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1. ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Janeiro 2020

P  ORTARIA   MS-ANVISA   N  º 74,   DE   27/01/20 -Republicação - Dispõe sobre a criação de
Grupo de Emergência em Saúde Pública para condução das ações referentes ao Novo
Coronavírus (NCoV).clique aqui

Fevereiro 2020

L  EI     N  º  13.979,    DE   06/02/20 -  Dispõe  sobre  as  medidas  para  enfrentamento  da
emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  do  coronavírus
responsável pelo surto de 2019. clique aqui
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https://brasilsus.com.br/index.php/pdf/portaria-n-74/
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus_-_material_tecnico/lei_federal_no_13.979_de_06_02_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jan.20/Iels20/U_PT-MS-ANVISA-74-REP_270120.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels27/U_LE-13979_060220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels27/U_LE-13979_060220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels27/U_LE-13979_060220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels27/U_LE-13979_060220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels27/U_LE-13979_060220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels27/U_LE-13979_060220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jan.20/Iels20/U_PT-MS-ANVISA-74-REP_270120.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jan.20/Iels20/U_PT-MS-ANVISA-74-REP_270120.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jan.20/Iels20/U_PT-MS-ANVISA-74-REP_270120.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jan.20/Iels20/U_PT-MS-ANVISA-74-REP_270120.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jan.20/Iels20/U_PT-MS-ANVISA-74-REP_270120.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jan.20/Iels20/U_PT-MS-ANVISA-74-REP_270120.pdf


P  ORTARIA   MS-GM    N  º 188    DE   03/02/20 -  Declara Emergência em Saúde Pública de
importância  Nacional  (ESPIN)  em  decorrência  da  Infecção  Humana  pelo  novo
Coronavírus (2019-nCoV). clique aqui

Março 2020

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – SALVADOR

DECRETO Nº 32.288 DE 25   DE MARÇO DE   2020-PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  -
SALVADOR  - Cria  o  Centro  de  Operações  de  Emergências  para  resposta  ao  novo
Coronavírus (COE-NCOV) clique aqui

DECRETO Nº 32.287 DE 25    DE MARÇO DE   2020-PODER EXECUTIVO MUNICIPAL-
SALVADOR  - Determina  a  requisição  administrativa  de  serviços  e  define  medidas
complementares  para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde pública  de  importância
internacional decorrente coronavírus clique aqui

DECRETO Nº 32.297 DE 26   DE MARÇO DE   2020 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
SALVADOR  - Define  medidas  complementares  para  o  enfrentamento  da  pandemia
decorrente do coronavírus. clique aqui

DECRETO Nº 32.280 DE 23   DE MARÇO DE   2020 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL -
SALVADOR - Define  medidas  complementares  para  o  enfrentamento  da  pandemia
decorrente do coronavírus clique aqui

DECRETO Nº 32.275 DE 21   DE MARÇO DE   2020 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL -
SALVADOR - Determina a requisição administrativa de bens, em razão da necessidade
de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional.  clique
aqui

DECRETO Nº 32.272 DE 19   DE MARÇO DE   2020 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL-
SALVADOR -  Define  medidas  complementares  para  o  enfrentamento  da  pandemia
decorrente do coronavírus.clique aqui
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http://www.dom.salvador.ba.gov.br/
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/dom_-decreto_no_32.280_de_23_de_marco_de_2020-casas_de_showbares.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/dom_decreto_32297_26.03.20.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/dom_decreto_32287_25.03.20.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/dom_decreto_32288_25.03.20.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt188-20-ms.htm
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels25/U_PT-MS-GM-188_030220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels25/U_PT-MS-GM-188_030220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels25/U_PT-MS-GM-188_030220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels25/U_PT-MS-GM-188_030220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels25/U_PT-MS-GM-188_030220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels25/U_PT-MS-GM-188_030220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels25/U_PT-MS-GM-188_030220.pdf


DECRETO Nº 32.268 DE 18   DE MARÇO DE   2020 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL -
SALVADOR - Declara situação de emergência no Município de Salvador e define outras
medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. clique aqui

DECRETO Nº 32.256 DE 16 DE MARÇO DE 2020 – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL –
SALVADOR - Dispõe sobre novas medidas de prevenção e controle para enfrentamento
do COVID-19 no âmbito do município de Salvador.clique aqui

DECRETO Nº 32.248 DE 14 DE MARÇO DE 2020 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL-
SALVADOR - Dispõe  sobre  as  medidas  temporárias  de  prevenção  e  controle  para
enfrentamento do COVID-19 no âmbito do município de Salvador.clique aqui

DECRETO Nº 32.249 DE 14 DE MARÇO DE 2020 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL-
SALVADOR - Estabelece  orientações  aos  órgãos  e  entidades  integrantes  da
Administração Pública Municipal Direta e Indireta, quanto às medidas de proteção para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus (COVID-19) c  lique aqui

LEGISLAÇÃO ESTADUAL – BAHIA 

DECRETO Nº 19.533 DE 18 DE MARÇO DE 2020 -   PODER EXECUTIVO ESTADUAL -
Determina  a  requisição  administrativa  de  bens,  em  razão  da  necessidade  de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus clique aqui

DECRETO Nº 19.550 DE 19 DE MARÇO DE 2020 -   PODER EXECUTIVO ESTADUAL -
Dispõe  sobre  as  medidas  temporárias  complementares  para  enfrentamento  da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, e
dá outras providências. clique aqui

DECRETO Nº 19.551 DE 20 DE MARÇO DE 2020 -   PODER EXECUTIVO ESTADUAL -

Estabelece medidas para a gestão das despesas e controle dos gastos de custeio e de
pessoal,  para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância
internacional decorrente do COVID-19, no âmbito do Poder Executivo Estadual, na forma
que indica, e dá outras providências. clique aqui
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http://www.secom.ba.gov.br/arquivos/File/COVID_Decretos/DecretocontencaodegastosCOVID19.pdf
http://www.secom.ba.gov.br/arquivos/File/COVID_Decretos/DECRETO1955020.pdf
http://www.secom.ba.gov.br/arquivos/File/COVID_Decretos/DECRETO1953320.pdf
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/dom_ssa-declaracao_de_emergencia-_decreto_32268_18.03.2020_2.pdf


DECRETO Nº 19.554 DE 21 DE MARÇO DE 2020 -   PODER EXECUTIVO ESTADUAL -
Dispõe  sobre  as  medidas  temporárias  complementares  para  enfrentamento  da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, e
dá outras providências clique aqui

DECRETO Nº 19.556 DE 22 DE MARÇO DE 2020 -    PODER EXECUTIVO ESTADUAL
-Determina a requisição administrativa dos bens que indica, em razão da necessidade de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus.clique aqui

DECRETO Nº 19.567 DE 23 DE MARÇO DE 2020 -    PODER EXECUTIVO ESTADUAL -
Dispõe  sobre  as  medidas  temporárias  complementares  para  enfrentamento  da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, e
dá outras providências.clique aqui

DECRETO Nº 19.568 DE 23 DE MARÇO DE 2020 -    PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Estabelece  isenção  nas  operações  com  produtos  utilizados  em  atendimento  médico
destinados  à  órgãos  da  Administração  Pública  Estadual  Direta  e  suas  Fundações  e
Autarquias. clique aqui

DECRETO Nº 19.585 DE 27 DE MARÇO DE 2020 -   PODER EXECUTIVO ESTADUAL -
Dispõe  sobre  as  medidas  temporárias  complementares  para  enfrentamento  da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, e
dá outras providências.clique aqui

