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1. ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – SALVADOR

DECRETO Nº 32.8  90   DE   29   DE S  ETEMBRO   DE 2020 -   Define medidas complementares
para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. Interdição de praias. c  lique  
aqui      

DECRETO Nº 32.8  81   DE   28   DE S  ETEMBRO   DE 2020 -   Prorroga medidas de prevenção
e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do Município de Salvador,  na
forma que indica e dá outras providências. c  lique aqui      

DECRETO Nº 32.874 DE   25   DE S  ETEMBRO   DE 2020 -   Estabelece protocolos setoriais
para  parques  públicos  municipais  e  restaurantes  populares  municipais  na  forma  que
indica e dá outras providências. c  lique aqui      

DECRETO Nº 32.873 DE 25 DE S  ETEMBRO   DE 2020 -   Regulamenta a Lei Municipal nº
9.546, de 2020, no que se refere aos recursos provenientes da Lei Federal nº 14.017, de
2020,  institui  o  Comitê Municipal  para Acompanhamento,  Controle  e Fiscalização dos
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.874_de_25_de_setembro_de_2020_-_protocolos_setoriais_parque_publicos_e_restaurantes_populares.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.881_de_28_de_setembro_de_2020_-_prorroga_medidas_de_prevencao_e_controle_para_enfrentamento_do_covid-19._aulasmercados.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.890_de_28_de_setembro_de_2020_-_interdicao_praias_de_salvador.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.890_de_28_de_setembro_de_2020_-_interdicao_praias_de_salvador.pdf


Recursos Federais recebidos pelo Município do Salvador e dá outras providências para
implementação das ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas
durante o estado de calamidade pública. c  lique aqui      

LEI Nº 9.546/2020 - Define os recursos provenientes da Lei Federal nº 14.017, de 29 de
junho de 2020, como um dos mecanismos de financiamento público da Cultura, na forma
do art.17 da Lei nº 8.551, de 28 de janeiro de 2014, que “Institui o Sistema Municipal de
Cultura  do  Salvador  -  SMC”,  bem  como  altera  dispositivos  desta,  e  dá  outras
providências. c  lique aqui      

LEI Nº 9.545/2020 - Dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo a Doações de Bens
Essenciais  de  Primeira  Necessidade,  durante  o  período  de  calamidade  pública,  no
Município de Salvador, decorrente do Coronavírus e dá outras providências. c  lique aqui      

DECRETO Nº 32.842 DE 18 DE S  ETEMBRO   DE 2020 -   Prorroga ações regionalizadas
para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus mediante apoio e proteção
aos moradores e restrição de atividades, na forma que indica e dá outras providências.
c  lique aqui      

DECRETO Nº 32.841 DE 18 DE S  ETEMBRO   DE 2020 -    Define protocolo setorial para
praias, revoga dispositivo do Decreto n° 32.326 de 2020 na forma que indica e dá outras
providências. c  lique aqui     

LEGISLAÇÃO ESTADUAL – BAHIA 

DECRETO Nº 20.012 DE 25 DE SETEMBRO DE 2020 - Altera o Decreto nº 19.586, de 27
de março de 2020, na forma que indica, e dá outras providências. Suspensão das aulas
estaduais. Transporte Coletivo. clique aqui 

DECRETO Nº 20.006 DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 - Altera o Decreto nº 20.005, de 21
de setembro de 2020, na forma que indica, e dá outras providências. clique aqui 

DECRETO Nº 20.005 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - Regulamenta, no âmbito do
Poder Executivo Estadual, a aplicação da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020,
“Lei  Aldir  Blanc”,  que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural  a
serem adotadas durante o Estado de Calamidade Pública. clique aqui
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_20.005_de_21_de_setembro_de_2020_-_regulamenta_lei_aldir_blanc_-_acoes_emergenciais_ao_setor_cultural.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_20.006_de_22_de_setembro_de_2020_-_altera_o_decreto_no_20.005_de_21_de_setembro_de_2020_na_forma_que_indica_e_da_outras_providencias.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_20.012_de_25_de_setembro_de_2020_-_prorroga_aulas_estaduaisetc.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.841_de_18_de_setembro_de_2020_-_protocolo_praias.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.842_de_18_de_setembro_de_2020_-_prorroga_acoes_regionalizadas_bairros.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_9.545.2020_-_dispoe_sobre_a_criacao_do_programa_de_incentivo_a_doacoes_de_bens_essenciais_de_primeira_necessidade_durante_o_periodo_de_calamidade_publica.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_9.546.2020_-_define_os_recursos_provenientes_da_lei_federal_no_14.017_de_29_de_junho_de_2020_como_um_dos_mecanismos_de_financiamento_publico_da_cultura.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.873_de_25_de_setembro_de_2020_-_regulamenta_a_lei_municipal_no_9.546_de_2020._recursos_federais._setor_cultural.pdf


