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Prezados Associados,
Encaminhamos síntese do Diário Oficial da União, do dia 23 de abril de 2020.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – SEÇÃO 1 – 23/04/2020 – nº 77
Atos do Poder Legislativo
LEI Nº 13.992, DE 22 DE ABRIL DE 2020
Suspende por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a
obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos
prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 28, DE
2020
Faz saber que a Medida Provisória nº 904, de 11 de novembro de 2019, que "Dispõe sobre a
extinção do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres - DPVAT e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou
por suas Cargas - DPEM, de que trata a alínea "l" do caput do art. 20 do Decreto-Lei nº 73, de 21
de novembro de 1966", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 20 de abril de 2020.
Atos do Poder Executivo
DECRETO Nº 10.324, DE 22 DE ABRIL DE 2020
Altera o Decreto nº 10.249, de 19 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a programação
orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo
federal para o exercício de 2020
DECRETO Nº 10.325, DE 22 DE ABRIL DE 2020
Institui o Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação.
Presidência da República
DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM
Nº 211, de 22 de abril de 2020. Razões do Veto. Projeto de Lei nº 702, de 2020, que "Acrescenta
dispositivos à Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, para, durante o período da emergência de
saúde pública decorrente da Covid-19, dispensar o empregado da comprovação do motivo de
quarentena, nos termos que especifica".
Ministério da Cidadania
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 366, DE 22 DE ABRIL DE 2020
Dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19),
no âmbito do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS.
Ministério da Defesa
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GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.634/GM-MD, DE 22 DE ABRIL DE 2020
Estabelece os quantitativos máximos de munições passíveis de aquisição pelos integrantes dos
órgãos e instituições previstos nos incisos I a VII e X do caput art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003,
pelas pessoas físicas autorizadas a adquirir ou portar arma de fogo, e pelos demais agentes
autorizados por legislação especial a portar arma de fogo.
ATO DECLARATÓRIO Nº 7, DE 22 DE ABRIL DE 2020
Ratifica os Convênios ICMS aprovados na 176ª Reunião Ordinária do CONFAZ, realizada no dia
03.04.2020 e publicados no DOU em 07.04.2020.
Convênio ICMS 23/20 - Dispõe sobre a adesão dos Estados do Espírito Santo, Mato Grosso do
Sul e Paraná e altera o Convênio ICMS 03/17, que autoriza o Estado de Santa Catarina a instituir
Programa de Fomento às Empresas Prestadoras de Serviço de Comunicação Multimídia que
migrarem do Simples Nacional para o Regime Normal, concedendo redução de base de cálculo
do ICMS nas prestações internas de serviços de comunicação a que se refere;
Convênio ICMS 25/20 - Dispõe sobre a adesão do Estado do Paraná ao Convênio ICMS 99/98,
que autoriza as unidades federadas que menciona a conceder isenção nas saídas internas
destinadas aos estabelecimentos localizados em Zona de Processamento de Exportação - ZPE;
Convênio ICMS 26/20 - Dispõe sobre a adesão dos Estados do Espírito Santo e Goiás ao
Convênio ICMS 114/17, que autoriza os Estados que menciona a conceder isenção do ICMS nas
saídas internas com equipamentos e componentes para geração de energia elétrica solar
fotovoltaica destinada ao atendimento do consumo de prédios próprios públicos estaduais que
especifica;
Convênio ICMS 28/20 - Altera o Convênio ICMS 05/00, que autoriza os Estados do Rio de
Janeiro e Minas Gerais a conceder isenção do ICMS nas importações de insumos destinados à
fabricação de vacinas e de acessórios de uso exclusivo em laboratórios realizadas pela
Fundação Oswaldo Cruz e Fundação Ezequiel Dias;
Convênio ICMS 29/20 - Revigora o Convênio ICMS 131/18, que autoriza os Estados que
menciona a conceder isenção do ICMS nas saídas de mercadorias realizadas pelas entidades
beneficentes de assistência social que indica, resultantes de atividades comerciais por elas
desenvolvidas e relacionadas com as suas finalidades essenciais;
Convênio ICMS 30/20 - Altera o Anexo II do Convênio ICMS 52/91, que concede redução da
base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas;
Convênio ICMS 31/20 - Autoriza o Estado da Bahia a dispensar parcialmente créditos tributários
do ICMS relativos à multa formal pela falta de entrega da Escrituração Fiscal Digital - EFD no
prazo regulamentar, nas condições que especifica;
Convênio ICMS 32/20 - Altera o Convênio ICM 19/84, que autoriza os Estados de São Paulo e
Paraná a concederem benefício às saídas de leite dos tipos especificados;
Convênio ICMS 33/20 - Dispõe sobre a adesão do Estado do Acre ao Convênio ICMS 139/18,
que autoriza o Estado de Rondônia a reduzir multas e demais acréscimos legais, e a conceder
parcelamento de débito fiscal relacionados com o ICMS, nas hipóteses que especifica;
Convênio ICMS 34/20 - Altera o Convênio ICMS 76/98, que autoriza a conceder isenção do ICMS
às operações internas e interestaduais com pescados criados em cativeiros.