DECRETO Nº 19.586 DE 27 DE MARÇO DE 2020 - PODER EXECUTIVO ESTADUAL
-Ratifica declaração de Situação de Emergência em todo o território baiano, para fins de
prevenção e enfrentamento à COVID-19, e regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas
temporárias  para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância
internacional decorrente do coronavírus.clique aqui

DECRETO Nº 19.597 DE 27 DE MARÇO DE 2020 -    PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Dispõe sobre a aceitação, pelos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder
Executivo Estadual, de doação de bens móveis, sem ônus ou encargos, e da prestação
não  remunerada  de  serviços,  oferecidos  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas  de  direito
privado,  que tenham por finalidade o atendimento às ações de prevenção,  controle  e
tratamento da COVID-19, e dá outras providências.clique aqui
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http://www.secom.ba.gov.br/arquivos/File/Decreto195972020.pdf
http://www.secom.ba.gov.br/arquivos/File/COVID_Decretos/Decreto1958620atualizado.pdf
http://www.secom.ba.gov.br/arquivos/File/Decreto195852020.pdf
http://www.secom.ba.gov.br/arquivos/File/COVID_Decretos/Decreto1956820.pdf
http://www.secom.ba.gov.br/arquivos/File/COVID_Decretos/Decreto1956720.pdf
http://www.secom.ba.gov.br/arquivos/File/COVID_Decretos/Decreto1555620.pdf
http://www.secom.ba.gov.br/arquivos/File/COVID_Decretos/Decreto1555420.pdf


DECRETO Nº 19.570 DE 24 DE MARÇO DE 2020 – PODER EXECUTIVO ESTADUAL -
BAHIA.  Altera o Decreto nº 19.529, de 16 de março de 2020, na forma que indica, e dá
outras providências. Clique aqui 

DECRETO Nº 19.569 DE 24 DE MARÇO DE 2020 - PODER EXECUTIVO ESTADUAL-
BAHIA -  Dispõe sobre as medidas temporárias complementares para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, e
dá outras providências. Clique aqui

DECRETO Nº 19.555 DE 22 DE MARÇO DE 2020 - PODER EXECUTIVO ESTADUAL -
BAHIA   -  Dispõe sobre as medidas temporárias complementares para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, e
dá outras providências. clique aqui

DECRETO Nº 19.549 DE 18 DE MARÇO DE 2020 - PODER EXECUTIVO ESTADUAL -
BAHIA - Declara Situação de Emergência em todo o território baiano, afetado por Doença
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério da
Integração  Nacional  nº  02,  de  20  de  dezembro  de  2016,  para  fins  de  prevenção  e
enfrentamento à COVID-19, e dá outras providências. clique aqui

DECRETO Nº 19.528 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - PODER EXECUTIVO ESTADUAL  –
BAHIA - Institui, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o trabalho remoto, na forma que
indica, e dá outras providências. clique aqui

DECRETO Nº 19.529 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - PODER EXECUTIVO ESTADUAL –
BAHIA-  Regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus .
clique aqui
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http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-19529-de-16-de-marco-de-2020
http://do.ba.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/9687#/p:1/e:9687?find=DECRETO%20N%C2%BA%2019.528%20DE%2016%20DE%20MAR%C3%87O%20DE%202020
https://www.mpba.mp.br/area/saude/biblioteca/2151
http://do.ba.gov.br//ver-flip/9728/#/e:9728/p:1?find=DECRETO%20N%C2%BA%2019.555%20DE%2022%20DE%20MAR%C3%87O%20DE%202020
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-19569-de-24-de-marco-de-2020
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-19570-de-24-de-marco-de-2020


LEGISLAÇÃO FEDERAL 

PORTARIA Nº 340,  MIN. DA CIDADANIA,DE 30 DE MARÇO DE 2020 -  Estabelece
medidas para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
decorrente  de  infecção  humana  pelo  novo  coronavírus  (COVID-19),  no  âmbito  das
Comunidades Terapêuticas.  clique aqui

PORTARIA MS Nº 580, DE 27 DE MARÇO DE 2020 - Dispõe sobre a Ação Estratégica
"O  Brasil  Conta  Comigo  -  Residentes  na  área  de  Saúde",  para  o  enfrentamento  à
pandemia do coronavírus (COVID-19). clique aqui

NOTA  INFORMATIVA  Nº  5/2020-DAF/SCTIE/MS  -  Uso  da  Cloroquina  como  terapia
adjuvante no tratamento de formas graves do COVID-19. clique aqui

NOTA TÉCNICA Nº 6/2020-COCAM/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS -  Atenção à saúde do
recém-nascido no contexto da infecção pelo novo coronavírus. clique aqui

NOTA  TÉCNICA  Nº  5/2020-COCAM/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS -  Condutas  para  a
realização de doação de leite materno aos bancos de leite humano e postos de coleta de
leite humano no contexto da infecção coronavírus (SARS-CoV-2).clique aqui

NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-DAPES/SAPS/MS - Trata-se de avaliação de medida para o
enfrentamento da situação de emergência em saúde pública decorrente do Coronavírus
(Covid-19),  sobre  questionamento  da  Rede  de  Atenção  à  Saúde  (RAS)  respectivo  à
preservação  da  amamentação  em  situação  de  risco  iminente  de  transmissão  do
respectivo  vírus,  em  situações  que  a  mãe  apresente  sintomatologia  compatível  com
síndrome gripal. clique aqui

PORTARIA  MJSP  Nº  149,  DE  27  DE  MARÇO  DE  2020 -  Dispõe  sobre  restrição
excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros, conforme recomendação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.   clique aqui

PORTARIA    MS-SESAI    N  º  16,    DE   24/03/20   - Institui  o  Comitê  de  Crise  para
planejamento,  coordenação,  execução,  supervisão  e  monitoramento  dos  Impactos  da
COVID-19 no âmbito da Saúde dos Povos Indígenas. clique aqui

PORTARIA MS Nº 545, DE 25 DE MARÇO DE 2020 - Altera a Portaria nº 488/GM/MS, de
23  de  março  de  2020,  para  orientar  a  aplicação  de  recursos  oriundos  de  emendas
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http://www.conass.org.br/conass-informa-n-119-2020-publicada-a-portaria-sesai-n-16-que-institui-o-comite-de-crise-para-planejamento-coordenacao-execucao-supervisao-e-monitoramento-dos-impactos-da-covid-19-no-am/
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-149-de-27-de-marco-de-2020-250059813
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/sei_ms_-_0014033399_-_nota_tecnica_aleitamento_e_covid.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/sei_ms_-_0014132552_-_nota_tecnica_doacao_de_lm.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/sei_ms_-_0014134779_-_nota_tecnica_atencao_ao_rn_durante_covid.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/nota_informativa_05-2020_daf_sctie_cloroquina.pdf.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_ms_ndeg580_de_27.03.2020_acao_estrategica_o_brasil_conta_comigo-_residentes_na_area_de_saude.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/min_cidadania_portaria_no_340_-_comundidades_terapeuticas.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels58/U_PT-MS-SESAI-16_240320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels58/U_PT-MS-SESAI-16_240320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels58/U_PT-MS-SESAI-16_240320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels58/U_PT-MS-SESAI-16_240320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels58/U_PT-MS-SESAI-16_240320.pdf


parlamentares  em  medidas  para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública
decorrente do Coronavírus (COVID-19). clique aqui

DECRETO PR Nº 10.292, DE 25 DE MARÇO DE 2020 - Altera o Decreto nº 10.282, de
20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para
definir os serviços públicos e as atividades essenciais. clique aqui

PORTARIA MS Nº 488,  DE 23 DE MARÇO DE 2020 -  Dispõe sobre a aplicação de
emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS),
para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2020. clique aqui

PORTARIA MS Nº 480, DE 23 DE MARÇO DE 2020 -  Estabelece recurso do Bloco de
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos estados e
Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus -
COVID 19. clique aqui

