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#Covid-19
Por dentro das medidas 
de combate à pandemia
13 a 17 de agosto de 2020

O que você precisa saber
Destaques da semana

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FLEXIBILIZA LICITAÇÕES

Por meio de sanção à lei 14.035, oriunda de Medida Provisória, o Executivo 
regulamentou a flexibilização de processos licitatórios em razão da pandemia. 
A lei dispensa de licitação para compras e serviços, inclusive obras, 
relacionados à Covid-19. A medida também dispõe sobre as competências dos 
governadores e prefeitos em adotar medidas de isolamento social. A norma, 
contudo, sofreu veto quanto à previsão de isenção de tributos federais sobre 
as compras e os serviços relacionados à pandemia.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE AUTORIZA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
REMOTAS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O Conselho Nacional do Meio Ambiente autorizou a realização de audiências 
públicas em formato remoto para processos de licenciamento ambiental 
durante o período da Emergência Pública da Covid-19.

MINISTÉRIO DA SAÚDE REGULAMENTA SUBMISSÃO DE PROJETOS DE 
FORTALECIMENTO DO SUS 

O Ministério regulamentou os critérios para a submissão de projetos de 
fortalecimento institucional do SUS relacionados à pandemia. As normas 
fazem parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do 
Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). As iniciativas receberão preferência em 
caso de suspensão ou interrupção de atividades.
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PLANOS DE SAÚDE SÃO OBRIGADOS A COBRIR TESTES PARA 
COVID-19

Depois de isentar os planos da cobertura para a realização de testes para 
a Covid-19, a Agência Nacional de Saúde (ANS) voltou atrás e emitiu nova 
resolução que obriga os planos a cobrir testes sorológicos que identificam 
anticorpos para o novo coronavírus. 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA AUMENTA LIMITE DE VALOR PARA 
RECURSOS À COBRANÇA DE IMPOSTOS

Em razão da pandemia, o Ministério ampliou para R$ 8 milhões o limite de 
valor para recursos fiscais frente ao Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais. Além disso, os casos passam a ser resolvidos em sessões não 
presenciais.

VISITAS DE ADVOGADOS EM PENITENCIÁRIAS FEDERAIS VOLTAM 
A SER PERMITIDAS

Depois de um longo período suspensas, o Departamento Penitenciário 
Nacional autorizou a retomada dos atendimentos presenciais de advogados 
nas penitenciárias federais. A medida foi tomada mediante restrições como 
limites de agendamento. Além disso, foi autorizado o retorno das visitas 
virtuais aos presos por meio da Defensoria Pública da União.

Perdeu alguma informação importante 
na semana passada?  

Aqui estão as principais medidas das edições 
anteriores do Boletim Covid-19:

https://www.raps.org.br/tag/boletim/
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