LEGISLAÇÃO FEDERAL 

PORTARIA MS Nº 2.639, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 - Habilita leitos de Suporte
Ventilatório  Pulmonar  para  atendimento  exclusivo  dos  pacientes  da  COVID-19  e
estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de
Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado da Bahia. clique
aqui 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.005,  DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 - Dispõe sobre o
estabelecimento de barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas. clique aqui 

LEI Nº 14.065, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 - Autoriza pagamentos antecipados nas
licitações  e  nos  contratos  realizados  no  âmbito  da  administração  pública;  adequa  os
limites de dispensa de licitação; amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratações
Públicas (RDC) durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. clique aqui 

PORTARIA MS Nº 2.632, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020 - Dispõe sobre a alteração do
prazo para alcance da meta de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)
no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), previsto no art. 4º
da Portaria nº 3.263/GM/MS, de 11 de dezembro de 2019, que estabelece o incentivo
financeiro  de  custeio  federal  para  implementação  e  fortalecimento  das  ações  de
cadastramento dos usuários do Sistema Único de Saúde, no âmbito da Atenção Primária
à Saúde. clique aqui 

PORTARIA MS Nº 2.625, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020 - Institui incentivo financeiro
federal de custeio, em caráter excepcional temporário, aos estados, municípios e Distrito
Federal para o fortalecimento dos Serviços de Verificação de Óbito (SVO), no contexto da
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.
clique aqui 

PORTARIA MC Nº 496, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020 - Dispõe sobre o calendário de
pagamentos e saques do auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril

3

https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.625_de_28_de_setembro_de_2020_-institui_incentivo_financeiro_federal_de_custeio_em_carater_excepcional_temporario_aos_estados_municipios_e_distrito_feder.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.632_de_29_de_setembro_de_2020_-_dispoe_sobre_a_alteracao_do_prazo_para_alcance_da_meta_de_cadastro_dos_usuarios_do_sistema_unico_de_saude_sus_no_sistema_de.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.065_de_30_de_setembro_de_2020_-_autoriza_pagamentos_antecipados_nas_licitacoes.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/medida_provisoria_no_1.005_de_30_de_setembro_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.639_de_30_de_setembro_de_2020_-_habilita_leitos_de_suporte_ventilatorio_pulmonar.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.639_de_30_de_setembro_de_2020_-_habilita_leitos_de_suporte_ventilatorio_pulmonar.pdf


de 2020 e do auxílio emergencial residual instituído pela Medida Provisória nº 1.000, de 2
de setembro de 2020. clique aqui

PORTARIA MS Nº 2.624 , DE 28 DE SETEMBRO DE 2020 - Institui incentivo de custeio,
em caráter excepcional e temporário, para a execução de ações de vigilância, alerta e
resposta à emergência de Covid-19. clique aqui

PORTARIA PR-CC Nº 456, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020 - Dispõe sobre a restrição
excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros, de qualquer nacionalidade,
conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. clique aqui

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.003, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020 - Autoriza o Poder
Executivo federal a aderir ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19-Covax
Facility. clique aqui  

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 -  Dispõe sobre o uso de assinaturas
eletrônicas  em  interações  com  entes  públicos,  em  atos  de  pessoas  jurídicas  e  em
questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos; e
altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de
1973, e a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. clique aqui  

PORTARIA MS Nº 2.  516,   DE   21   DE SETEMBRO DE 2020 -   Dispõe sobre a transferência
de recursos financeiros de custeio para a aquisição de medicamentos do Componente
Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos
impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19. clique aqui  

PORTARIA  MS  Nº  2.488,  DE    18   DE  SETEMBRO  DE  2020  -   Altera  a  Portaria  nº
1.742/GM/MS, de 13 de julho de 2020, para dispor sobre o credenciamento temporário de
municípios  a  receberem  incentivo  financeiro  federal  adicional  per  capita,  em  caráter
excepcional  e  temporário,  considerando  o  cenário  emergencial  de  saúde  pública  de
importância nacional e internacional decorrente do coronavírus. clique aqui  