P  ORTARIA   M  INISTÉRIO  DA INFRAESTRUTURA   Nº  24,    DE   23/03/20  –  Estabelece
medidas no Ministério da Infraestrutura, em caráter excepcional, para enfrentamento da
emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  do  COVID-19
(coronavírus) clique aqui

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, DE 22 DE MARÇO DE 2020- Dispõe sobre as medidas
trabalhistas  para  enfrentamento  do  estado  de  calamidade  pública  reconhecido  pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus ( covid-19 ), e dá outras providências.
clique aqui

P  ORTARIA     MEC Nº 356, de 20/03/20   - Dispõe sobre a atuação dos alunos dos cursos da
área de saúde no combate à pandemia do COVID-19 (coronavírus) clique aqui

PORTARIA MS Nº 467, DE 20 DE MARÇO DE 2020 - Dispõe, em caráter excepcional e
temporário,  sobre  as  ações  de  Telemedicina,  com  o  objetivo  de  regulamentar  e
operacionalizar  as  medidas  de  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de
importância internacional previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
decorrente da epidemia de COVID-19.clique aqui

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020   - Altera a Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no467_de_20.03.20_telemedicina.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/mec-portaria_no_356_20.03.20_atuacao_dos_alunos_dos_cursos_da_area_de_saude.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/medida_provisoria_no_927_de_22_de_marco_de_2020_-_medida_provisoria_no_927_de_22_de_marco_de_2020_-_dou_-_imprensa_nacional.pdf
https://www.mpba.mp.br/area/saude/biblioteca/2151
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/ms_portaria_no_480_23.03.20.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-488-de-23-de-marco-de-2020-249317439
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/pr_decreto_10292_25.03.20_servicos_essenciais.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-545-de-25-de-marco-de-2020-249807561
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-MS-GM-430_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-MS-GM-430_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-MS-GM-430_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-MS-GM-430_190320.pdf


insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus. clique aqui

P  ORTARIA   GM Nº 454,    DE   20/03/20 - Declara, em todo o território nacional, o estado de
transmissão comunitária do coronavírus (covid-19) clique aqui

P  ORTARIA   MS-GM    N  º  430,    DE   19/03/20   - Estabelece incentivo  financeiro  federal  de
custeio no âmbito da Atenção Primária à Saúde, em caráter excepcional e temporário,
com o objetivo de apoiar o funcionamento em horário estendido das Unidades de Saúde
da Família (USF) ou Unidades Básicas de Saúde (UBS) no país, para enfrentamento da
emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  do  coronavírus
(covid-19).  clique aqui

PORTARIA Nº 125, DE 19 DE MARÇO DE 2020- Dispõe sobre a restrição excepcional e
temporária  de  entrada  no  País  de  estrangeiros  oriundos  dos  países  que  relaciona,
conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. clique aqui

PORTARIA GM 414, DE 18 DE MARÇO DE 2020, que autoriza a habilitação de leitos de
UTI Adulto e Pediátrico para atendimento EXCLUSIVO de pacientes COVID-19.  clique
aqui

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 5, DE 17 DE MARÇO DE 2020 -  Dispõe sobre a
compulsoriedade  das  medidas  de  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública
previstas na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 clique aqui

P  ORTARIA   MS-GM   N  º 395,   DE   16/03/20   - Estabelece recurso do Bloco de Custeio das
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade-
MAC, a ser disponibilizado aos Estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde
para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19. clique aqui

DECRETO Nº 10.277,  DE 16 DE MARÇO DE 2020 -  Institui  o Comitê de Crise para
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19. clique aqui

DECLARAÇÃO  DA  ORGANIZAÇÃO  MUNDIAL  DE  SAÚDE  (OMS) DE  PANDEMIA
GLOBAL DO SARS – COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS). clique aqui

R  ESOLUÇÃO   N  ORMATIVA   MS-ANS    N  º  453,    DE   12/03/20 -Retificação-  Altera  a
Resolução Normativa - RN nº 428, de 07 de novembro de 2020, que dispõe sobre o Rol
de  Procedimentos  e  Eventos  em  Saúde  no  âmbito  da  Saúde  Suplementar,  para
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https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6120:oms-afirma-que-covid-19-e-agora-caracterizada-como-pandemia&Itemid=812
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10277.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-395-de-16-de-marco-de-2020-248162153
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus_-_material_tecnico/min_justica_e_min_saude_portaria_coronavirus.pdf
http://www.conass.org.br/conass-informa-n-86-2020-publicada-a-portaria-gm-n-414-que-autoriza-a-habilitacao-de-leitos-de-unidade-de-terapia-intensiva-adulto-e-pediatrico-para-atendimento-exclusivo-dos-pacient/
http://www.conass.org.br/conass-informa-n-86-2020-publicada-a-portaria-gm-n-414-que-autoriza-a-habilitacao-de-leitos-de-unidade-de-terapia-intensiva-adulto-e-pediatrico-para-atendimento-exclusivo-dos-pacient/
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus_-_material_tecnico/portaria_125_casa_civil_19.03.20.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-430-de-19-de-marco-de-2020-249027837
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt454-20-ms.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-926-de-20-de-marco-de-2020-249094248
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels52/U_RN-MS-ANS-453-RET_120320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels52/U_RN-MS-ANS-453-RET_120320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels52/U_RN-MS-ANS-453-RET_120320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels52/U_RN-MS-ANS-453-RET_120320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels52/U_RN-MS-ANS-453-RET_120320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels52/U_RN-MS-ANS-453-RET_120320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels52/U_RN-MS-ANS-453-RET_120320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels52/U_RN-MS-ANS-453-RET_120320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels52/U_RN-MS-ANS-453-RET_120320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels51/U_PT-MS-GM-395_160320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels51/U_PT-MS-GM-395_160320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels51/U_PT-MS-GM-395_160320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels51/U_PT-MS-GM-395_160320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels51/U_PT-MS-GM-395_160320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels51/U_PT-MS-GM-395_160320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels51/U_PT-MS-GM-395_160320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-MS-GM-430_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-MS-GM-430_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-MS-GM-430_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-MS-GM-430_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-MS-GM-430_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-MS-GM-430_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-MS-GM-430_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-MS-GM-430_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-MS-GM-430_190320.pdf


regulamentar a cobertura obrigatória e a utilização de testes diagnósticos para infecção
pelo Coronavírus. clique aqui

P  ORTARIA   MS-GM    N  º  356,    DE   11/03/20 -  Dispõe  sobre  a  regulamentação  e
operacionalização  do  disposto  na  Lei  nº  13.979,  de  6  de  fevereiro  de  2020,  que
estabelece  as  medidas  para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19)  clique aqui

DECRETO Nº 10.289 de 24.3.2020. Publicado no DOU de 24.3.2020 - Edição extra -A.
Altera  o  Decreto  nº  10.277,  de  16  de  março  de  2020,  para  instituir  o  Centro  de
Coordenação  de  Operações,  no  âmbito  do  Comitê  de  Crise  para  Supervisão  e
Monitoramento dos Impactos da Covid19 clique aqui

PROJETO DE LEI n.º 791, 2020 - Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para
instituir  o Comitê Nacional de Órgãos de Justiça e Controle para prevenir ou terminar
litígios,  inclusive os judiciais,  relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da covid-19. clique aqui

PORTARIA Nº 133, de 23.3.2020. Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de
entrada  no  País  de  estrangeiros  provenientes  dos  países  que  relaciona,  conforme
recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. clique aqui

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 928, de 23.3.2020. Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, e
revoga o art. 18 da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020.clique aqui

