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1. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Portaria nº 98/2020 – Direção-Geral - dispõe sobre a aferição obrigatória de
temperatura  corporal  como  condição  para  ingresso  nas  dependências  do
Supremo Tribunal Federal.

Resolução nº  673/2020  -  Presidência  -   torna  público  o  Quadro  de  cargos
efetivos dos servidores do Supremo Tribunal Federal.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Resolução nº 1/2020 – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados  (Enfam)  - estabelece  normas  excepcionais  para  as  ações
educacionais  direcionadas  magistrados  federais  e  estaduais  no  período  de
enfrentamento  da  situação  de  emergência  de  saúde  pública  decorrente  da
pandemia da Covid-19.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Portaria nº 242/2020 -  Presidência -  institui  grupo de trabalho incumbido de
projetar  os  impactos  da  pandemia  do  Novo  Coronavírus  (COVID-19)  nas
atividades  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  com  vista  em  especial  às  eleições
municipais de 2020. 

https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20200406_085.pdf
http://sintse.tse.jus.br/documentos/2020/Abr/7/diario-de-justica-eletronico-tse-edicao-extra/portaria-no-242-de-6-de-abril-de-2020-institui-grupo-de-trabalho-incumbido-de-projetar-os-impactos-d


CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Portaria Conjunta nº 1/2020 – Presidência do CNJ e Ministério da Saúde -
estabelece  procedimentos  excepcionais  para  sepultamento  e  cremação  de
corpos durante a situação de pandemia do Coronavírus,  com a utilização da
Declaração de Óbito emitida pelas unidades de saúde, apenas nas hipóteses de
ausência de familiares ou de pessoas conhecidas do obituado ou em razão de
exigência de saúde pública, e dá outras providências.

Portaria  nº  61/2020  –  Presidência  - institui  a  plataforma  emergencial  de
videoconferência para realização de audiências e sessões de julgamento nos
órgãos  do  Poder  Judiciário,  no  período  de  isolamento  social,  decorrente  da
pandemia Covid-19.

Resolução nº  308/2020 –  Presidência  - organiza  as  atividades  de auditoria
interna  do  Poder  Judiciário,  sob  a  forma  de  sistema,  e  cria  a  Comissão
Permanente de Auditoria.

Resolução  nº  309/2020  –  Presidência  -  aprova  as  Diretrizes  Técnicas  das
Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário – DIRAUD-
Jud e dá outras providências.

Recomendação  nº  63/2020  –  Presidência  - recomenda  aos  Juízos  com
competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência
a adoção de medidas para a mitigação do impacto decorrente das medidas de
combate à contaminação pelo novo coronavírus causador da Covid-19.

Provimento  nº  95/2020  –  Corregedoria  Nacional  - dispõe  sobre  o
funcionamento  dos  serviços  notariais  e  de  registro  durante  o  período  de
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência
da  infecção  humana  pelo  novo  Coronavírus  (Sars-Cov-2),  enquanto  serviço
público  essencial  que  possui  regramento  próprio  no  art.  236  da  Constituição
Federal e na Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.

Orientação  –  Monitoramento  Eletrônico  – publica  Manual  de  orientações
técnicas  destinadas  à  utilização  da  monitoração  eletrônica  de  pessoas,  na
prevenção ao contágio no sistema prisional pelo novo coronavírus.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Ata de Julgamentos - da Sessão Ordinária de 10 de fevereiro de 2020, na Sede
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (SP).

Resolução nº 622/2020 - Presidência - regulamenta a concessão de estágio a
estudantes  de  cursos  de  pós-graduação,  no  âmbito  do  Conselho  da  Justiça
Federal  e  da  Justiça  Federal  de  1º  e  2º  graus,  da  área  de  Tecnologia  da
Informação.
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Resolução nº 626/2020 - Presidência -  dispõe sobre a revogação da Resolução
CJF n  º   336, de 16 de outubro de 2003  , uma vez que a matéria tratada (acúmulo do
exercício  da  magistratura  com  o  exercício  do  magistério)  está  amplamente
disciplinada pela Resolução CNJ n  º   226, de 14 de junho de 2016  .

2. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Portaria nº  830/2020 -  Gabinete do Ministro -  institui  os Núcleos de Ações
Especiais  -  NAE nas Controladorias Regionais da União nos Estados,  com o
objetivo  de  executar  as  atividades  específicas  da  Secretaria  de  Combate  à
Corrupção – SCC.

