Assunto: Liberação de Incremento Financeiro Emergencial à Atenção Primária
de Saúde para Enfrentamento ao Coronavírus.
MP nº 924/2020: Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da
Educação e da Saúde, no valor de R$ 5.099.795.979,00.
Link: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv924.htm
Portaria Ministério da Saúde nº 395/2020: Estabelece o recurso do Bloco das
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta
Complexidade - MAC, a ser disponibilizado aos Estados e Distrito Federal,
destinados às ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus - COVID 19.
Liberação de R$ 424 milhões.
Link:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt395-20-ms.htm

Portaria Ministério da Saúde nº 480/2020:Estabelece o recurso do Bloco das
Ações e Serviços Públicos de Saúde. Liberação de R$ 600 milhões para ações
e serviços de saúde, sendo o mínimo R$ 2 e o máximo R$ 5 por habitante.
Link: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2
0480-20-ms.htm

Medida Provisória nº 940/2020: Abre crédito extraordinário, em favor do
Ministério da Saúde, no valor de R$ 9.444.373.172,00;
Link:http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv940.htm

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.

Link: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv941.htm

Portaria Ministério da Saúde nº 774/2020: Liberação de mais R$ 2,6 bilhões
para ações e serviços de saúde, com base na produção MAC e PAB de
fevereiro de 2020.
Link: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-774-de-9-de-abril-de-2020251969714

Assunto: Liberação imediata via Medida Provisória dos recursos parados em
contas antigas vinculadas à área da Saúde.
Lei Complementar nº 172/2020: Autoriza aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios a transposição e a transferência de saldos financeiros
remanescentes de exercícios anteriores, constantes de seus respectivos
Fundos de Saúde, provenientes de repasses do Ministério da Saúde.
Link:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp172.htm

Assunto: Recomposição do FPM.
Medida Provisória nº 938/2020: Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro
pela União aos Entes Federativos que recebem o Fundo de Participação dos
Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM,
estabelecendo condições do crédito, com objetivo de mitigar as dificuldades do
estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19.
Link:http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv938.htm

Medida Provisória nº 939/2020: Abertura de crédito extraordinário em favor de
transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 16
bilhões de reais.
Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv939.htm

Assunto: Previdência Social.
Portaria Ministério da Economia nº 139/2020: Prorroga o prazo para o
recolhimento de tributos federais, na situação que especifica em decorrência da
pandemia, para julho e setembro a CPP do RGPS das competências de março
e abril, prorrogando também PIS/PASEP/FGTS e Cofins.
Link: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20139-me.htm

Assunto: Recomposição do Orçamento SUAS 2020.
Medida Provisória nº 929/2020: Abertura de crédito extraordinário em favor
dos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, das
Relações Exteriores, da Defesa e da Cidadania, em mais de R$ 3,4 bilhões
para o enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19), promovendo o reforço
no Programa Bolsa Família - sendo R$ 3,037 bilhões, que será destinada ao
benefício social para pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza.
Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv929.htm

Medida Provisória nº 941/2020 :Abertura de crédito extraordinário, em favor
dos Ministérios da Educação, da Saúde e da Cidadania, no valor de R$
2.113.789.466,00.
Link: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv941.htm

Suspensão de Prazos de Convênios e Contratos de Pepasse.
Portaria Interministerial nº 134/2020: Altera a Portaria nº 424, suspende a
contagem dos seus prazos, autoriza a prorrogação excepcional dos prazos
dispostos no seu art. 24, §§ 1º e 2º, e faculta a aplicação dessas disposições
aos instrumentos em execução ou em fase de prestação de contas celebrados
na vigência das Portarias Interministerial nº 127/2008 e nº 507/2011.
Link: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-134-de-30-de-marco-de-2020250471039
Conselho Nacional de Educação – Principais dúvidas sobre o ensino no país
durante a pandemia.
Link: http://portal.mec.gov.br/busca-geral/12-noticias/acoes-programas-eprojetos-637152388/87161-conselho-nacional-de-educacao-esclareceprincipais-duvidas-sobre-o-ensino-no-pais-durante-pandemia-do-coronavirus
Medida Provisória Nº 934: 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.