DECRETO Nº 10.288 de 22.3.2020. Publicado No DOU de 22.3.2020 - Edição extra -J
Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir as atividades e os
serviços relacionados à imprensa como essenciais. clique aqui

PORTARIA Nº 132, de 22.3.2020. Publicado no DOU de 22.03.2020 - Edição extra – K
Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País, por via terrestre,
de estrangeiros provenientes da República Oriental do Uruguai, conforme recomendação
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.clique aqui

DECRETO Nº 10.285, de 20.3.2020. Publicado no DOU de 20.3.2020- Edição extra –
G.Reduz temporariamente as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
incidentes sobre os produtos que menciona.clique aqui
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http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt132-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10288.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20133-20-CCV.htm
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2179FD40F5B7B2B488B84DD9D4542AFB.proposicoesWebExterno2?codteor=1869662&filename=PL+791/2020
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10289.htm
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus_-_material_tecnico/portaria_356_reg_portaria_13979.pdf
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=Mzg2MQ==
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels48/U_PT-MS-GM-356_110320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels48/U_PT-MS-GM-356_110320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels48/U_PT-MS-GM-356_110320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels48/U_PT-MS-GM-356_110320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels48/U_PT-MS-GM-356_110320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels48/U_PT-MS-GM-356_110320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels48/U_PT-MS-GM-356_110320.pdf


DECRETO Nº º 10.284, de 20.3.2020. Publicado no DOU de 20.3.2020 - Edição extra –
G.Dispõe  sobre  a  dilação  do  prazo  de  vencimento  das  tarifas  de  navegação  aérea,
durante o período de enfrentamento da pandemia da covid-19 .clique aqui

DECRETO Nº 10.283, de 20.3.2020. Publicado no DOU de 20.3.2020 - Edição extra –
G.Institui o Serviço Social Autônomo denominado Agência para o Desenvolvimento da
Atenção Primária à Saúde - Adaps.clique aqui

DECRETO Nº  10.282, de 20.3.2020. Publicado no DOU de 20.3.2020 - Edição extra -
G e republicado no DOU de 21.03.2020 -  extra- H. Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais.clique aqui

RESOLUÇÃO Nº 352, de 20.3.2020. Publicado no DOU de 20.03.2020 - Edição extra
G.Dispõe  sobre  a  autorização  prévia  para  fins  de  exportação  de  cloroquina  e
hidroxicloroquina e de produtos sujeitos à vigilância sanitária destinados ao combate da
Covid-19. clique aqui

RESOLUÇÃO Nº 351, de 20.3.2020. Publicado no DOU de 20.03.2020 - Edição extra
G.Dispõe  sobre  a  atualização  do  Anexo  I  (Listas  de  Substâncias  Entorpecentes,
Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial) da Portaria SVS/MS nº 344,
de 12 de maio de 1998, e dá outras providências. clique aqui

DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, de 20.3.2020. Publicado no DOU de 20.3.2020 - Edição
extra – C. Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do
Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de
2020. clique aqui 

PORTARIA Nº 683, de 19.3.2020. Publicado no DOU de 20.03.2020. Dispõe sobre a
instituição de comitê técnico para elaboração de iniciativas de promoção e defesa dos
Direitos  Humanos,  considerando  a  situação  de  emergência  de  saúde  pública  de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). clique aqui

DELIBERAÇÃO Nº 185, de 19.3.2020. Publicado no DOU de 20.03.2020. Dispõe sobre
a ampliação e a interrupção de prazos de processos e  de procedimentos  afetos aos
órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e privadas
prestadoras de serviços relacionados ao trânsito. clique aqui
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http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/deliberacao-n-185-de-19-de-marco-de-2020-249022932
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt683-20-mmfdh.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20351-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20352-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10282.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10283.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10284.htm


RESOLUÇÃO  Nº  349,  de  19.3.2020.  Publicada  no  DOU  de  20.3.2020. Define  os
critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para tratamento de petições de
regularização de equipamentos de proteção individual, de equipamentos médicos do tipo
ventilador pulmonar e de outros dispositivos médicos identificados como estratégicos pela
Anvisa,  em virtude da emergência de saúde pública internacional  decorrente do novo
Coronavírus e dá outras providências.clique aqui

PORTARIA Nº 126, de 19.3.2020. Publicado no DOU de 19.03.2020 - Edição extra-E e
republicado  no  DOU  de  Edição  extra-D.  Dispõe  sobre  a  restrição  excepcional  e
temporária de entrada no País de estrangeiros provenientes dos países que relaciona,
conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. clique aqui

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 925, de 18.3.2020. Publicada no DOU de 19.3.2020. Dispõe
sobre medidas emergenciais para a aviação civil  brasileira em razão da pandemia da
covid-19 .clique aqui

RESOLUÇÃO  N.  777,  de  18.3.2020. Publicado  no  DOU  de  19.03.2020. Deferir  as
petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde. clique
aqui 

RESOLUÇÃO  N.  776,  de  18.3.2020. Publicado  no  DOU  de  19.03.2020. Deferir  as
petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde. clique
aqui

RESOLUÇÃO N 851, de 18.3.2020. Publicado no DOU de 19.03.2020. Dispõe sobre a
Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT PDE, para o exercício
de 2020. clique aqui

RESOLUÇÃO N 152, de 18.3.2020. Publicado no DOU de 18.03.2020 - Edição extra
D.Prorroga o prazo para pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional.
clique aqui

PORTARIA N 7, de 18.3.2020. Publicado no DOU de 18.03.2020 - Edição extra B.
Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional. clique aqui

PORTARIA N 120, de 17.3.2020. Publicado no DOU de 18.03.2020. Dispõe sobre a
restrição  excepcional  e  temporária  de  entrada  no  País  de  estrangeiros  oriundos  da
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http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%207-20-mjsp-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20152-ME_SEF.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20851-CODEFAT.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20776-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20776-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20777-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20777-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv925.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt126-20-ccv.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5809525/RDC_349_2020_.pdf/1db02b46-604a-4345-8362-8267bb802045


República Bolivariana da Venezuela, conforme recomendação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Anvisa. clique aqui

RESOLUÇÃO N 1.338, de 17.3.2020. Publicado no DOU de 18.03.2020. Fixação de teto
máximo de juros ao mês, para as operações de empréstimo consignado em benefício
previdenciário, e dá outras providências.clique aqui

RESOLUÇÃO N 17, de 17.3.2020. Publicado no DOU de 18.03.2020.Concede redução
temporária da alíquota do Imposto de Importação ao amparo do artigo 50, alínea d, do
Tratado de Montevidéu de 1980, internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de
novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia do Corona Vírus /
Covid-19. clique aqui

RESOLUÇÃO  N  348,  de  17.3.2020.  Publicado  no  DOU  de  18.03.2020.  Define  os
critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para tratamento de petições de
registro  de  medicamentos,  produtos  biológicos  e  produtos  para  diagnóstico  in  vitro  e
mudança pós-registro de medicamentos e produtos biológicos em virtude da emergência
de saúde pública internacional decorrente do novo Coronavírus.clique aqui

RESOLUÇÃO  N  347,  de  17.3.2020.  Publicado  no  DOU  de  18.03.2020.  Define  os
critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a exposição à venda de
preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais, em virtude da emergência de saúde
pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.clique aqui

RESOLUÇÃO  N  1.927,  de  17.3.2020.  Publicado  no  DOU  de  18.03.2020.  Altera  a
Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro de 2006, que disciplina o despacho
aduaneiro de importação. clique aqui

RESOLUÇÃO N 17, de 17.3.2020. Publicado no DOU de 18.03.2020. Concede redução
temporária da alíquota do Imposto de Importação ao amparo do artigo 50, alínea d, do
Tratado de Montevidéu de 1980, internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de
novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia do Coronavírus /
Covid-19.clique aqui