Portaria  nº  858/2020  -  Secretaria  Executiva  -  estabelece  procedimentos
administrativos  a  serem  observados  na  organização,  no  planejamento,  na
execução, na avaliação e na prestação de contas em contratos administrativos
de eventos no âmbito da Controladoria-Geral da União. 

3. PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO

Lei nº 13.982/2020 -   altera a  Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor
sobre  parâmetros  adicionais  de  caracterização da situação de vulnerabilidade
social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada (BPC), e
estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o
período  de  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância
internacional  decorrente  do  coronavírus  (Covid-19)  responsável  pelo  surto  de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Lei nº 13.983/2020 -  altera a Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2020.

Lei nº 13.984/2020 - altera o art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria
da Penha), para estabelecer como medidas protetivas de urgência frequência do
agressor  a  centro  de  educação  e  de  reabilitação  e  acompanhamento
psicossocial. 

Ato Conjunto das Mesas da Câmara e do Senado nº 1/2020 -  dispõe sobre o
regime de tramitação, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal, de medidas provisórias durante a pandemia de Covid-19.

Ato Conjunto das Mesas da Câmara e do Senado nº 2/2020 -  regulamenta a
apreciação, pelo Congresso Nacional, dos projetos de lei de matéria orçamentária
de que trata o Regimento Comum do Congresso Nacional.
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4. PODER EXECUTIVO FEDERAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Medida  Provisória  nº  932/2020  -   altera  as  alíquotas  de  contribuição  aos
serviços sociais autônomos que especifica e dá outras providências. 

Medida Provisória nº 933/2020 -  suspende, pelo prazo que menciona, o ajuste
anual de preços de medicamentos para o ano de 2020. 

Medida Provisória nº 934/2020 -  estabelece normas excepcionais sobre o ano
letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Medida  Provisória  nº  935/2020  -  abre  crédito  extraordinário,  em  favor  do
Ministério  da  Economia,  no  valor  de  R$ 51.641.629.500,00,  para  os  fins  que
especifica (para pagamento do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda).

Medida  Provisória  nº  936/2020  -  institui  o  Programa  Emergencial  de
Manutenção  do  Emprego  e  da  Renda  e  dispõe  sobre  medidas  trabalhistas
complementares  para  enfrentamento  do  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), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras providências.

Medida  Provisória  nº  937/2020  -  abre  crédito  extraordinário,  em  favor  do
Ministério  da  Cidadania,  no  valor  de  R$ 98.200.000.000,00,  para  os  fins  que
especifica  (Auxílio Emergencial  de Proteção Social  a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade,
Devido à Pandemia da COVID-19 - Nacional - Crédito Extraordinário).

Medida Provisória nº 938/2020 -  dispõe sobre a prestação de apoio financeiro
pela  União  aos  entes  federativos  que  recebem  recursos  do  Fundo  de
Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios -
FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do 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). 

Medida  Provisória  nº  939/2020  -  abre  crédito  extraordinário,  em  favor  de
Transferências  a  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  no  valor  de  R$
16.000.000.000,00, para os fins que especifica.

Medida  Provisória  nº  940/2020  -  abre  crédito  extraordinário,  em  favor  do
Ministério  da  Saúde,  no  valor  de  R$  9.444.373.172,00,  para  os  fins  que
especifica. 
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Medida  Provisória  nº  941/2020  -  abre  crédito  extraordinário,  em  favor  dos
Ministérios  da  Educação,  da  Saúde  e  da  Cidadania,  no  valor  de  R$
2.113.789.466,00, para os fins que especifica. 

Medida  Provisória  nº  942/2020  -   abre  crédito  extraordinário,  em  favor  da
Presidência da República e dos Ministérios da Educação, da Justiça e Segurança
Pública,  e  da  Mulher,  da  Família  e  dos  Direitos  Humanos,  no  valor  de  R$
639.034.512,00, para os fins que especifica. 

Medida  Provisória  nº  943/2020  -  abre  crédito  extraordinário,  em  favor  de
Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 34.000.000.000,00, para o fim que
especifica (concessão de financiamentos para Pagamento da Folha Salarial, devido à Pandemia do
COVID-19).

