#Covid-19

Por dentro das medidas
de combate à pandemia
15 a 22 de setembro de 2020

O que você precisa saber
Destaques da semana
MINISTÉRIO DA ECONOMIA ZERA IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO PARA
VACINAS CONTRA COVID-19
Por meio da Câmara de Comércio Exterior, o Ministério, zerou
temporariamente a alíquota do imposto de importação para mais uma série
de produtos médicos relacionados ao tratamento da Covid-19, incluindo a
isenção para vacinas contra a doença.
MINISTÉRIO DA SAÚDE INSTITUI INCENTIVO FINANCEIRO PARA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Em virtude da pandemia, o Ministério da Saúde instituiu, em caráter
temporário, um incentivo financeiro federal para o custeio de equipes e
serviços de Atenção Primária à Saúde no âmbito do SUS. Os municípios
dos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão e Minas Gerais receberão a quantia de acordo com a estrutura local
de saúde.
GOVERNO PROMOVE NOVAS ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTOS
SOCIOEDUCATIVOS NOS MUNICÍPIOS
O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos editou uma série de
recomendações para os municípios sobre o desenvolvimento de medidas
socioeducativas com crianças e adolescentes em virtude da pandemia do novo
coronavírus. Dentre elas estão a previsão de atendimento e acompanhamento
remoto do Plano Individual de Acompanhamento (PIA) dos adolescentes e a
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recomendação de suspensão da medida para aqueles que já a cumpriram ou
que possuam boa avaliação no PIA.
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO BOLSA FAMÍLIA SEGUEM
SUSPENSOS
De volta a vigorar durante os meses de agosto e setembro, os
procedimentos administrativos de gestão do Programa Bolsa Família
voltaram a ser suspensos. Dessa vez, medidas como cancelamento e
suspensão de beneficiários estão proibidas até o final deste ano.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FLEXIBILIZA OBTENÇÃO DE AUXÍLIO
EMERGENCIAL PARA SETOR CULTURAL
As entidades culturais interessadas em receber o auxílio emergencial para o
setor cultural não precisam mais ter informações homologadas pelo Ministério
do Turismo. Agora, basta que estados e municípios chancelem os documentos
apresentados.
MINISTÉRIO SUSPENDE FISCALIZAÇÃO DE PRESTADORES DE
SERVIÇOS TURÍSTICOS
O Ministério do Turismo suspendeu as autuações e os prazos processuais
relacionados à fiscalização da pasta aos prestadores de serviços turísticos
em virtude da pandemia.
MINISTÉRIO DA CIDADANIA AMPLIA PRAZO DE CERTIDÕES DO
SISTEMA NACIONAL DO DESPORTO
Em razão da pandemia, o Ministério da Cidadania prorrogou até 30 de
novembro deste ano a validade das certidões emitidas pelas entidades do
Sistema Nacional do Desporto, ligado à Secretaria Especial do Esporte.
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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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