PORTARIA N. 30, de 17.3.2020. Publicado no DOU de 17.03.2020 - Edição extra C.
Estabelece medidas de proteção no âmbito do Ministério da Defesa e dos Comandos das
Forças Singulares para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). clique aqui
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PORTARIA N 5, de 17.3.2020. Publicado no DOU de 17.03.2020 - Edição extra C.
Dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde
pública previstas na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.clique aqui

PORTARIA  N.  373,  de  16.3.2020.  Publicado  no  DOU  de  17.03.2020 .  Estabelece
orientações quanto às medidas protetivas, no âmbito do INSS, para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus (COVID 19). clique
aqui

RESOLUÇÃO N 4.783, de 16.3.2020. Publicado no DOU de 17.3.2020. Estabelece, por
prazos determinados,  percentuais  a  serem aplicados ao montante RWA, para fins de
apuração da parcela ACP Conservação de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de
março de 2013.clique aqui

RESOLUÇÃO N 4.782, de 16.3.2020. Publicado no DOU de 17.3.2020. Estabelece, por
tempo determinado, em função de eventuais impactos da Covid-19 na economia, critérios
temporários para a caracterização das reestruturações de operações de crédito, para fins
de gerenciamento de risco de crédito.clique aqui

INSTRUÇÃO NORMATIVA N 21, de 16.3.2020. Publicado no DOU de 17.3.2020. Altera
a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, que estabelece orientações aos
órgãos  e  entidades  do  Sistema de  Pessoal  Civil  da  Administração  Pública  Federal  -
SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) clique aqui

MEDIDA PROVISÓRIA N 924, de 13.3.2020. Publicada no DOU de 13.3.2020 - Edição
extra B. Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Educação e da Saúde,
no valor de R$ 5.099.795.979,00, para os fins que especifica.clique aqui

INSTRUÇÃO  NORMATIVA  N  20,  de  13.3.2020.  Publicada  no  DOU de  13.3.2020 -
Edição extra. Altera a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, que estabelece
orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública
Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID- 19). clique
aqui

RESOLUÇÃO N 346, de 12.3.2020. Publicada no DOU de 13.3.2020.Define os critérios
e os procedimentos extraordinários e temporários para a certificação de boas práticas de
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fabricação para fins de registro e alterações pós-registro de insumo farmacêutico ativo,
medicamento  e  produtos  para  saúde  em  virtude  da  emergência  de  saúde  pública
internacional do novo Coronavírus.clique aqui

PORTARIA N 356,  de 11.2.2020.  Publicado no DOU de 12.2.2020. Dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). clique aqui

PORTARIA N. 111, de 27.03.2020. Aprova condições extraordinárias para realização das
atividades  de  avaliação  da  conformidade  em  países  afetados  pela  epidemia  do
coronavírus (COVID-19). clique aqui

INSTRUÇÃO  NORMATIVA  N.  19,  de  12.3.2020.  Publicada  no  DOU  de  13.3.2020.
Estabelece  orientações  aos  órgãos  e  entidades  do  Sistema  de  Pessoal  Civil  da
Administração  Pública  Federal  -  SIPEC,  quanto  às  medidas  de  proteção  para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus (COVID-19).clique aqui

MEDIDA PROVISÓRIA N. 921,  de 7.2.2020.  Publicada no DOU de 10.2.2020.  Abre
crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa, no valor de R$ 11.287.803,00,
para os fins que especifica.clique aqui

ABRIL 2020

MEDIDA PROVISÓRIA N 936, de 1.4.2020. Publicada no DOU de 1.4.2020 - Edição
extra-D.  Institui  o  Programa Emergencial  de  Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre  medidas trabalhistas  complementares  para  enfrentamento  do  estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19),  de  que  trata  a  Lei  nº  13.979,  de  6  de  fevereiro  de  2020,  e  dá  outras
providências. clique aqui
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ATO  CONJUNTO  DAS  MESAS  DA  CÂMARA  DOS  DEPUTADOS  E  DO  SENADO
FEDERAL  Nº  2,  DE  2020.  Publicada  no  DOU de  2.4.2020. ATO CONJUNTO DAS
MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL Nº 2, DE 2020 AS
MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL. Regulamenta a
apreciação, pelo Congresso Nacional, dos projetos de lei de matéria orçamentária de que
trata o Regimento Comum do Congresso Nacional.clique aqui

2. MPBA EM AÇÃO

O Ministério Público do Estado da Bahia, em atenção à sua função precípua de zelar
pelos  interesses  sociais,  envidou  uma  série  de  medidas  e  ações,  dentro  de  suas
atribuições, com o objetivo de contribuir para evitar a transmissão do coronavírus, agente
etiológico causador da doença COVID-19, desde que a Organização Mundial da Saúde –
OMS decretou o estado de pandemia do Sars-Cov-2.

O  MPBA  agiu  a  fim  de  proteger  a  higidez  física  daqueles  que  transitam  por  suas
dependências, sejam membros, servidores, estagiários, terceirizados ou público externo,
e prevenir a transmissão e o contágio do coronavírus, ao mesmo tempo em que garantia
a manutenção da execução das suas atividades, sem nenhuma interrupção, atendendo
assim aos interesses da sociedade.

Com  o  propósito  de  comprovar  o  quanto  afirmado  acima,  passa-se  a  registrar,
cronologicamente, algumas das ações empreendidas pelo MPBA, a saber:

09/03/2020 –  O  MPBA  instaurou  procedimento  administrativo  para  acompanhar  as
políticas  públicas  relativas  à  vigilância  epidemiológica  do  coronavírus  em  Feira  de
Santana e colher as informações técnico-científicas sobre a viabilidade da realização da
Micareta de 2020, maior festa popular do Estado, perdendo em público apenas para o
Carnaval de Salvador. As providências adotadas resultaram na suspensão do evento.

12/03/2020 – Foi criado o Grupo de Trabalho para acompanhar ações de enfrentamento
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do coronavírus na Bahia, pela Procuradora-Geral de Justiça, Norma Angélica Cavalcanti,
através do Ato nº 220/2020.

13/03/2020 – Editada a Portaria nº 519/2020, que dispõe sobre as medidas emergenciais
e provisórias de prevenção ao novel coronavírus (SARS-Cov-2) e à COVID-19, doença
provocada pelo referido agente etiológico, no âmbito do MPBA. A Portaria determina o
afastamento  temporário  do  servidor  com  sintomas  e  suspeita  de  contaminação  e
determina  a  preferência  da  via  eletrônica  para  o  atendimento  ao  público,  com  a
suspensão de eventos administrativos que importem em aglomeração de pessoas, e a
restrição de acesso aos prédios do MP, dentre outras medidas.

16/03/2020 – Reunião para alinhamento de ações integradas de enfrentamento ao agente
etiológico,  com  a  participação  da  Procuradora-Geral  de  Justiça,  Norma  Angélica
Cavalcanti,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  da  Bahia,  Desembargador  Lourival
Trindade,  da  Procuradora-Geral  de  Justiça  Adjunta  para  Assuntos  Jurídicos,  Wanda
Valbiraci e a Promotora de Justiça, Coordenadora do GT do coronavírus, Patrícia Kathy
Medrado. 

16/03/2020 –  O MPBA expediu  ofícios  à  Superintendência  de  Proteção  e  Defesa  do
Consumidor (Procon-BA) e à Diretoria-Geral da Coordenadoria de Proteção e Defesa do
Consumidor (Codecon) de Salvador com o objetivo de que os órgãos intensificassem a
fiscalização  nos  estabelecimentos  que  comercializam  produtos  utilizados  contra  a
disseminação do coronavírus,  como máscaras,  luvas e álcool  em gel,  em atenção às
denúncias de aumento abusivo de preço de tais insumos na capital baiana.