Medida Provisória nº 944/2020 - republicação - institui o Programa Emergencial
de Suporte a Empregos. 

Medida Provisória nº 945/2020 - dispõe sobre medidas temporárias em resposta
à pandemia decorrente da covid-19 no âmbito do setor portuário e sobre a cessão
de pátios sob administração militar. 

Decreto nº 10.302/2020 - reduz temporariamente as alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI incidentes sobre os produtos que menciona.

Decreto n° 10.304/2020 -  dispõe sobre a exclusão da Eletrobras Participações
S.A. - Eletropar do Programa Nacional de Desestatização. 

Decreto n° 10.305/2020 -  altera o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que
regulamenta  o  Imposto  sobre  Operações  de  Crédito,  Câmbio  e  Seguro  ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários.

Decreto nº 10.306/2020 - estabelece a utilização do Building Information Modelling
na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos
órgãos  e  pelas  entidades  da  administração  pública  federal,  no  âmbito  da
Estratégia  Nacional  de  Disseminação  do  Building  Information  Modelling  -
Estratégia BIM BR, instituída pelo Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de 2019.

Decreto nº 10.307/2020 -  promulga o Acordo entre a República Federativa do
Brasil  e  o  Reino  da  Suécia  sobre  Troca  e  Proteção  Mútua  de  Informação
Classificada, firmado em Estocolmo, em 3 de abril de 2014. 

Decreto nº 10.308/2020 - dispõe sobre requisição de bens e serviços prestados
por  empresas  públicas  vinculadas  ao  Ministério  da  Infraestrutura  durante  o
período do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de coronavírus
(covid-19). 
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Decreto nº 10.309/2020 -  altera o Decreto nº 9.287, de 15 de fevereiro de 2018, que
dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela administração pública federal
direta, autárquica e fundacional. 

Decreto nº 10.311/2020 -  institui o Conselho de Solidariedade para Combate à
Covid-19 e aos seus Efeitos Sociais e Econômicos. 

Decreto  nº  10.312/2020  - amplia,  temporariamente,  o  escopo  de
multiprogramação com conteúdo específico destinado às atividades de educação,
ciência,  tecnologia,  inovações,  cidadania e saúde de entidades executoras de
serviço  de  radiodifusão  de  sons  e  imagens  em  tecnologia  digital,  com  fins
exclusivamente educacionais ou de exploração comercial, em razão da pandemia
da Covid-19. 

Decreto nº 10.314/2020 -   altera o  Decreto nº  9.764,  de 11 de abril  de  2019,  que
dispõe sobre o recebimento de doações de bens móveis e de serviços, sem ônus
ou encargos, de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado pelos órgãos e
pelas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Decreto nº 10.315/2020 -  prorroga, de ofício,  a vigência de instrumentos e o
prazo para bloqueio dos restos a pagar de transferências voluntárias. 

Portaria  nº  158/2020 -  Casa Civil  -   dispõe sobre  a  restrição excepcional  e
temporária  de  entrada  no  País  de  estrangeiros  provenientes  da  República
Bolivariana  da  Venezuela,  conforme  recomendação  da  Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária - Anvisa. 

Portaria nº 158/2020 - Advocacia-Geral da União -   estabelece, no âmbito da
Procuradoria-Geral Federal, medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
Novo  Coronavírus  (COVID-19),  com  a  adoção  de  medidas  relacionadas  à
cobrança  da  dívida  ativa  das  autarquias  e  fundações  públicas  federais,
considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde
(OMS). 

Portaria Conjunta nº 1/2020 - Advocacia-Geral da União/Procuradoria Geral
Federal  -   dispõe sobre a atuação dos órgãos de execução da Procuradoria-
Geral da União - PGU e da Procuradoria-Geral Federal - PGF nas ações judiciais
envolvendo a atividade de perícia médica e a carreira de Peritos Médicos, diante
da criação da Subsecretaria da Perícia Médica Federal pela  Medida Provisória n  º  
871, de 18 de janeiro de 2019, convertida na Lei n  º   13.846, de 18 de junho de 2019  .

