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Edição de 11 de setembro de 2020

Atos do Congresso Nacional
Ato do Presidente da Mesa

Nº 120, de 2020, que prorroga, pelo período de sessenta dias, a vigência da Medida Provisória nº 992, de 16 de
julho de 2020, que "Dispõe sobre o financiamento a microempresa e empresa de pequeno e médio porte, sobre
o crédito presumido apurado com base em créditos decorrentes de diferenças temporárias, sobre o
compartilhamento de alienação fiduciária e sobre a dispensa do cumprimento de exigências de demonstração de
regularidade fiscal nas operações praticadas pelo Banco Central do Brasil e decorrência do disposto no art. 7º da
Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020, e altera a Lei nº 13.476, de 28 de agosto de 2017, a Lei nº
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973"

Atos do Poder Executivo
Decretos

Nº 10.483, de 10 de setembro de 2020, que “Dispõe sobre a prorrogação do mandato de representantes do
Conselho Nacional do Meio Ambiente."
Nº 10.484, de 10 de setembro de 2020, que “Dispõe sobre a qualificação de empreendimentos públicos
federais do setor portuário e de trechos de rodovias federais no Programa de Parcerias de Investimentos da
Presidência da República e sobre a inclusão de trechos de rodovias federais no Plano Nacional de Desestatização."

Presidência da República
Gabinete de Segurança Institucional
Resolução GSI/PR

Nº 8, de 10 de setembro de 2020, que “Institui grupo de trabalho para elaborar o Plano Nacional para
Situações de Emergência Nuclear, no âmbito da Comissão de Coordenação da Proteção ao Programa Nuclear
Brasileiro”, composto de representantes das Indústrias Nucleares do Brasil, dentre outros.

Ministério do Desenvolvimento
Regional
Gabinete do Ministro

Portaria

Nº 2.408, de 10 de setembro de 2020, que “Delega competência ao Secretário-Executivo do Ministério do
Desenvolvimento Regional para promover remanejamentos do Orçamento Operacional do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS).”.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Fazenda
Ato COTEPE/PMPF

Nº 27, de 10 de setembro de 2020, que torna público o “Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF)
de combustíveis.”.
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Secretaria Especial de Produtividade,
Emprego e Competitividade
Portaria

Secretaria Especial de Produtividade,
Emprego e Competitividade
Portaria

Caixa Econômica Federal
Circular

Nº 20.599, de 9 de setembro de 2020, que “Dispõe sobre a revogação de atos normativos, para atendimento
ao Decreto n° 10.139, de 28 de novembro de 2019.”

Nº 20.631, de 10 de setembro de 2020, que “Delega à Coordenação-Geral de Fomento à Geração de Emprego
a competência prevista no inciso VI do art. 125 do Anexo I do Decreto n. 9.745, de 8 de abril de 2019, e especifica
as atribuições a serem desempenhadas no exercício da competência delegada.”

Nº 922, de 9 de setembro de 2020, que “Publica a versão 15 do Manual de Movimentação da Conta Vinculada
FGTS.”
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Acompanhe o dia a dia dos projetos no
LEGISDATA:
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