ANO IX Nº 1.489 14.4.2021

I NOTICIAS
AG. SENADO- CPI da Covid investigará uso por estados e municípios de verbas federais para saúde.
AG. SENADO- O que fazer com as consultas médicas ou odontológicas durante a pandemia?.
AG. SENADO- Projeto inclui medidas protetivas de mulheres em banco de dados policial.
AG. SENADO- Consultoria avalia que não haveria crime de responsabilidade em sanção do Orçamento.
AG. SENADO- Prorrogação da entrega do IRPF até 31 de julho segue para sanção de Bolsonaro.
AG. SENADO- Plenário aprova formulário para avaliar risco de violência contra a mulher.
AG. SENADO- Plenário aprova prorrogação da dispensa de licitação na pandemia.
AG. CÂMARA- Projeto cria socorro financeiro para microempreendedor durante a pandemia.
AG. CÂMARA- Câmara, Senado e Ministério da Saúde anunciam antecipação de 1 milhão de doses da Pfizer em
abril.
AGÊNCIA BRASIL- ANS: planos devem autorizar RT-PCR de forma imediata.
AGÊNCIA BRASIL- Butantan libera mais 1 milhão de doses da CoronaVac ao governo federal.
AGÊNCIA BRASIL- Governo abrirá 600 vagas de capacitação contra covid-19, diz Queiroga.
AGÊNCIA BRASIL- SBP: violência mata mais de 103 mil crianças e adolescentes no Brasil.
AGÊNCIA BRASIL- Abertura de empresas bate recorde em 2020, diz Serasa.
AGÊNCIA BRASIL- Prazo para contestar auxílio emergencial negado termina hoje.
STF- Plenário confirma liminar para determinar ao Senado Federal instalação da CPI da Pandemia.
STF- Gastos com pessoal no Legislativo e no TCE-RR podem ser redistribuídos respeitando limites da LRF
STF- TCU não pode afastar aplicação de lei que prevê pagamento de bônus de eficiência a inativos da Receita
Federal.
STJ- Questões constitucionais impedem STJ de analisar suspensão de decisão que manteve nomeação de
servidores.
STJ- Dependentes e agregados têm o mesmo limite de tempo para permanecer em plano de saúde após morte do
beneficiário titular.
STJ- Prazo para cumprimento da primeira fase da prestação de contas tem início com intimação da defesa.

CONJUR- A lei das vacinas e a reparação de danos causados aos consumidores.
CONJUR- A constitucionalidade da taxa de fiscalização mineral.
CONJUR- TST afasta multa a sindicato por discussão de obrigatoriedade de contribuição..
CONJUR- TJ-SP suspende liminar que previa vacinação imediata dos oficiais de Justiça.
CONJUR- PF substitui delegado que usou "laudo paralelo" para beneficiar procuradores.
CONJUR- Município pode gerir honorários de procuradores, diz desembargadora do TJ-SP.
CONJUR- CNMP vai inaugurar Plenário Virtual em 5 de maio, anuncia Aras.