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Portaria nº 608/2020 - Incra -  aprova a Pauta de Valores de Terra Nua - 2020 (SEI
nº 5891161) para fins de titulação de assentamentos e regularização fundiária,
para vigorar no período de 1 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.
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Portaria nº 75/2020 - Secretaria de Aquicultura e Pesca -  prorroga o prazo
para aderir e manter em funcionamento equipamento de monitoramento remoto
vinculado ao Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras
por  Satélite  -  PREPS,  na  modalidade  Emalhe  anilhado,  conforme  Portaria
Interministerial Nº 24, de 15 de maio de 2018, da Secretaria-geral da Presidência da
República e do Ministério do Meio Ambiente, e da outras providências. 

Instrução  Normativa  nº  7/2020  -  Secretaria  de  Aquicultura  e  Pesca  -
estabelece  as  cotas  de  captura,  a  criação  da  Autorização  de  Pesca
Complementar Especial, o limite de embarcações a serem permissionadas, e as
medidas de monitoramento associadas para a temporada de pesca de tainha
(Mugil liza) do ano de 2020 no Sudeste e Sul do Brasil. 

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Portaria  nº  54/2020  -  Secretaria  Especial  do  Desenvolvimento  Social  -
aprova recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) dos Estados, Municípios e do Distrito Federal com o
objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais
da Assistência Social, com medidas e condições que garantam a segurança e a
saúde dos usuários e profissionais do SUAS. 

Resolução nº 4/2020 - Conselho Nacional de Assistência Social -  altera o
artigo 13 da Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, que define os parâmetros
nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social,
bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos
Conselhos de Assistência Social. 

MINISTÉRIO DA DEFESA

Portaria Normativa nº 36/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe sobre os prazos
para resposta dos atos requeridos junto ao Ministério da Defesa e estabelece os
níveis de riscos, relativos a atividades de aerolevantamento no território nacional. 

Portaria nº 73/2020 - Comando da Aeronáutica/Departamento de Controle do
Espaço Aéreo (Decea) - atualiza a Relação dos Aeródromos Públicos Nacionais
Classificados para fins específicos de cobrança das Tarifas de Navegação Aérea. 

Despacho nº 22/2020 - Gabinete do Ministro -  uniformização de tese jurídica
que consigna os  colégios  militares  como possuidores  de natureza jurídica  de
instituições educacionais públicas, devendo seus alunos ser considerados como
egressos de escolas públicas para todos os fins e direitos. “Os Colégios Militares
são  instituições  de  ensino  públicas  sui  generis,  porque  apesar  de  serem
instituições  de  ensino  públicas  criadas,  administradas  e  mantidas  pelo  Poder
Público,  possuem  características  peculiares  que  as  diferenciam  das  demais
instituições,  como,  por  exemplo,  a  contribuição  dos  alunos,  o  ensino  com
contornos militares, voltado também para o desempenho de funções previstas,
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na paz e na guerra, em sua organização. Essas peculiaridades não retiram dos
Colégios Militares a natureza de instituições de ensino públicas”.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portaria nº 139/2020 - Secretaria da Receita Federal - prorroga o prazo para o
recolhimento de tributos federais, na situação que especifica em decorrência da
pandemia relacionada ao Coronavírus. 

Portaria nº 8.792/2020 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional -   altera a
P  ortaria  PGFN nº  448,  de  13  de  maio  de  2019  ,  que trata dos valores mínimos de
parcelamentos efetuados até 31 de dezembro de 2020. 

Portaria nº 8.839/2020 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - considera
suspenso o prazo de desativação das Procuradorias Seccionais localizadas em
Duque de Caxias/RJ, Pato Branco/PR e Ponta Grossa/PR previsto a partir do dia
9 de março de 2020.

Portaria  Conjunta  nº  9.381/2020  -  Secretaria  Especial  de  Previdência  e
Trabalho - disciplina a antecipação de um salário mínimo mensal ao requerente
de auxílio-doença ao Instituto Nacional do Seguro Social, de que trata o art. 4º da
Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, e os requisitos e forma de análise do atestado
médico apresentado para instruir o requerimento.

Portaria  nº  9.348/2020  -  Secretaria  Especial  de  Previdência  e  Trabalho  -
dispõe sobre a prorrogação de prazos para envio das informações dos Regimes
Próprios de Previdência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e sobre os prazos relativos ao
Processo  Administrativo  Previdenciário  -  PAP  e  às  notificações  emitidas  em
auditorias diretas e indiretas realizadas nesses regimes. 