ATO DECLARATÓRIO Nº 8, DE 22 DE ABRIL DE 2020
Ratifica os Convênios ICMS aprovados na 326ª Reunião Extraordinária do CONFAZ, realizada no
dia 16.04.2020 e publicados no DOU em 17.04.2020.
Convênio ICMS 42/20 - Autoriza as unidades federadas que menciona, durante período da
emergência de saúde pública decorrente de pandemia de coronavírus, a conceder isenção de
ICMS relativo à parcela da subvenção da tarifa de energia elétrica nos termos das Leis nº 10.604,
de 17 de dezembro de 2002, e nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, de acordo com a redação da
Medida Provisória nº 950, de 08 de abril de 2020;
Convênio ICMS 43/20 - Autoriza ao Estado de Alagoas a conceder remissão, anistia, isenção,
moratória, ampliação de prazo de pagamento, bem como a não exigir o estorno do crédito relativo
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às mercadorias existentes em estoque que tenham sido extraviadas,
perdidas, subtraídas, deterioradas ou destruídas, relativamente ao Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e sobre Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
- ICMS, em decorrência de enchentes, temporais e inundações ocorridas no mês de março
de 2020, no município de Santana do Ipanema;
Convênio ICMS 45/20 - Altera o Convênio ICMS 54/07, que autoriza as unidades da Federação
que menciona a conceder isenção do ICMS no fornecimento de energia elétrica para
consumidores da Subclasse Residencial Baixa Renda, nos termos das Leis nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, e nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010.
SUBSECRETARIA-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PORTARIA Nº 734, DE 16 DE ABRIL DE 2020
Altera o Anexo Único da Portaria RFB nº 390, de 21 de fevereiro de 2019, que autoriza a
execução de atividades na modalidade de Teletrabalho no âmbito da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil.
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DELIBERAÇÃO Nº 853, DE 22 DE ABRIL DE 2020
Promove alteração temporária de determinados prazos previstos na Instrução CVM n° 356, de 17
de dezembro de 2001 e dá outras providências.
Ministério da Infraestrutura
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DECISÃO Nº 83, DE 20 DE ABRIL DE 2020
Autoriza, em caráter excepcional e temporário, alterações de aeronaves e transporte de
passageiros usando dispositivos de isolamento de pacientes (Patient Isolation Device - PID).
Ministério da Justiça e Segurança Pública
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
PORTARIA Nº 12, DE 22 DE ABRIL DE 2020
Suspende as visitas, os atendimentos de advogados, as atividades educacionais, de trabalho, as
assistências religiosas e as escoltas realizadas nas Penitenciárias Federais do Sistema
Penitenciário Federal do Departamento Penitenciário Nacional como forma de prevenção,
controle e contenção de riscos do Novo Coronavírus
Ministério do Meio Ambiente
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 199, DE 22 DE ABRIL DE 2020
Estabelece as condições necessárias à assinatura de termo de compromisso por instituições
estrangeiras e a União, para fins de regularização do acesso ao patrimônio genético e ao
conhecimento tradicional associado, nos termos da Lei nº 13.123, de 2015.

Estamos à disposição, para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,
Equipe Sinicon
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