16/03/2020 - A Procuradora-Geral de Justiça se reuniu com o Presidente e o Secretário-
Geral da Associação do Ministério Público da Bahia – AMPEB, para discutir as ações já
adotadas pelo MPBA para prevenção e enfrentamento do coronavírus – COVID-19.

17/03/2020  –  O  Ministério  Público  do  Estado  da  Bahia  instituiu  o  teletrabalho  como
medida de prevenção ao coronavírus,  através da Portaria nº 538/2020. O referido ato
normativo determinou a suspensão do atendimento presencial ao público externo, bem
como o  acesso  aos  prédios  que  integram  a  estrutura  física  do  MPBA  até  o  dia  de
30/03/2020,  já  prevendo  a  possibilidade  de  prorrogação.  Ademais,  determinou  a
instituição de rodízio no atendimento presencial, excluído do atendimento os  indivíduos
inseridos nos grupos de risco.

17/03/2020 - O MP ainda sugeriu a adoção de medidas em todas as Instituições de Longa
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Permanência  de  Idosos  –  ILPI  em  Feira  de  Santana,  com  o  objetivo  de  prevenir  a
dispersão  do  coronavírus  entre  o  público  idoso,  grupo  considerado  de  risco  pelos
profissionais de saúde. Sugeriu-se a restrição de visitas, excetuando-se apenas familiares
e  profissionais  de  saúde  que  atendem  diretamente  os  idosos,  bem  como  cuidados
especiais de higiene e isolamento dos que apresentarem sintomas do COVID-19.

18/03/2020 – O MPBA criou um canal de comunicação direta para a solicitação, por parte
dos cidadãos, de providências de enfrentamento ao coronavírus, através do telefone 0800
642 4577.

18/03/2020 - Fora requisitada a instauração de inquérito policial para apurar conduta de
empresário  que  teria  ignorado  as  recomendações  das  autoridades  sanitárias  para
isolamento e quarentena e procedeu, mesmo após ter sido diagnosticado com COVID-19,
em viagem para Trancoso.

18/03/2020 –  O  MPBA expediu  recomendações  às  Secretarias  de  Saúde  Estadual  e
Municipais de Salvador e de Madre de Deus, e às Instituições de Longa Permanência
para Idosos – ILPI dos municípios citados, visando a prevenção e o enfrentamento à
contaminação dos abrigados, inseridos em grupo de risco. Foram também instaurados
Procedimentos Administrativos para fiscalizar as ações de enfrentamento no âmbito das
Instituições.

19/03/2020 –  A  PGJ  recomendou  às  Promotorias  de  Justiça  do  Estado  da  Bahia  a
abertura  de  procedimento  administrativo  para  acompanhar  e  fiscalizar,  de  forma
continuada, as políticas públicas e a atuação dos gestores municipais e estadual no que
diz respeito ao enfrentamento do coronavírus.

19/03/2020 – O MPBA solicitou a um resort de Itacaré o nome e residência de todos os
funcionários que trabalharam em evento realizado no dia 07/03, visto que hóspedes que
lá estiveram foram posteriormente diagnosticados com COVID-19. Também oficiou-se à
Secretaria  Estadual  de  Saúde  questionando  a  existência  de  medidas  previstas  para
controle  de  temperatura  e  verificação  dos  sintomas  da  patologia  nas  rodoviárias  e
rodovias  dos municípios  de Itacaré  e  Maraú,  em razão dos  casos  diagnosticados  da
doença naquela região.

19/03/2020 – Fora expedida Recomendação à Secretaria Municipal de Promoção Social e
Combate à Pobreza (SEMPRE) de Salvador para que o órgão reorganizasse o serviço
socioassistencial  contínuo às  pessoas em situação de rua,  com toda estrutura  física,
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material e de recursos humanos adequadas às medidas emergenciais, estabelecidas pelo
Ministério da Saúde, para enfrentamento à pandemia do coronavírus. Recomendou-se,
ainda, a estruturação dos serviços de abrigo institucional para acolhimento provisório a
pessoas adultas ou a famílias, com ou sem crianças, em situação de rua, adotando-se as
medidas  de  prevenção,  identificação  de  casos  suspeitos  e  de  tratamento  de  danos
decorrentes da doença.

19/03/2020 – O MP recomendou aos Municípios de Barra da Estiva, Ibicoara e Iramaia o
imediato cancelamento ou adiamento dos eventos que implicassem em aglomeração de
pessoas, além da adoção de políticas públicas de prevenção, contenção e tratamento do
coronavírus.

19/03/2020 – O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF),
com a participação de membros do MPBA, reuniu-se para debater sobre da situação
emergencial  dos presos,  por  conta  da pandemia.  Deliberou-se  o  encaminhamento  de
sugestão  à  Mesa  Diretora  da  Corte  baiana para  a  edição de  ato  normativo  conjunto
regulamentando as situações de tais indivíduos.

20/03/2020 –  O  Ministério  Público  do  Estado  da  Bahia  expediu  Recomendação  ao
Município  de  Jacobina  para  que  determine  a  paralisação  de  atividades  e  serviços
considerados  não  essenciais,  a  exemplo  de  eventos  religiosos  de qualquer  natureza,
academias de ginástica, shows, e similares que importem em aglomeração de pessoas.
Também recomendou a promoção de políticas de prevenção, contenção e tratamento do
coronavírus,  a realização de campanha publicitária informativa oficial  e a aquisição de
equipamentos de respiração, medicamentos e insumos necessários para o combate à
pandemia.

20/03/2020 –  O  MPBA  instaurou  Procedimento  Investigatório  Criminal  para  apurar  a
conduta de advogada que compareceu a uma audiência de conciliação na 1ª Vara do
Sistema  dos  Juizados  Especiais  de  Lauro  de  Freitas,  na  data  de  16/03,  utilizando
máscara  e  afirmando  estar  contaminada  com  coronavírus,  bem  como  apresentando
sintomas de COVID-19.

20/03/2020 – A Câmara de Conciliação de Saúde – CSS, integrada pelo MPBA, instituiu o
serviço de atendimento digital direcionado às demandas da população que necessita de
serviços de saúde de forma não presencial, a fim de evitar a propagação do coronavírus.
Os atendimentos estão sendo realizados por meio do WhatsApp, através do número (71)
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99921 9085, e do endereço eletrônico  suporte@ccs.ba.gov.br. O serviço funciona das
9h às 16h, de segunda a sexta.

20/03/2020 –  O  MPBA  expediu  recomendação  aos  fornecedores,  distribuidores  e
revendedores situados nos Municípios de Tucano, Ribeira do Pombal e Banzaê, para que
assegurem o oferecimento de produtos de primeira necessidade ao consumidor de tais
localidades, tais como água mineral, alimentos, combustíveis, gás liquefeito de petróleo,
medicamentos, álcool, máscaras descartáveis e produtos de higiene sanitária domiciliar,
que devem ser comercializados pelos mesmos preços praticados antes da pandemia.

20/03/2020 – Fora expedida Recomendação pelo MPBA à Secretaria Municipal de Saúde
de Tremedal e às Polícias Rodoviária Estadual e Militar da Bahia para que instalassem
uma barreira sanitária, com o fim de inspecionar todos os veículos oriundos dos Estados
de São Paulo, Rio de Janeiro,  Minas Geral  ou quaisquer outros locais em que foram
registrados casos de contaminação pelo novo coronavírus.