Portaria nº 422/2020 - INSS -  institui o trabalho remoto em caráter excepcional
no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social, como medida de proteção e
prevenção ao contágio para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

Portaria nº 450/2020 - INSS - dispõe sobre as alterações constantes na Emenda
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, e na Medida Provisória nº 905, de 11 de
novembro de 2019 (trata da aposentadoria especial  e aposentadoria programada do professor,
substitutivas  das aposentadorias  por  idade  e  por  tempo de contribuição conforme previstas  na
Reforma da Previdência).

Portaria nº 24/2020 - Delegacia da Receita Federal em Curitiba -  disciplina o
atendimento ao contribuinte no âmbito do Centro de Atendimento ao Contribuinte
(CAC)  da  Delegacia  da  Receita  Federal  do  Brasil  em  Curitiba-PR  enquanto
vigorar a oportunidade e conveniência de medidas de gestão reconhecidas por
meio da Portaria RFB nº 547, de 20 de março de 2020.
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Resolução nº 2/2020 - Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos
Internacionais  -  dispõe  sobre  regras  e  procedimentos  para  a  aplicação  de
recursos  na  execução  dos  programas  prioritários  para  investimentos  em
pesquisa, desenvolvimento e inovação, na área de atuação da Superintendência
da Zona Franca de Manaus.

Resolução  nº  28/2020  -  Secretaria  Especial  de  Comércio  Exterior  e
Assuntos Internacionais - concede redução temporária, para zero por cento, da
alíquota do Imposto de Importação ao amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado
de  Montevidéu  de  1980,  internalizado  pelo  Decreto  Legislativo  nº  66,  de  16  de
novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia do Corona
Vírus / Covid-19 (reduz a zero alíquota de imposto de importação de álcool e imunoglobina).

Resolução nº  6/2020  -  Secretaria  do  Tesouro Nacional  -   dispõe  sobre  a
vedação  da  concessão  de  garantia  da  União  a  operações  de  crédito  cujos
contratos de financiamento prevejam vencimento antecipado por inadimplência
cruzada (cross-default) com contratos sem garantia da União ou as operações de
crédito  interno  e  externo  cujos  contratos  não  vedem  expressamente  a
possibilidade de securitização. 

Resolução nº 8/2020 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública
-   altera a  Resolução Enap n° 35,  de 30 de outubro de 2018,  que dispõe sobre a
política de inovação tecnológica na Fundação Escola Nacional de Administração
Pública - Enap, disciplinando o apoio a projetos em serviços públicos e políticas
públicas.

Resolução nº 154/2020 - Comitê Gestor do Simples Nacional -  dispõe sobre
a  prorrogação  de  prazos  de  pagamento  de  tributos  no  âmbito  do  Simples
Nacional, em razão da pandemia da Covid-19. 

Resolução nº  857/2020 -  Conselho do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(Codefat) - altera a Resolução CODEFAT nº 834, de 9 de julho de 2019, e estabelece o
Calendário de Pagamento do Abono Salarial - exercício de 2020/2021.

Resolução nº 4.793/2020 - Banco Central do Brasil -  altera a data da entrada
em vigor da Resolução nº 4.762, de 27 de novembro de 2019, que altera a Resolução nº
4.292, de 20 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a portabilidade de operações de
crédito realizadas com pessoas naturais. 

Resolução nº 4.796/2020 - Banco Central do Brasil -  estabelece medidas de
caráter  emergencial  para  os  procedimentos  de  comunicação  de  perdas,  de
comprovação  de  perdas  e  de  cálculo  de  coberturas  para  as  operações
enquadradas no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) de
que trata o Capítulo 16 do Manual de Crédito Rural (MCR).
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Resolução nº 4.797/2020 - Banco Central do Brasil -  estabelece, por prazo
determinado,  vedações  à  distribuição  de  resultados  e  ao  aumento  da
remuneração de administradores a serem observadas por instituições financeiras
e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

Resolução  nº  4.800/2020  -  Banco  Central  do  Brasil  -  dispõe  sobre  as
operações  de  crédito  para  financiamento  da  folha  salarial  realizadas  pelas
instituições  financeiras,  no  âmbito  do  Programa  Emergencial  de  Suporte  a
Empregos, instituído pela Medida Provisória nº 944, de 3 de abril de 2020. 

