
 

 

 

COMUNICADO: 28/2020-COVID-19 

 

O Sistema Ocepar informa que suas atividades estão sendo desenvolvidas de forma remota, não 

havendo atendimento presencial. 

 

1. Nesta terça-feira, dia 29, foi realização a reunião ordinária do Conselho Fiscal do 

SESCOOP/PR, por videoconferência. Além da pauta tradicional de prestação de contas do 

período. Foram destacadas a avalição financeira atual, a retrospectiva dos treinamentos, a 

readequação do planejamento e orçamento de 2020, bem como a adoção de medidas 

cabíveis e mudanças no portal da transparência. 

 

2. Na manhã do dia 29, o Governo Federal publicou a Medida Provisória nº 959, que 

estabelece a operacionalização do pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do 

Emprego e da Renda e do benefício emergencial mensal de que trata a Medida Provisória 

nº 936, de 1º de abril de 2020, e prorroga a vacatio legis da Lei nº 13.709 – Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais, para 03 de maio de 2021. Para acessar, clique aqui. 

 

3. No dia 28 de abril, o Governo do Estado do Paraná publicou a Lei nº 20.189, que torna 

obrigatório o uso de máscaras enquanto perdurar o estado de calamidade pública em 

decorrência da pandemia do coronavírus SARS-CoV-2, em todo o território do Estado do 

Paraná. Para acessar, clique aqui. 

 

4. No dia 28 de abril, o Governo do Estado do Paraná publicou o Decreto nº 4.546, que 

institui Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações Estruturantes e Estratégicas para 

Recuperação, Crescimento e Desenvolvimento do Estado do Paraná, em resposta aos 

impactos relacionados ao Coronavírus (COVID-19). Para acessar, clique aqui. 

 

5. No dia 28 de abril, as entidades que compõem o G7, encaminharam ofício para o Governo 
do Estado do Paraná, sugerindo ações em relação ao funcionalismo público (Anexo). 

 
 
Curitiba, 29 de abril de 2020. 
Comitê de Acompanhamento e Prevenção da COVID-19 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-959-de-29-de-abril-de-2020-254499639
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=234115&indice=1&totalRegistros=64&anoSpan=2020&anoSelecionado=2020&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=234116&indice=1&totalRegistros=158&anoSpan=2020&anoSelecionado=2020&mesSelecionado=4&isPaginado=true

