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POPULAÇÃO 
MAIS VULNERÁVEL

Antecipação da primeira parcela do 13º de aposentados e 
pensionistas do INSS para abril

Ainda pendente de regulamentação

Antecipação da segunda parcela do 13º de aposentados e 
pensionistas do INSS para maio

Ainda pendente de regulamentação

Valores não sacados do Pis /Pasep serão transferidos para o 
FGTS para permitir novos saques

Ainda pendente de regulamentação

Antecipação do Abono Salarial para junho – pagamento do 
abono salarial ao beneficiário da previdência social que, durante 
o ano, tenha recebido auxílio doença, auxílio acidente ou 
aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão 

Poder Executivo | Medida Provisória 
nº 927, de 22 de março de 2020

Reforço ao programa Bolsa Família: destinação de recursos para 
possibilitar a ampliação do número de beneficiários inclusão de 
mais de 1 milhão de pessoas

Ministério da Cidadania | Portaria nº 
335, de 20 de março de 2020

Redução do teto de juros do consignado, aumento da margem e 
do prazo de pagamento

Ainda pendente de regulamentação

Adiamento por 120 dias dos procedimentos de bloqueio e 
suspensão do Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Ministério da Cidadania | Portaria nº 
330, de 18 de março de 2020

MANUTENÇÃO 
DE EMPREGOS

Medidas Trabalhistas que podem ser adotadas pelas empresas 
para o enfrentamento de estado de calamidade pública

Poder Executivo | Medida Provisória 
nº 927, de 22 de março de 2020

Adiamento do prazo de pagamento do FGTS por 3 meses Poder Executivo | Medida Provisória 
nº 927, de 22 de março de 2020

Prorrogação de prazo para pagamento de tributos federais do 
SIMPLES

Secretaria Especial da Fazenda | 
Resolução nº 152, de 18 de março de 

2020
Mais R$ 5 bilhões de crédito do PROGER / FAT para Micro e 
Pequenas empresas

Ainda pendente de regulamentação

Redução de 50% nas contribuições do Sistema S por 3 meses Ainda pendente de regulamentação
Simplificação das exigências para contratação de crédito e 
dispensa de documentação (CND) para renegociação de crédito

Banco Central | Resolução nº 4.782, de 
16 de março de 2020

Facilitar o desembaraço de insumos e matérias primas 
industriais importadas antes do desembarque

Ainda pendente de regulamentação

COMBATE A 
PANDEMIA

Orçamento extra para aquisição de equipamentos e insumos 
hospitalares

MP 924, de 13 de março de 2020
crédito extraordinário no valor de 

R$ 5 bilhões
Destinação do saldo do fundo do DPVAT para o SUS Ainda pendente de regulamentação

Redução a zero das alíquotas do Imposto de Importação para 
produtos de uso médico hospitalar (até setembro de 2020)

Câmara de Comércio Exterior 
Ministério da Economia | Resolução nº 

17, de 17 de março de 2020

Desoneração temporária de IPI sobre bens importados que 
sejam necessários ao combate do Covid 19

Presidência da República | Decreto nº 
10.285,

de 20 de março de 2020
Desoneração temporária de IPI sobre bens produzidos 
internamente que sejam necessários ao combate do Covid 19

Presidência da República | Decreto nº 
10.285, de 20 de março de 2020

Suspender a prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 
dias

INSS | Portaria nº 373, de 16 de março 
de 2020

MEDIDAS EMERGENCIAIS ANUNCIADAS PELO GOVERNO FEDERAL

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-927-de-22-de-marco-de-2020-249098775
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-335-de-20-de-marco-de-2020-249091352
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-330-de-18-de-marco-de-2020-248809190
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-927-de-22-de-marco-de-2020-249098775
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-927-de-22-de-marco-de-2020-249098775
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=603&pagina=1&data=18/03/2020&totalArquivos=1
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-4.782-de-16-de-marco-de-2020-248325445
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141104
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-17-de-17-de-marco-de-2020-248564246
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-373-de-16-de-marco-de-2020-248328921
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COMBATE A 
PANDEMIA

Preferência tarifária de produtos de uso médico hospitalar Ainda pendente de regulamentação

Priorizar desembaraço aduaneiro de produtos de uso médico 
hospitalar

Receita Federal | Instrução Normativa 
nº 1.927, de 17 de março de 2020

Controle de exportação para evitar o desabastecimento de 
produtos de combate COVID 19

SECEX | Portaria nº 16, de 18 de março 
de 2020

Fechamento das fronteiras com a Venezuela
Casa Civil Presidência de República |
Portaria nº 120, de 17 de março de 

2020

Fechamento das fronteiras por 15 dias com Argentina, Bolívia, 
Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru e Suriname

Casa Civil Presidência de República | 
Portaria nº 125, de 19 de março de 

2020
Restrição por 30 dias da entrada no Brasil, por via aérea, de 
estrangeiros provenientes da China, União Europeia, Islândia, 
Noruega, Suíça, Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte, 
Comunidade da Austrália, Japão, Malásia e Coréia.