Instrução Normativa nº 1.930/2020 - Secretaria da Receita Federal - altera a
Instrução  Normativa  RFB nº  1.924,  de  19  de  fevereiro  de  2020,  que dispõe sobre a
apresentação  da  Declaração  de  Ajuste  Anual  do  Imposto  sobre  a  Renda  da
Pessoa  Física  referente  ao  exercício  de  2020,  ano-calendário  de  2019,  pela
pessoa  física  residente  no  Brasil  (prorroga  a  entrega  da  Declaração  Anual  de  IR  até

30/06/2020).

Instrução  Normativa  nº  1.931/2020  -  Secretaria  da  Receita  Federal  -
suspende a eficácia do art. 3º da Portaria RFB nº 2.860, de 25 de outubro de 2017, e do
art. 35 da Instrução Normativa RFB nº 1.548, de 13 de fevereiro de 2015, em decorrência
da emergência de saúde pública acarretada pelo coronavírus - Covid-19  (serão
aceitos documentos em cópia simples ou cópia eletrônica obtida por meio de digitalização para
requisição de serviços perante o atendimento da Receita Federal do Brasil até 29/05/2020).

 
Instrução Normativa nº 1.932/2020 - Secretaria da Receita Federal - prorroga
o  prazo  da  apresentação  da  Declaração  de  Débitos  e  Créditos  Tributários
Federais  (DCTF)  e  da  Escrituração  Fiscal  Digital  da  Contribuição  para  o
PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições).

Instrução  Normativa  nº  1.933/2020  -  Secretaria  da  Receita  Federal  -
suspende o prazo para retorno ao País das pedras preciosas ou semipreciosas e
de  joias  exportadas  em  consignação  não  vendidas  no  exterior,  ou  para  a
exportação definitiva das que forem vendidas, de que trata o art. 4º da Instrução
Normativa RFB nº 1.850, de 29 de novembro de 2018. 

Instrução Normativa nº 78/2020 - Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e  Governo Digital  -   altera  a  Instrução  Normativa  DREI  nº  20,  de  5  de
dezembro de 2013 (dispõe que as Juntas Comerciais poderão expedir as modalidades de certidões
descritas no artigo 1º de forma digital e online, disponibilizando-as nos seus respectivos sítios na
internet em formato PDF  -portable digital file, devidamente assinadas com certificado digital emitido
por  entidade  credenciada pela  ICP-Brasil  ou  qualquer  outro  meio  de comprovação da autoria  e
integridade de documentos em forma eletrônica, nos termos do § 2º do art. 10 da Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001). 

Circular  nº  599/2020  -  Superintendência  de  Seguros  Privados  (Susep)  -
estabelece  as  regras  de  homologação  dos  sistemas  de  registro  e  de
credenciamento  das  entidades  registradoras  de  operações  de  seguros,
previdência complementar aberta, capitalização e resseguros. 
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Ato Declaratório Executivo nº 2/2020 - Secretaria da Receita Federal -  altera
o ADE COGEA nº 1, de 13 de março de 2019, e o ADE COGEA nº 8, de 13 de setembro de
2019,  para  incluir  o  requerimento  de  certidão  de  regularidade  de  obra  da
construção civil  por meio do Dossiê Digital de Atendimento - DDA e definir os
procedimentos relativos a sua entrega.

Ato Declaratório Interpretativo nº 2/2020 - Secretaria da Receita Federal -
dispõe  sobre  a  assinatura  do  conhecimento  de  carga,  apresentado  como
documento  para  retirada  de  mercadoria  em  recinto  alfandegado,  por
representante legal do transportador, inclusive quando domiciliado no País.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Portaria nº 374/2020 - Gabinete do Ministro -  dispõe sobre a antecipação da
colação de grau para os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia
e Fisioterapia, exclusivamente para atuação nas ações de combate à pandemia
do novo coronavírus - Covid-19. 