20/03/2020 – O MPBA recomendou aos Prefeitos e Secretários Municipais de Saúde,
Meio  Ambiente,  Desenvolvimento  Econômico  e  de  Ação  Social  dos  Municípios  de
Serrinha,  Barrocas  e  Biritinga  a  proibição  da  realização  de  eventos  de  cavalgada,
vaquejada, ou quaisquer outros que impliquem na aglomeração de pessoas e/ou animais.

20/03/2020 – Expediu-se Recomendação pelo MPBA ao Comando da Polícia Militar de
Seabra  para  intensificar  a  fiscalização  do  transporte  interestadual  e  intermunicipal,
realizado  de  modo  clandestino  no  Município,  em  razão  de  grande  fluxo  diário  de
deslocamento de pessoas por tais meios de transporte irregular, contando com veículos
provenientes de diversas cidades com casos diagnosticados de coronavírus, tais como
Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro.

20/03/2020 – Em atendimento às Recomendações expedidas pelo Ministério Público do
Estado da Bahia, o Município de Maraú sinalizou a suspensão da entrada de aeronaves,
ônibus  intermunicipais  e  interestaduais,  bem  como  de  veículos  de  turismo  em  seu
território. O prefeito ainda publicou decretos adotando uma série de medidas preventivas
e de enfrentamento ao coronavírus, também alinhado com a Recomendação do MPBA,
como a suspensão de eventos públicos e privados que implicassem em aglomeração de
pessoas.

23/03/2020 – A Procuradora-Geral de Justiça, em reunião realizada em seu gabinete com
diversos Procuradores e  Promotores  de Justiça de atuação finalística,  debateu novas
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medidas para prevenção e enfrentamento do coronavírus, no âmbito do MPBA.

23/03/2020 –  Expedida  Recomendação  para  que  os  fornecedores,  distribuidores  e
revendedores  que  exercem  suas  atividades  nos  Municípios  de  Itabuna  e  Camaçari
assegurem  o  oferecimento  para  venda  ao  consumidor  de  produtos  de  primeira
necessidade, tais como água mineral, alimentos, combustíveis, gás liquefeito de petróleo,
medicamentos, álcool, máscaras cirúrgicas descartáveis e produtos de higiene sanitária
domiciliar. Tais insumos, pela Recomendação, devem ser comercializados pelos mesmos
preços  praticados  antes  da  pandemia,  e  quaisquer  alterações  de  valor  devem  ser
fundamentadas  na  comprovação  de  alteração  dos  custos  empresariais  logísticos  ou
funcionais, que devem ser divulgados ao consumidor.

23/03/2020 – Criado o Grupo de Trabalho Emergencial do Ministério Público na comarca
de Itabuna, para coordenar e integrar ações de acompanhamento das políticas públicas
voltadas à prevenção e contenção do coronavírus naquele Município. O grupo tem por
objetivo  verificar  e  fiscalizar  a  atuação do Poder Público no combate ao coronavírus,
especialmente no que diz respeito à adoção de medidas de prevenção e contenção da
COVID-19, nos grupos vulneráveis.

23/03/2020  -  Foi  instaurado  Procedimento  Administrativo  para  o  acompanhamento  e
fiscalização  da  atuação  do  Poder  Público  em  estabelecimentos  de  saúde  mental  no
Município  de  Salvador,  especialmente  nos  atendimentos  realizados  pelos  Centros  de
Atendimento Psicossocial (CAPS) e voltados à população das residências terapêuticas,
com relação à adoção das medidas de prevenção à pandemia do coronavírus  nestas
unidades.

23/03/2020  – Editado  Ato normativo pela Procuradora-geral de Justiça Norma Angélica
Cavalcanti,  que  determinou  redução,  contenção  e  controle  de  gastos  com  custeio  e
investimento em 2020, devido ao quadro de “instabilidade econômica” instalado com a
situação de emergência decorrente dos impactos da pandemia do novo coronavírus no
Brasil e na Bahia.

26/03/2020 –  Recomendação,  pelo  Gabinete  da  Procuradora-Geral  de  Justiça,  aos
membros  do  Ministério  Público  do  Estado  da  Bahia  para  que  destinem  os  recursos
oriundos  de  suas  atuações  finalísticas,  judiciais  e  extrajudiciais,  para  as  ações  de
enfrentamento e mitigação dos efeitos da pandemia do coronavírus. A PGJ destacou que
será respeitada a independência funcional e orientou que a destinação dos recursos deve
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ser  feita,  preferencialmente,  para  as  atividades  relacionadas  às  ações  e  serviços  de
saúde.

27/03/2020 –  O MPBA expediu recomendações solicitando a adoção de providências
voltadas ao fornecimento adequado da merenda no período do fechamento das escolas
em diversos municípios baianos.

27/03/2020  - Fora  expedida  Recomendação  pelo  MPBA à  de  Segurança  Pública  do
Estado da Bahia (SSP-BA) para que adotasse uma série de medidas de prevenção e
contenção do coronavírus entre os presos custodiados no estado. O MPBA recomendou à
Secretaria que, na ocorrência de novas prisões, as pessoas detidas não permaneçam
custodiadas nas delegacias de polícias, devendo ser conduzidas a uma das unidades do
sistema prisional baiano. Foi recomendada também a separação de idosos e detentos
vulneráveis à Covid-19, em razão de comorbidades (doenças crônicas preexistentes) e o
envio imediato para isolamento, testagem e notificação de presos que apresentarem os
sintomas da doença. Em caso de quadros de sintomas agudos, os detentos devem ser
encaminhados imediatamente para a rede pública de saúde.

30/03/2020 - Fora expedida Recomendação pelo MPBA ao Município de Salvador para
que  adotasse  medidas  para  determinar  a  suspensão  de  qualquer  procedimento  de
remoção forçada ou deslocamento involuntário da população de baixa renda da capital,
que tenha o objetivo de implantar projetos municipais,  enquanto durar a pandemia de
coronavírus. 
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3. NOTÍCIAS CORONAVÍRUS

Carreata contra isolamento é marcada por provocações

http://mdclipweb.midiaclip.com.br/arquivos/IMP/2020/3/202003300742_lpcd_5.jpg

COVID-19:  ANEEL  aprova  medidas  para  garantir  segurança  na  distribuição  de

energia 

(https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-

tecnico/noticias/covid-

19_aneel_aprova_medidas_para_garantir_seguranassa_na_distribuiassapso_de_energi

a_-_2.pdf)

Coronavírus: comércio de rua de Salvador fechará a partir de sábado (28)

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/coronavirus-comercio-de-rua-de-salvador-

fechara-a-partir-de-sabado-28/

Alerj proíbe corte de luz, gás e água no RJ enquanto durar crise do coronavírus

https://6minutos.com.br/minhas-financas/alerj-proibe-corte-de-luz-gas-e-agua-e-exige-

pratica-de-preco-de-1o-de-marco/
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Projeto proíbe corte no fornecimento de serviços básicos durante pandemia