Casa Civil Presidência de República | 
Portaria nº 126, de 19 de março de 

2020

Restrição por 30 dias da entrada no Brasil, por via terrestre, de 
estrangeiros provenientes da República Oriental do Uruguai

Casa Civil Presidência de República | 
Portaria nº 132, de 22 de março de 

2020

Reconhecimento de estado de calamidade pública com efeitos 
até de 31 de dezembro de 2020

Presidência de República | Mensagem 
ao Congresso nº 93, de 18 de março 

de 2020
Suspensão, prorrogação e adiamento de atos de cobrança da 
dívida ativa da União

Ministério da Economia | Portaria nº 
103, de 17 de março de 2020

Condições para transação extraordinária na cobrança da dívida 
ativa da União

PGFN | Portarias nº 7.820 e 7.821, de 
18 de março de 2020

Garantir o exercício e o funcionamento de serviços públicos e 
atividades essenciais

MP nº 926, de 20 de março de 2020 -
procedimentos para aquisição de 

bens, serviços e insumos
da emergência de saúde pública 

Definição dos serviços públicos e as atividades essenciais

Poder Executivo | Decreto nº 10.282, 
de 20 de março de 2020 - Atualizado 

pelo Decreto nº 10.288, de 22 de 
março de 2020

Suspensão dos prazos processuais no âmbito do Tribunal de 
Contas da União

Tribunal de Contas da União | Portaria 
nº 61, de 19 de março de 2020

MEDIDAS EMERGENCIAIS ANUNCIADAS PELO GOVERNO DO PARANÁ

MEDIDA EMERGENCIAL INSTRUMENTO NORMATIVO

MEDIDAS 
RESTRITIVAS

Academias e shoppings: Academias e shopping centers devem 
ficar fechados por tempo indeterminado

Poder Executivo | Decreto nº 4.301, de 
19 de março de 2020

Bares e restaurantes: Há uma recomendação para fechamento 
destes estabelecimentos até a meia-noite

Ofício encaminhado para entidades 
de representação de restaurantes, 

bares e centros/polos gastronômicos 
em 19 de março de 2020

Suspensão das aulas: A suspensão vale a partir desta sexta-feira 
(20) para as redes de ensino Privadas e Públicas

Poder Executivo | Decreto nº 4.258, de 
17 de março de 2020

Circulação rodoviária: Restrição para a entrada e circulação de 
ônibus interestaduais no Paraná, vindos de qualquer estado ou 
do Distrito Federal por 14 dias

Poder Executivo | Decreto nº 4.263, de 
18 de março de 2020

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107785
http://www.lexeditora.com.br/legis_27991511_PORTARIA_N_16_DE_18_DE_MARCO_DE_2020.aspx
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-120-de-17-de-marco-de-2020-248564454
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-125-de-19-de-marco-de-2020-248881224
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-126-de-19-de-marco-de-2020-248881688
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-132-de-22-de-marco-de-2020-249098650
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-legislativo-249090982
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-103-de-17-de-marco-de-2020-248578147
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-7.820-de-18-de-marco-de-2020-248644104
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-7.821-de-18-de-marco-de-2020-248644106
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/republicacao-249098206
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.288-de-22-de-marco-de-2020-249098577
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-61-de-19-de-marco-de-2020-249242678
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233010&indice=1&totalRegistros=504&dt=20.2.2020.19.31.53.621
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232889&indice=1&totalRegistros=1&dt=20.2.2020.20.1.30.467
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232954&indice=1&totalRegistros=1&dt=20.2.2020.20.1.7.919
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Circulação dos ônibus metropolitanos: tira de circulação, a partir 
desta sexta-feira (20), as linhas de ônibus que saem de Curitiba 
em direção à Região Metropolitana após as 22h

Ação COMEC – Em 20 de março houve 
a suspensão desta decisão.