Portaria nº 376/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe sobre as aulas nos cursos
de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a situação de
pandemia do novo coronavírus – Covid-19. 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Resolução nº  7.653/2020  -  Agência  Nacional  de  Transportes  Aquaviários
(Antaq) -  revisa e consolida as medidas em resposta à emergência de saúde
pública no âmbito do transporte aquaviário e das instalações portuárias em razão
da epidemia do coronavírus (COVID-19). 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Portaria  Conjunta  nº  8/2020  -  Gabinetes  dos  Ministros  da  Justiça,
Infraestrutura e Saúde -  dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de
entrada  no  País  de  estrangeiros  provenientes  dos  países  que  relaciona,
conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 

Portaria  nº  156/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  suspende,  temporária  e
excepcionalmente, o tempo máximo para o contato direto com o atendente no
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, previsto na Portaria nº 2.014, de 13
de outubro de 2008, do Ministério da Justiça. 

Portaria  nº  15/2020  -  Secretaria  Nacional  do  Consumidor  -  determina  o
cadastro  de  empresas  na  plataforma  Consumidor.gov.br  para  viabilizar  a
mediação via internet, pela Secretaria Nacional do Consumidor, dos conflitos de
consumo notificados eletronicamente, nos termos do art. 34 do Decreto n  º   2.181, de  
20 de março de 1997. 
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MINISTÉRIO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS

Resolução nº 52/2020 - Conselho Nacional dos Direitos do Idoso -   dispõe
sobre  as  deliberações  aprovadas  na  Reunião  Extraordinária  do  Conselho
Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria nº 639/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe sobre a Ação Estratégica
"O Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde", voltada à capacitação e ao
cadastramento  de  profissionais  da  área  de  saúde,  para  o  enfrentamento  à
pandemia do coronavírus (COVID-19). 

Portaria  nº  36/2020  -  Secretaria  Especial  de  Saúde  Indígena  -   institui  o
Comitê  de  Crise  Nacional  para  planejamento,  coordenação,  execução,
supervisão e monitoramento dos impactos da COVID-19 no âmbito da Saúde dos
Povos Indígenas.

Resolução  RDC  nº  359/2020  -  Anvisa  -   institui  o  Dossiê  de  Insumo
Farmacêutico  Ativo  (DIFA)  e  a  Carta  de  Adequação  de  Dossiê  de  Insumo
Farmacêutico Ativo (CADIFA). 

Resolução  RDC  nº  362/2020  -  Anvisa  -  dispõe  sobre  os  critérios  para
certificação de Boas Práticas de Fabricação e institui o programa de inspeção
para  estabelecimentos  internacionais  fabricantes  de  insumos  farmacêuticos
ativos. 

Resolução RDC nº 364/2020 - Anvisa -   suspende os efeitos da  Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 302, de 13 de outubro de 2005, em caráter temporário e
excepcional, para os Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA) que
irão realizar análises para o diagnóstico da COVID-19. 

Resolução RDC nº 366/2020 - Anvisa -  dispõe sobre a importação de produtos
para diagnóstico in vitro de Coronavírus durante a emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus.

Consulta Pública nº 792/2020 - Anvisa -  estabelece o prazo de 45 (quarenta e
cinco)  dias  para  envio  de  comentários  e  sugestões ao  texto  da  proposta  de
Resolução  de  Diretoria  Colegiada  -  RDC  que  autoriza  o  uso  de  aditivos
alimentares em diversas categorias de alimentos. 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Portaria nº 131/2020 -  Gabinete do Ministro -   institui  o Comitê Setorial  de
Acompanhamento do Covid-19, de caráter executivo, no âmbito da Secretaria de
Geologia, Mineração e Transformação Mineral, para articular as demandas do
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setor afetas às atividades da cadeia produtiva mineral relacionadas aos efeitos
do coronavírus (COVID-19). 

Portaria nº 132/2020 -  Gabinete do Ministro -   institui  o Comitê,  de caráter
executivo, no âmbito da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis,
para  articular  as  demandas  do  setor  afetas  ao  abastecimento  nacional  de
combustíveis e biocombustíveis relacionadas aos efeitos do coronavírus (COVID-
19). 