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/03/20/projeto-proibe-corte-no-

fornecimento-de-servicos-basicos-durante-pandemia

Projeto proíbe cortes de água e luz durante crise do coronavírus

https://www.camara.leg.br/noticias/647030-projeto-proibe-cortes-de-agua-e-luz-durante-

crise-do-coronavirus/

Coronavírus:  MPF-BA pede  suspensão  de  cultos  e  eventos  com menos  de  50

pessoas

https://www.bahianoticias.com.br/justica/noticia/62231-coronavirus-mpf-ba-pede-

suspensao-de-cultos-e-eventos-com-menos-de-50-pessoas.html

Comitê científico para combate ao coronavírus. Alternativas para a falta de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Repasse de testes para a Covid-19 

para a Bahia, pelo MS

https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/03/31/rui-costa-diz-que-comite-cientifico-

pode-ajudar-a-driblar-falta-de-epis-e-que-aguarda-repasse-de-testes-para-covid-19-pelo-

governo-federal.ghtml

Justiça autorizou o uso de R$ 488 mil pela Secretária de Saúde do Estado (Sesab), 

através de transferência ao Fundo Estadual de Saúde, para uso exclusivo em 

medidas de prevenção ao coronavírus
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https://www.bahianoticias.com.br/justica/noticia/62304-justica-destina-r-488-mil-de-

acordo-da-operacao-adsumus-para-combater-coronavirus.html

As 20 cidades mais populosas da Bahia tomaram medidas para conter o avanço do

novo coronavírus

https://www.bahianoticias.com.br/municipios/noticia/19967-bahia-noticias-mostra-como-

as-20-maiores-cidades-baianas-enfrentam-novo-coronavirus.html 

Mais cinco cidades terão rodoviárias fechadas na Bahia; número chega a 34

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/mais-cinco-cidades-terao-rodoviarias-

fechadas-na-bahia-numero-chega-a-34/ 

CONASS  –  CONSELHO  NACIONAL  DE  SECRETÁRIOS  DE  SAÚDE  LANÇA  O

AMBIENTE  VIRTUALCORONAVÍRUS  (COVID19)  –  INFORMAÇÕES  PARA  A

GESTÃO

https://coronavirus.saude.gov.br/profissional-gestor

4. MATERIAL DE APOIO

NOTA TÉCNICA 03/2020  -  GRUPO  DE  TRABALHO  PARA  AÇÕES  DE
ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – GT/CORONAVÍRUS  - Orienta os membros
do  Ministério  Público  do  Estado  da  Bahia  na  atividade  de  fiscalização  das  medidas
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administrativas  adotadas  pelo  Poder  Público  no  enfrentamento  do  novo  coronavírus,
agente etiológico causador da COVID19. clique aqui

NOTA TÉCNICA 02/2020  -  GRUPO  DE  TRABALHO  PARA  AÇÕES  DE
ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – GT/CORONAVÍRUS - Nota Técnica para a
orientação  dos  membros  do  Ministério  Público  do  Estado  da  Bahia,  em  face  da
declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS, causada pelo novo
coronavírus, agente etiológico da COVID-19, visando ao acompanhamento e fiscalização
dos  contratos  administrativos  e  demais  ajustes  firmados  com  fundamento  na  Lei  nº
13.979/2020. clique aqui

NOTA TÉCNICA 01/2020  -  GRUPO  DE  TRABALHO  PARA  AÇÕES  DE
ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – GT/CORONAVÍRUS - Nota Técnica para a
atuação dos membros do Ministério Público do estado da Bahia em face da declaração de
pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS, causada pelo novo coronavírus,
agente  etiológico  da  COVID-19,  visando  o  acompanhamento  e  fiscalização  dos  atos
públicos que importem aglomeração de pessoas, em violação aos decretos estaduais e
municipais, editados para combater e prevenir a doença causada pelo novo coronavírus
(COVID-19).  clique aqui

RECOMENDAÇÃO N. 001/2020-GESAU-  Recomenda ao Município  de Salvador,  com
lastro nas orientações do Ministério da Saúde, da ANVISA e dos Conselhos Federal e
Regional  de  Odontologia,  a  suspensão  extraordinária  e  temporária  da  realização  de
procedimentos eletivos nos pontos de atenção à saúde bucal  da Rede de Atenção à
Saúde de Salvador, a fim de mitigar os efeitos do avanço da COVID-19. clique aqui

RECOMENDAÇÃO  Nº  002/2020  –  Gabinete  PGJ -  Recomenda  às  Promotorias  de
Justiça do Estado da Bahia que abram Procedimento Administrativo para acompanhar e
fiscalizar, de forma continuada, as políticas públicas e a atuação dos gestores municipais
e estaduais no que diz respeito ao enfrentamento do novo coronavírus - COVID-19. clique
aqui

RECOMENDAÇÃO  Nº  003/2020  -  Gabinete  PGJ  -  Recomenda  aos  membros  do
Ministério  Público  do  Estado  da  Bahia  que  destinem  os  recursos  oriundos  de  suas
atuações  finalísticas,  judiciais  e  extrajudiciais,  para  as  ações  de  enfrentamento  da
pandemia do novo coronavírus - COVID-19. clique aqui

RECOMENDAÇÃO - CEACON - Fornecimento regular água covid 19 clique aqui
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RECOMENDAÇÃO - CEACON – Manutenção de Água e Luz - COVID19 clique aqui

RECOMENDAÇÃO - CEACON  - Comercialização de produtos alimentícios fiscalização
covid 19 pandemia clique aqui

RECOMENDAÇÃO  -  CAOCA -  Recomenda a  adoção de medidas que  assegurem o
funcionamento dos Conselhos Tutelares durante o estado de emergência decretado em
razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). clique aqui

RECOMENDAÇÃO - CEACON -  Condutas abusivas mercado de consumo clique aqui

RECOMENDAÇÃO - CAODH - Prevenção do Coronavírus – COVID-19 nas Instituições
de Longa Permanência para Idosos  clique aqui

RECOMENDAÇÃO - CAODH  – Cornavírus-  Serviço de Acolhimento Institucional  para
População de Rua clique aqui

PORTARIA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CEDUC - Fiscalizar e acompanhar
as  providências  adotadas  pelo  Município  referentes  ao  fornecimento  de  alimentação
escolar durante o período de fechamento das escolas públicas, bem como supervisionar
as  medidas  de  segurança  implementadas  no  tocante  à  prevenção  ao  coronavírus
(COVID-19, CID 10: B34.2) durante as ações, observando, ainda, a fonte dos recursos
utilizados para tal desiderato. clique aqui

AÇÃO CIVIL PÚBLICA -  Suspensão de eventos clique aqui

PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO GESAU -  Acompanhamento  de  política  pública
clique aqui

OFÍCIO AO JUIZ DE DIREITO – Destinação de verbas Jaguarari/BA ao Fundo Estadual
ou Municipal de Saúde. clique aqui

NOTA CONJUNTA SAÚDE  E EDUCAÇÃO:  Medidas de  prevenção  da  infecção  pelo
COVID-19 nas escolas e universidades clique aqui

PLANO  ESTADUAL  DE  CONTINGÊNCIAS  PARA  ENFRENTAMENTO  DO  NOVO
CORONAVÍRUS- SARS-CoV-2 clique aqui

PLANO  CONTINGÊNCIA  PARA  INFECÇÃO  HUMANA  DO  NOVO   CORONAVÍRUS
(SARS-CoV-2) DO MUNICÍPIO DE  SALVADOR clique aqui

NOTA TÉCNICA CONJUNTA CNMP n° 01/2020 clique aqui
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NOTA TÉCNICA DIVEP SESAB - Coronavirus - Distanciamento Social clique aqui

INFORMATIVOS DO GABINETE INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO À EPIDEMIA
COVID – 19.  (GIAC-Covid-19) / PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA:

INFORMATIVO GIAC 01, de 20 de março de 2020. clique aqui

INFORMATIVO GIAC 02, de 21 de março de 2020 clique aqui

INFORMATIVO GIAC 03, de 22 de março de 2020 clique aqui

INFORMATIVO GIAC 04, de 22 de março de 2020 clique aqui

INFORMATIVO GIAC 05, de 23 de março de 2020 clique aqui

INFORMATIVO GIAC 06, de 24 de março de 2020 clique aqui

INFORMATIVO GIAC 07, de 25 de março de 2020 clique aqui

INFORMATIVO GIAC 08, de 26 de março de 2020 clique aqui

INFORMATIVO GIAC 09, de 01 de abril de 2020 clique aqui
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