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Inclusão de fintechs e startups nas empresas
elegíveis à linha de crédito para MPMEs

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
incluiu as fintechs – companhias (startups) que utilizam a tecnologia
Indústrias/empresas/start
para facilitar e inovar serviços financeiros – nas empresas elegíveis à
ups
linha de crédito de R$ 5 bilhões voltada para a ampliação do capital
de giro para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs).

Descrição

Público/entidade alvo

Nacional

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-deconteudo/publicacoes/boletins/covid19/timeline/marco/29-de-marco-de-2020

Linha de financiamento a juros reduzidos
para pequenas e médias empresas

Foi anunciada uma linha de financiamento a juros reduzidos para
pequenas e médias empresas no valor de R$ 40 bilhões. O objetivo é
Indústrias/empresas/start
custear a folha de pagamento dessas empresas e garantir empregos.
ups
Pela iniciativa, o governo vai arcar com os salários de funcionários no
valor de até dois salários mínimos (R$ 2.090) durante dois meses.

Nacional

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index
.jsp?data=04/04/2020&jornal=603&pagina=1&totalArqui
vos=2

StartupsxCovid19

Ministério da Economia convida startups brasileiras a participarem da
campanha StartupsxCovid19, lançada pela Comunidade Governança &
Nova Economia (Gonew.co), com apoio da Associação Brasileira de
Startups (Abstartups). As empresas que tenham soluções inovadoras Indústrias/empresas/start
para enfrentar a crise do coronavírus, em áreas como prevenção do
ups
contágio, tratamento e soluções tecnológicas para trabalho remoto
devem compartilhar a hashtag #StartupsVsCovid19 e preencher o
formulário

Nacional

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5JSqTn
1wwGR8zblo0xE7J5KWtxF5vAh5MXD_t5UeWfFMVQ/viewf
orm

Plataforma Todos por Todos

O governo federal colocou no ar a plataforma Todos por Todos, para
que empresas, entidades e associações, além dos órgãos públicos,
possam agora oferecer serviços e produtos gratuitos ou em caráter de
emergência. A página concentra uma rede voltada aos cidadãos para
que todos possam ter acesso aos serviços e informações sobre a
pandemia da Covid-19 (coronavírus)

Sociedade civil

Nacional

www.gov.br/todosportodos

Simplificação de compras públicas
destinadas ao enfrentamento da pandemia

O governo federal estabeleceu novos procedimentos para simplificar e
agilizar as compras públicas destinadas ao enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. A partir do
dia 21/3, fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços –
inclusive de engenharia – e insumos de saúde destinados ao combate
da pandemia da Covid-19.

Sociedade civil

Nacional

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20192022/2020/Mpv/mpv926.htm

Lei Nº 8.847

Dispõe Sobre A Obrigatoriedade Dos Estabelecimentos Comerciais Em
Funcionamento No Estado Do Rio De Janeiro Disponibilizarem As
Faturas De Compras Ou Boletos Digitais De Seus Clientes, Em Seus
Sítios Eletrônicos, Na Forma Que Especifica.

Empresas/startups

RJ

https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php
?C=MTA5ODg%2C

Lei Nº 8820

Autoriza O Poder Executivo A Utilizar Câmeras Termais Com O Fim De
Detectar Pessoas Com Febre Em Locais De Grande Fluxo, Como Forma
De Prevenção A Doenças Infectocontagiosas.

Sociedade civil

RJ

https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php
?C=MTA4NzY%2C

Dispõe Sobre O Protocolo De Proteção E Segurança A Ser Adotado
Pelas Operadoras De Transportes Por Aplicativo, No Âmbito Do Plano
De Contingência Do Novo Coronavírus Da Secretaria De Estado De
Saúde.
Dispõe Sobre A Obrigatoriedade De Prioridade De Atendimento Do
Serviço De Delivery Aos Idosos.

Sociedade civil

RJ

https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php
?C=MTA4Mzg%2C

Empresas/startups

RJ

https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php
?C=MTA4MTE%2C

Nacional

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index
.jsp?data=04/04/2020&jornal=603&pagina=1&totalArqui
vos=2

Sociedade civil

Municipal

http://coronavirus.angra.rj.gov.br/

Sociedade civil

Municipal

http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=6647:2020-05-29-13-13-30

Sociedade civil

Municipal

https://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/smecarioca
2020

Tvs podem usar multiprogramação para
oferecer conteúdo educativo

Em razão da pandemia da covid-19, as emissoras de televisão
comerciais e educativas com tecnologia digital podem utilizar o
recurso de multiprogramação para oferecer conteúdo específico para
as atividades de educação, ciência, tecnologia, inovações, cidadania e
saúde. O decreto, permite a utilização da multiprogramação pelas TVs
comerciais e educativas por um período de 12 meses. O uso do recurso
deverá ser feito por meio de parcerias das emissoras com a União,
estados, Distrito Federal e municípios.

Sociedade civil

Nacional

http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.312-de4-de-abril-de-2020-251139882

Programa Empresa Cidadã

Por meio do Programa Empresa Cidadã de Niterói, a Prefeitura
começou a pagar, a partir de 5 de maio, um auxílio de R$ 1.045 reais,
por três meses, para até nove empregados de empresas, entidades
religiosas e sindicais de qualquer porte, com alvará na cidade e que
tenham até 19 funcionários. As empresas que aderirem ao Programa se
comprometerão a não reduzir seu número de funcionários por pelo
menos seis meses após a assinatura da parceria.

Empresas/startups

Municipal

https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/programaempresa-cidada/

Lei Nº 8.817

Lei Nº 8807

Linha de financiamento a juros reduzidos
para pequenas e médias empresas

Hotsite sobre os avanços do vírus

Telemonitoriamento de sintomas

SME Carioca 2020

Foi anunciada uma linha de financiamento a juros reduzidos para
pequenas e médias empresas no valor de R$ 40 bilhões. O objetivo é
Indústrias/empresas/start
custear a folha de pagamento dessas empresas e garantir empregos.
ups
Pela iniciativa, o governo vai arcar com os salários de funcionários no
valor de até dois salários mínimos (R$ 2.090) durante dois meses.
Portal de informações da prefeitura de Angra dos Reis (RJ) sobre os
avanços do COVID-19 no município.
A Prefeitura de Niterói vai oferecer um serviço de telemonitoramento
de pessoas com sintomas sugestivos de infecção pelo novo
coronavírus. De acordo com o resultado, a pessoa pode cadastrar um
telefone e/ou e-mail para receber mensagens e ligações de
profissionais de enfermagem.
A Secretaria Municipal de Educação lançou um aplicativo com
conteúdo pedagógico para os estudantes da educação infantil ao
segmento de jovens e adultos conseguirem manter o foco na
aprendizagem.