Portaria  nº  133/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -   institui  o  Comitê  do  Setor
Elétrico para acompanhamento do Covid-19, de caráter executivo, no âmbito da
Secretaria de Energia Elétrica, para articular as demandas do setor afetas ao
fornecimento  de  energia  elétrica  nacional,  considerando  os  efeitos  do  novo
coronavírus (COVID-19). 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Portaria  nº  807/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  estabelece  a  iniciativa  da
possibilidade  de  formalização  de  parcerias  para  criação  de  "Unidades  de
Referência  para  o  Desenvolvimento,  Ensino,  Pesquisa  e  Inovação  para  a
Irrigação - Unidade de Referência em Produção Irrigada", no âmbito do Ministério
do Desenvolvimento Regional. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Portaria  Interministerial  nº  155/2020  -  Gabinete  dos  Ministros  do  Meio
Ambiente e da Saúde - regulamenta o art. 115 do Decreto nº 8.772, de 11 de maio de
2016, estabelecendo procedimento simplificado para a realização de remessa de
patrimônio genético relacionado à situação de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional - ESPIN, de que trata o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, especificamente para o enfrentamento do estado de ESPIN em decorrência
da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID-19). 

Instrução Normativa nº 4/2020 - ICMBio - estabelece procedimentos técnicos e
administrativos para a indenização de benfeitorias e a desapropriação de imóveis
rurais localizados no interior de unidades de conservação federais de posse e
domínio público, e revoga a Instrução Normativa nº 2, de 3 de setembro de 2009. 

5. ESTADO DO PARANÁ

Confira  como estão  os  Serviços  Públicos  no  Estado do Paraná durante  a
Pandemia de Covid-19.

Confira  a  legislação editada  pelo  Estado  do Paraná  relativa  à  Pandemia  de
Covid-19.

http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha/Pagina/Legislacao
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Pagina/Servicos-Publicos
https://www1.icmbio.gov.br/portal/images/stories/o-que-somos/in022009.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2020&jornal=515&pagina=74&totalArquivos=177
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7616.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7616.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8772.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8772.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2020&jornal=515&pagina=74&totalArquivos=177
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2020&jornal=515&pagina=74&totalArquivos=177
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2020&jornal=515&pagina=17&totalArquivos=167
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=01/04/2020&totalArquivos=2
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=01/04/2020&totalArquivos=2


6. PREFEITURA DE CURITIBA

Confira como estão os Serviços Públicos Municipais em Curitiba durante a
Pandemia de Covid-19.

Confira a legislação editada pela Prefeitura de Curitiba relativa à Pandemia de
Covid-19.

7. CONSELHOS FEDERAIS PROFISSIONAIS

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Resolução  nº  635/2020  -  suspende,  por  120  (cento  e  vinte)  dias,  "ad
referendum" do Plenário,  a cobrança administrativa e judicial  dos débitos dos
exercícios  anteriores  ao  exercício  de  2020  das  pessoas  físicas  e  jurídicas,
inscritas  nos  Conselhos  Regionais  de  Enfermagem,  em  razão  da  pandemia
provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), e dá outras providências. 

Resolução  nº  636/2020  -  dispõe  sobre  a  participação  dos  profissionais  de
enfermagem, inscritos no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem,
na Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde", voltada à
capacitação  e  ao  cadastramento  de  profissionais  da  área  de  saúde  para  o
enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19), instituída pelo Ministério
da Saúde, e dá outras providências. 

Resolução nº 637/2020 - autoriza, em caráter excepcional, "ad referendum" do
Plenário do Cofen, em virtude da situação gerada pela pandemia da COVID-19,
os Conselhos Regionais de Enfermagem a concederem inscrição profissional aos
egressos de cursos de enfermagem, de qualquer nível de formação, sem que
tenham colado  grau,  mediante  apresentação  de  declaração  de  conclusão  de
curso emitida pela respectiva instituição de ensino, e dá outras providências.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Resolução nº 1.318/2020 - dispõe sobre o exercício das atividades relacionadas
à assistência médico-veterinária que envolvam produtos para uso em animais e
dá outras providências. 

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA

Resolução nº 3/2020 -  dispõe sobre os procedimentos para mitigar os efeitos da
crise  decorrente  da  pandemia  da  COVID19,  causada  pelo  novo  Coronavírus
(Sars-CoV-2) e dá outras providências.

Resolução nº 4/2020 - regulamenta as Aplicações das Técnicas Radiológicas à
Distância Por Comando Remoto.
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL

Resolução nº 1/2020 -  regulamenta as orientações para o Preenchimento da
Declaração de Óbito frente à Pandemia do COVID-19.

Resolução nº 8/2020 - recomenda medidas éticas aos Médicos do Trabalho para
enfrentamento do COVID-19.
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