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INCENTIVO FINANCEIRO PARA APOIO À 
GESTAÇÃO, PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO: 
A Portaria GM/MS Nº 731, DE 16 de Abril de 2021 

institui, em caráter excepcional e temporário, 

incentivo financeiro federal de custeio para 

desenvolvimento de ações estratégicas de apoio à 

gestação, pré-natal e puerpério, com vistas ao 

enfrentamento da Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da 

pandemia do coronavírus. 

IMPORTANTE: PAGAMENTO DO SIMPLES 
NACIONAL: Reiteramos que o vencimento do 
Simples Nacional - DAS do mês 03/2021 é 20/07.  
A empresa que não for efetuar o pagamento em 
20/04 conforme consta na guia de pagamento 
(recebida antes da prorrogação)  deve solicitar 
outra guia, com vencimento em  20/07 podendo, 
inclusive, pagar em duas parcelas iguais e 
sucessivas. 
 

SECRETARIA DA FAZENDA-SP INICIA FASE DE 
MONITORAMENTO FISCAL DE 
CONTRIBUINTES DO SIMPLES NACIONAL : A 
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo, a partir de hoje (19), estende aos 
contribuintes optantes do Simples Nacional o 
monitoramento e a análise dos documentos fiscais 
que já vinham sendo realizados para os 
contribuintes do regime normal de apuração.  
 
DANFE SIMPLIFICADO - QUANDO UTILIZAR: 
Com o avanço do comércio eletrônico, surgiu a 
necessidade de simplificar o processo de 
impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal 
Eletrônica. A impressão do DANFE Simplificado – 
Etiqueta, possível de ser utilizado pelos 
contribuintes nas operações de venda a varejo 
para consumidor final em comércio eletrônico, 
venda por telemarketing ou processos 
semelhantes, ocorrerá seguindo os padrões 
técnicos estabelecidos em Nota Técnica, 

atendendo ao disposto no §5º-A da cláusula nona 
do Ajuste SINIEF 07/05. 
 

INSS: NOVA MODALIDADE PARA CONCESSÃO 
DO AUXÍLIO-DOENÇA E BPC: Em decorrência à 
pandemia, o INSS criou uma modalidade para a 
concessão do auxílio-doença e do BPC. No artigo 
de hoje vamos esclarecer um pouco mais sobre 
este assunto. Continue conosco e confira. 
Perícia médica  
No momento, de acordo com o Instituto Brasileiro 
de Direito Previdenciário cerca de 598 mil 
solicitações estão na fila aguardando a perícia 
médica, atualmente o cidadão tem que aguardar o 
prazo de até 90 dias para a concessão do 
benefício.  
Concessão do auxílio-doença 
No ano passado, 2020, por decorrência da 
pandemia do coronavírus, foi autorizado a 
concessão de um adiantamento de  R $1.045,00 , 
valor do salário mínimo ano passado, sendo 
necessário enviar apenas a documentação através 
dos canais remotos. 
Já para este ano,2021, será permitida a concessão 
do valor integral, em casos que o segurado tenha 
direito a receber mais do que o mínimo.  
 

GOVERNO DE SP LIBERA REABERTURA DE 
PARTE DO COMÉRCIO: O governo de São Paulo 
criou uma nova fase do plano de flexibilização da 
quarentena, entre vermelha e laranja, que libera 
a reabertura de comércios e atividades religiosas 
em horários reduzidos. Shoppings e lojas de rua, 
por exemplo, já poderão operar das 11h às 19h a 
partir deste domingo, 18. Restaurantes, salões de 
beleza e academias estão liberados a partir do dia 
24, também com horário restrito.  O toque de 
recolher, das 20h às 5h, foi mantido. Decreto Nº 
65.635, de 16 de Abril de 2021.  
 

 

 

 

 

Uma pausa para... 
O QUE REALMENTE SIGNIFICA SER 

PRODUTIVO 
Não entender a dinâmica por trás da produtividade 

leva a uma sensação constante de frustração: a 
pessoa pode trabalhar por muitas horas seguidas e 

ainda assim sentir que não conseguiu dar conta 
das suas tarefas. Segundo especialistas, produtivo 
está relacionado à capacidade de priorizar tarefas 

e administrar bem o próprio tempo, limitando 
atividades que pouco agregam e eliminando as que 
provocam sobrecarga emocional. Saber dizer não, 

reduzir a exposição a redes sociais e priorizar a 
saúde física e mental estão entre as dicas para 

conseguir isso. 
Ser produtivo não é trabalhar mais: a gestão do 

tempo ajuda a viver melhor. 
 

Frase da Semana: 

 
 

Toda crise possui 3 elementos: 

- Uma solução; 

- Um prazo de validade; 

- Uma lição de vida! 

 

Boa Semana!  


