVENTOS EM RAZÃO DA PANDEMIA
Proveniente da Medida Provisória 942/2020, a lei 4.046 impõe as condições
para adiamentos e cancelamentos de eventos culturais e turísticos em razão
da pandemia. Dentre as medidas, destaque para a prestação do serviço
contratado, que poderá ser remarcada em até um ano após o fim da situação
de calamidade pública. Durante o período, o consumidor poderá utilizar o
crédito, caso opte pelo cancelamento.
GOVERNO AMPLIA PRAZO PARA CONTRATOS DE CRÉDITO PELO
PRONAMPE
O Governo Federal prorrogou por mais 180 dias, a contratação de operações de
crédito no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Pronampe). A medida ocorreu por meio de decreto.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ANUNCIA NOVAS MODALIDADES DE
CRÉDITO
A Caixa Econômica Federal lançou novas modalidades de acesso ao crédito
com garantia do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) para pequenas
e médias empresas. Com valor mínimo de R$ 15 mil e máximo de R$ 10
milhões, as linhas foram criadas no âmbito do Programa Emergencial
de Acesso ao Crédito (PEAC) e poderão ser utilizadas por empresas com
faturamento superior a R$ 260 mil e inferior a R$ 300 milhões no ano de
2019. Por meio do PEAC, as taxas de juros praticadas serão de 0,63% ao mês,
com prazo de carência para começar os pagamentos de 9 a 12 meses.
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Perdeu alguma informação importante
na semana passada?
Aqui estão as principais medidas das edições
anteriores do Boletim Covid-19
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