Aglomerações: Suspensos os eventos promovidos pelo Estado 
que reúnam público acima de 50 pessoas; Recomendação para o 
setor privado

Poder Executivo | Decreto nº 4.230, de 
16 de março de 2020 – Atualizado 

pelo Decreto nº 4.310, de 21 de março 
de 2020

Exceções de Serviços Essenciais: consultórios médicos, unidades 
hospitalares, laboratoriais e farmacêuticas, supermercados

Poder Executivo | Decreto nº 4.302, de 
19 de março de 2020

Circulação dos ônibus metropolitanos: tira de circulação, a partir 
desta sexta-feira (20), as linhas de ônibus que saem de Curitiba 
em direção à Região Metropolitana após as 22h

Ação COMEC – Em 20 de março houve 
a suspensão desta decisão.

Aglomerações: Suspensos os eventos promovidos pelo Estado 
que reúnam público acima de 50 pessoas; Recomendação para o 
setor privado

Poder Executivo | Decreto nº 4.230, de 
16 de março de 2020 – Atualizado 

pelo Decreto nº 4.310, de 21 de março 
de 2020

Exceções de Serviços Essenciais: consultórios médicos, unidades 
hospitalares, laboratoriais e farmacêuticas, supermercados

Poder Executivo | Decreto nº 4.302, de 
19 de março de 2020

Circulação dos ônibus metropolitanos: tira de circulação, a partir 
desta sexta-feira (20), as linhas de ônibus que saem de Curitiba 
em direção à Região Metropolitana após as 22h

Ação COMEC – Em 20 de março houve 
a suspensão desta decisão.

MEDIDAS DE 
GOVERNO

Mais profissionais: Contratação de Novos Servidores na área da 
Saúde

Profissionais que já passaram em 
concurso

Situação de emergência: Decreto que facilita a obtenção de 
recursos e permite ao Estado; Dispensados as licitações

Poder Executivo | Decreto nº 4.298, de 
19 de março de 2020

Distribuição de merendas: Serão distribuídos para famílias de 
estudantes beneficiários do Bolsa Família

Poder Executivo  | Decreto nº 4.316, 
de 21 de março de 2020

R$ 100 milhões adicionais: Aquisição de equipamentos, 
insumos, novas enfermarias e leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI); A SEFA ainda contingenciou o Orçamento de 
2020

Ação da Secretaria da Fazenda

Aeronaves à disposição: Disponibilização de Aeronaves
Ação da Casa Militar e Secretaria da 

Saúde
Comitê de Gestão de Crise: Vai definir planos de ação, prevenção 
e contingência contra a pandemia

Poder Executivo | Decreto nº 4.259, de 
18 de março de 2020

Fiscalização no comércio: fiscalização mais intensa
Poder Executivo | Decreto nº 4.262, de 

18 de março de 2020
Produção de álcool em gel: Aumentar a produção de álcool em 
gel 

Ação das Universidades Federais

Atuação portuária: Estabelece que a tripulação pode ser 
submetido a exames médicos

Normativa específica dos Portos

Funcionalismo: Estão suspensas as viagens e deslocamento de 
todos os servidores 

Poder Executivo | Decreto nº 4.260, de 
18 de março de 2020

Dispensa de licitação e procedimento para modalidade pregão 
para enfrentando à pandemia.

Poder Executivo | Decreto nº 4.315, de 
21 de março de 2020

Adoção de medidas que devem ser tomadas pela iniciativa 
privada

Poder Executivo | Decreto nº 4.317, de 
21 de março de 2020 – Atualizado 

pelo Decreto nº 4.318, de 22 de março 
de 2020

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232854&indice=4&totalRegistros=504&dt=20.2.2020.19.35.42.321
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233011&indice=1&totalRegistros=1&dt=20.2.2020.20.0.44.515
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232854&indice=4&totalRegistros=504&dt=20.2.2020.19.35.42.321
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233011&indice=1&totalRegistros=1&dt=20.2.2020.20.0.44.515
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233015&indice=1&totalRegistros=1&dt=20.2.2020.20.0.23.378
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232950&indice=1&totalRegistros=1&dt=20.2.2020.19.59.55.211
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232953&indice=1&totalRegistros=1&dt=20.2.2020.19.59.24.730
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232951&indice=1&totalRegistros=1&dt=20.2.2020.19.58.59.724
http://www.fiepr.org.br/assuntosLegislativos/uploadAddress/Decreto-n-4.318%5b91634%5d.pdf
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