MEDIDAS ADOTADAS PELO GOVERNO DO ESTADO
DO PARÁ NO COMBATE À COVID-19.

POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE

Solicitação preventiva do reconhecimento do estado de CALAMIDADE PÚBLICA à ALEPA;
Instalação de 4 HOSPITAIS DE CAMPANHA COM 720 LEITOS temporários, para atender todas as Regiões do Pará;
Compra de 400 EQUIPAMENTOS respiradores com monitores para UTIs;
VISTORIA DAS FRONTEIRAS para fiscalizar a entrada de pessoas no Pará;
Solicitação de ajuda ao Governo Chinês para aquisição de materiais médicos e sanitários, além de itens como
respiradores, testes rápidos e leitos de UTI com seus insumos.

POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA ECONOMIA

Criação do FUNDO ESPERANÇA, com disponibilização, por parte do Estado, de R$ 200 milhões para auxílio a micro e
pequenos empreendedores, formais e informais, com valor individual de até R$ 15.000,00, com taxa de 0,2%, carência
de 90 dias e prazo de 36 meses para amortização;
Disponibilização de linha de crédito direcionada à FOLHA DE PAGAMENTO via Banpará no valor de até R$ 50.000,00
com taxa de 1%, carência de 60 dias e prazo de 36 meses para amortização;
Disponibilização de OPERAÇÃO DE RECEBÍVEIS via Banpará que consiste em adiantar valores futuros para empresas
que possuem contratos vigentes com o Governo do Estado no valor de até 50% do saldo contratual, com taxa de 1,2% e
amortização no mesmo número de meses.
Solicitação para que o Governo Federal aporte recursos do Tesouro Nacional para POLÍTICAS PÚBLICAS DE
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA TRIBUTÁRIA
ICMS – PRORROGAÇÃO – Divide o recolhimento do ICMS apurado e que vencerá em 10/04, 10/05 e
10/06 em duas parcelas, 60% dia 10 e 40% no dia 22, para todos, exceto, Substituição Tributária, Antecipado
Especial, diferença de alíquota, energia elétrica e telecomunicações.
SIMPLES NACIONAL – O Comitê Gestor do Simples Nacional, a pedido dos Estados, prorrogou o prazo
de recolhimento da parte relativa ao ICMS, que vencerá em 20/04, 20/05 e 20/06 para, respectivamente,
20/07, 20/08 e 20/09. Resolução CGSN nº 154, de 03 de abril de 2020.
PRAZOS DO CONTENCIOSO (Autos de Infração) – todos os prazos de impugnação e recursos ao TARF
foram suspensos enquanto durar a calamidade pública decretada. Instrução Normativa Sefa nº 10, de
23.03.20

POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA TRIBUTÁRIA

CESTA BÁSICA – inclusão dos seguintes produtos, reduzindo a tributação de 17%: para 3%:
Álcool em gel, Álcool 70%, Luvas médicas, máscaras médicas, hipoclorito de sódio sabonetes e água sanitária;
PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR ATACADISTAS
Programa criado pelo Governo para incentivar o mercado atacadista no Pará, vinculado a criação de empregos, aquisição de caminhões no
Estado, etc, dispensando 75% do ICMS apurado. O objetivo é incentivar que nossas empresas do Simples Nacional comprem diretamente
de atacadistas locais (80% das compras são feitas em atacadistas de outros Estados).
ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES - manutenção do atendimento presencial, mas 95% do atendimento tem sido feito pelo Call
Center ou pelo Portal da Sefa que já oferece 87 serviços aos contribuintes. Criamos o Domicílio Eletrônico do Contribuinte – DEC onde
todas as comunicações com o contribuinte são feitas diretamente por meio eletrônico.
POSTOS FISCAIS - mínimo o tempo de espera dos caminhoneiros.
Não estão sendo fiscalizados mercadorias isentas, remessa e retorno de consertos e reparos. Foram contatadas as maiores transportadoras
para enviarem antecipadamente os MDFs, que são conferidos a priori e, quando o caminhoneiro chega, são rapidamente liberados.

ASSISTÊNCIA SOCIAL E MITIGAÇÃO DE IMPACTOS SOCIAIS
PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA para consumidores de baixa renda limitados a
100 Kw – 350.000 famílias;
SUSPENÇÃO DO CORTE DE ENERGIA E ÁGUA pelos próximos 90 dias;
Distribuição de 550 MIL VALES ALIMENTAÇÃO às famílias dos alunos da rede estadual de todo o Pará;
Lançamento do Programa “TODOS EM CASA PELA EDUCAÇÃO”, com vÍdeo-aulas na TV Cultura e
plataformas digitais para alunos do ensino médio e fundamental;
Disponibilização do Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão) para RECEBER PESSOAS EM SITUAÇÃO
DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

SEGURANÇA PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE
AGLOMERAÇÕES
Fiscalização de PREÇO ABUSIVO nos produtos de higiene e limpeza, pela Polícia Civil, Polícia Militar e
PROCON.
SUSPENSÃO DAS AULAS na rede pública estadual, escolas técnicas e UEPA.
FECHAMENTO DAS FRONTEIRAS marítimas, fluviais e terrestres para viagens interestaduais em transporte
coletivo (barco, navio e ônibus).
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA NOS AEROPORTOS de Belém, Marabá e Santarém.
SUSPENSÃO DE VÔOS internacionais.
FECHAMENTO dos bares, restaurantes, casas noturnas e shoppings.

SEGURANÇA PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE
AGLOMERAÇÕES

PROIBIÇÃO DE EVENTOS com mais de 100 pessoas
Instituição de regras sanitárias para FUNCIONAMENTO DE DELIVERY e retirada de alimentos
em bares e restaurantes.
SUSPENSÃO DE VISITAS no sistema prisional.
Suspensão do atendimento ao público no DETRAN.
Fechamento de áreas em museus, teatros e demais espaços públicos do Estado;
Redução de atendimento presencial no BANPARÁ, com reforço de serviços via canais digitais;
Fiscalização e higienização dos TRANSPORTES PÚBLICOS.

