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Aprovada a prorrogação da situação de emergência de saúde no país
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O PL que prorroga a situação de emergência é de autoria de Rodrigo Pacheco

O Senado aprovou  na terça-fei-
ra (13) um Projeto de Lei (PL) que 
prorroga a situação de emergência 
da saúde pública no país devido ao 

sua validade em 31 de dezembro de 

será agora analisado pela Câmara 

D e  a c o r d o  c o m  a  L e i 

municipais puderam adotar me-
didas sanitárias extraordinárias 

aquisições e contratações destina-

doença causada pelo novo corona-

máscaras, luvas, vacinas e insumos 
está no escopo da lei, que estava 
vinculada ao decreto que reco-

nheceu o estado de calamidade no 

Para Rodrigo Pacheco (DEM-

vigência da lei, no ano passado, 
trouxe um “vácuo jurídico” que, 
segundo ele, deixou o país sem 
uma de suas principais ferramen-

ressaltar que alguns dispositivos 
continuam valendo graças a uma 
decisão do Supremo Tribunal 

não incluídos pela decisão do STF 
são, em sua maioria, a respeito 
de procedimentos diferenciados 
de licitação e contratação para o 

revelou-se um importante instru-
mento de combate à pandemia, 
com suas medidas sanitárias 

Para valer, texto tem de passar pela sanção presidencial

Marcelo Queiroga anuncia secretaria
extraordinária de enfrentamento à 

esta quarta-feira (14), o mi-
nistro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, anunciou a criação 
de uma secretaria extra-

ordinária de enfrentamento à 

Saúde, que será coordenada pela 
enfermeira Franciele Fontana, 

“Escolhemos uma funcionária de 
carreira para prestigiar a carreira 
pública, para fortalecer os quadros 
do Ministério da Saúde”, explicou 

Atualmente, a enfermeira é co-
ordenadora do Programa Nacional 

ministro, a escolha dela também 
sinaliza que o principal foco do 
governo agora é o fortalecimento 

disso, o ministro apresentou ao 
lado do presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e 

-
-RJ), que substituiu o presidente 
da Câmara Arthur Lira (PP-AL), 
os principais pontos discutidos na 

Pacheco reforçou medidas que 
têm sido realizadas no âmbito do 
poder legislativo como a aprova-
ção de projetos sobre a aquisição 
de vacinas pelo setor privado, a 
concessão de imunidade tributária 
para produção de vacinas, que foi 
aprovada no Senado e tramita na 

N

Enfermeira funcionária 
de carreira do 
Ministério da Saúde vai 
coordenar a sub-pasta 
criada pelo Comitê

Segundo Queiroga, ministro da Saúde, o Brasil terá, ainda no mês de abril, 15,5 milhões de doses da Pfizer
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ao ministério da Economia sobre a 
necessidade de se renovar progra-
mas de manutenção de empregos 
e de apoio a micro e pequenas 

“O comitê não substitui a fun-
ção executiva de cada um dos entes, 
de cada uma das instituições e de 
cada um dos poderes, o comitê 
é uma forma inteligente de se 
sentarem à mesa todos esses per-
sonagens e discutirem aquilo que 

-
cias e avançar  nas convergências, 
e quando houver divergências, 
haverá formas de solução a partir 
de diálogo”, ressalta o presidente 

15,5 MILHÕES DE DOSES
Marcelo Queiroga afirmou 

que será antecipada a entrega de 

-

senhores uma boa notícia: a anteci-

fruto de ação direta do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, com 

já no mês de abril, maio e junho”, 
disse em pronunciamento após 
participar da segunda reunião do 
Comitê de Coordenação Nacional 
para Enfrentamento da Pandemia 

A Câmara dos Deputados 
aprovou na terça-feira (13) a 
prorrogação, até 31 de julho 
de 2021, do prazo para entrega 
da declaração de Imposto de 
Renda da Pessoa Física (IRPF), 
ano-base 2020. A proposta se-
gue para sanção presidencial.

Pelo texto aprovado, caso 
tenha saldo do imposto a 
pagar no fim da declaração, o 
valor devido pelo contribuinte 
poderá ser parcelado em até 
seis meses. No entanto, o 
último mês de vencimento de 
parcelas de imposto a pagar 
eventualmente apurado está 
limitado a dezembro deste ano. 

O projeto não altera o 
cronograma de restituição do 
IR. O contribuinte continuará a 
receber o reembolso em cinco 
lotes mensais, de 31 de maio 
a 30 de setembro.

Segundo a Receita Fede-
ral, quanto antes enviar a decla-
ração, mais cedo o contribuinte 
receberá a restituição. No 
primeiro lote, no fim de maio, 
terão prioridade os brasileiros 

com mais de 60 anos de idade, 
sobretudo os que têm mais 
de 80 anos, as pessoas com 
deficiência física ou doença 
grave e os contribuintes que 
têm o magistério como fonte 
principal de renda.

Os demais lotes serão 
pagos em 30 de junho, 30 de 
julho, 31 de agosto e 30 de 
setembro. Receberá primeiro 
quem tiver enviado a declara-
ção antes.

PRORROGAÇÃO
Na segunda-feira (12), a 

Receita comunicou o adiamen-
to por um mês da entrega do IR. 
A decisão prorroga o prazo até 
31 de maio. No ano passado, o 
prazo também foi prorrogado 
por decisão administrativa.

De acordo com a Receita, 
a prorrogação foi estabelecida 
como forma de suavizar as 
dificuldades impostas pela pan-
demia, assim como aconteceu 
em 2019. No ano passado, o 
prazo foi estendido em dois 
meses, até 30 de junho.
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PERCENTUAL DO BIODIESEL NO 
ÓLEO DIESEL CAI DE 13% PARA 10%

O presidente Jair Bolso-
naro aprovou resolução do 
Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) que esta-
belece a redução do teor de 
mistura obrigatória do biodie-
sel no óleo diesel fóssil de 13% 
para 10%, válida no 79º Leilão 
de Biodiesel. O certame, que 
deveria ter sido realizado no 
último dia 6 de abril, acabou 
sendo suspenso por decisão 
do governo federal.

Segundo o governo, a 
medida é uma resposta à 
valorização do custo do óleo de 
soja nos mercados brasileiro e 
internacional, combinada com 
a desvalorização cambial da 
moeda brasileira frente ao 
dólar, que tem impulsionado as 
exportações de soja e, por isso, 

encarecido o valor do biodiesel 
produzido nacionalmente. 

“Essa realidade, alinhada 
com os resultados preliminares 
da apresentação das ofertas 
dos produtores de biodiesel 
no 79º Leilão de Biodiesel, em 
realização pela Agência Nacio-
nal de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis(ANP), revela 
a possibilidade de excessivo 
incremento do preço do óleo 
diesel, o que implicaria uma 
série de efeitos negativos 
ao transporte de cargas e à 
economia do país, especial-
mente se considerados os 
repasses dos preços ao longo 
da cadeia de abastecimento”, 
informou a Secretaria-Geral 
da Presidência da República, 
em comunicado à imprensa.

CNPE

Câmara aprova projeto 
que prorroga a entrega
do IRPF até 31 de julho

do regime de aquisições e contra-

O encerramento de sua vigência 
coincidiu com o recrudescimento 
da pandemia, de modo que esse 

vácuo normativo deixou o país 
sem uma de suas principais fer-
ramentas para fazer face à crise 

projeto, senador Carlos Fávaro 


