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Senado Federal aprovou hoje (03/04) o 

Projeto de Lei nº 1.179, de 2020 (“PL”), 

que dispõe sobre o Regime Jurídico 

Emergencial e Transitório das relações 

jurídicas de Direito Privado (RJET) no 

período da pandemia do COVID-19. 
  

Dentre outras disposições, a versão 

final do PL propõe a alteração da data 

de entrada em vigor da Lei Geral de 

Proteção de Dados (“LGPD”) para 1º 

de janeiro de 2021.  Além disso, o 

referido PL estabelece que as sanções 

administrativas estabelecidas pela 

LGPD somente poderão ser aplicadas 

a partir do dia 1º de agosto de 2021. 

0 texto será encaminhado para a 

revisão da Câmara dos Deputados. 

Acesse 
ABNT DISPONIBILIZA 32 NORMAS 

TÉCNICAS GRATUITAS 

A Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) disponibilizou de forma 
gratuita mais 32 normas técnicas 
referentes à ventiladores pulmonares, 
luvas, têxteis para saúde, proteção 
ocular e mais alguns produtos usados 
para contribuir no combate à pandemia 
de Covid-19.  
O fornecimento de acesso gratuito às 
normas técnicas facilitará o trabalho de 
muitas empresas que estão convertendo 
suas linhas de produção para garantir 
que os profissionais de saúde e os 
pacientes tenham acesso aos 
equipamentos que precisam com 
urgência.  
Listagem completa das normas: ABIQUIM 

Manual de 
Leiaute do 

Arquivo 
B.E.M 

 

Benefício Extraordinário 

Mensal – B.E.M. - foi criado 

pelo Governo Federal 

através da Medida 

Provisória nº 929/20, que 

instituiu o benefício 

extraordinário mensal sob 

situações de calamidade 

pública, conforme a 

Medida Provisória nº 

926/20. Este benefício 

serve O apoio financeiro 

aos trabalhadores e suas 

famílias para manutenção 

da renda em um 

momento de calamidade 

pública. A adesão a este 

benefício é feita por meio 

das declarações do B.E.M 

dos estabelecimentos 

(CNPJ e CEI) que firmaram 

acordo de redução de 

jornada ou suspensão do 

contrato de trabalho com 

seus funcionários em um 

determinado período. BEM   

RESUMO DAS 

PRORROGAÇÕES 

TRIBUTÁRIAS 

 
 

Oportunidade às 
indústrias: potencial 
fornecedor junto ao 
Ministério da Defesa 

Para efetuar o 

cadastro:  

Ministério da Defesa 

INFORMAÇÕES 
O governo federal 

lançou o site 

https://gov.br/vam

osvencer,  no qual 

os empresários 

poderão encontrar 

todas as medidas 

de auxílio. Ele será 

atualizado constan 

temente com as 

novas medidas. 
https://www.gov.br/ec

onomia/pt-br/acesso-a-

informacao/acoes-e-

programas/vamosvenc
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SUBSECRETARIA DE 

INSPEÇÃO DO 

TRABALHO(SIT) 

DIVULGA 

ORIENTAÇÕES 

GERAIS AOS 

TRABALHADORES E 

EMPREGADORES EM 

RAZÃO DA PANDEMIA 

DA COVID-19 

A Subsecretaria de 

Inspeção do Trabalho 

(SIT) divulgou em 27-03-

2020, o Oficio Circular 

SEI n° 1088/2020/ME, 

que orienta a observação 

de algumas medidas para 

trabalhadores e 

empregadores adotarem, 

de modo a 

prevenir/diminuir o 

contágio da COVID-19 e 

preservar a vida, os 

empregos e a atividade 

econômica. ACESSE 
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