PORTARIA MS Nº 2.485, DE   18   DE SETEMBRO DE 2020 -   Credencia temporariamente
municípios  a  receber  incentivo  financeiro  referente  aos  Centros  Comunitários  de
Referência  para  Enfrentamento  da  Covid-19,  em  caráter  excepcional  e  temporário,
considerando  o  cenário  emergencial  de  saúde  pública  de  importância  nacional  e
internacional decorrente do coronavírus. clique aqui  
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.485_de_18_de_setembro_de_2020_-_credencia_temporariamente_municipios_a_receber_incentivo_financeiro_referente_aos_centros_comunitarios_covid19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.488_de_18_de_setembro_de_2020_-_altera_a_portaria_no_1.742gmms_de_13_de_julho_de_2020_para_dispor_sobre_o_credenciamento_temporario_de_municipios_a_recebere.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_ms_no_2.516_de_18_de_setembro_de_2020_-_dispoe_sobre_a_transferencia_de_recursos_financeiros_de_custeio_para_a_aquisicao_de_medicamentos.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.063_de_23_de_setembro_de_2020_-_dispoe_sobre_o_uso_de_assinaturas_eletronicas_em_interacoes_com_entes_publicos_em_atos_de_pessoas_juridicas_e_em_questoes_de_saude_e_sobre_as_l.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/medida_provisoria_no_1.003_de_24_de_setembro_de_2020_-_autoriza_o_poder_executivo_federal_a_aderir_ao_instrumento_de_acesso_global_de_vacinas_covid-19-covax_facility.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_456_de_24_de_setembro_de_2020_-_dispoe_sobre_a_restricao_excepcional_e_temporaria_de_entrada_no_pais_de_estrangeiros_de_qualquer_nacionalidade.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.624.gm_.ms_de_28_de_setembro_de_2020_-_institui_incentivo_de_custeio_em_carater_excepcional_e_temporario_para_a_execucao_de_acoes_de_vigilancia_alerta_e_res.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_mc_no_496_de_28_de_setembro_de_2020_-_dispoe_sobre_o_calendario_de_pagamentos_e_saques_do_auxilio_emergencial.pdf


DECRETO Nº 10.489, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020 - Altera o Decreto nº 10.464, de
17 de agosto de 2020, que regulamenta a  Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que
dispõe  sobre  as  ações  emergenciais  destinadas  ao  setor  cultural  a  serem  adotadas
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20
de março de 2020. clique aqui  

PORTARIA MS Nº 2.478, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020 - Prorroga a habilitação de
leitos  de  Suporte  Ventilatório  Pulmonar  para  atendimento  exclusivo  dos  pacientes  da
COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado da
Bahia e Municípios. clique aqui  

LEI Nº 14.058, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020 - Estabelece a operacionalização do
pagamento  do Benefício  Emergencial  de  Preservação do Emprego e  da Renda e  do
benefício emergencial mensal de que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020. clique
aqui  

DECRETO  Nº  10.488,  DE  16  DE  SETEMBRO  DE  2020  - Regulamenta  a  Medida
Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020, que institui o auxílio emergencial residual
para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional
decorrente do coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de 2019, altera o Decreto nº
10.316, de 7 de abril de 2020, e dá outras providências. clique aqui 

PORTARIA MS Nº   2.405  , DE 1  6   DE SETEMBRO DE 2020 -   Institui incentivo financeiro
federal de custeio, em caráter excepcional e temporário, aos municípios e Distrito Federal
para o fortalecimento das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde no cuidado às
populações específicas, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19. clique aqui 

2. MPBA EM AÇÃO

O Ato n. 220/2020, expedido pelo Gabinete da Procuradora-Geral de Justiça do Estado da
Bahia, em 12/03/2020, instituiu o Grupo de Trabalho para atuar no acompanhamento das
ações do Ministério Público de enfrentamento ao coronavírus – COVID-19. Nesse sentido,
o GT vem adotando medidas visando subsidiar a atuação das Promotorias de Justiça no
enfrentamento  à  propagação  da  pandemia,  bem  assim  articulando  com  demais
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.405_de_16_de_setembro_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_ndeg_10.488_de_16_de_setembro_de_2020_-_regulamenta_a_mp_1.000_de_02.09.20_que_institui_o_auxilio_emergencial_residual.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.058_de_17_de_setembro_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.058_de_17_de_setembro_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.478_de_17_de_setembro_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_10.489_de_17_de_setembro_de_2020.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14017.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10464.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10464.htm


instituições – públicas e privadas - ações de prevenção e controle, de modo a assegurar o
cumprimento das políticas públicas de saúde. 

Sendo  assim,  compartilhamos  o  resultado  desses  trabalhos,  conforme  passamos  a
descrever:

29/09/2020 -  Prevenção e monitoramento evitam contágio descontrolado por Covid em
Instituições de Longa Permanência para Idosos. clique aqui 

29/09/2020 -  Campanha eleitoral deve observar orientações das autoridades sanitárias
em Ilhéus. clique aqui 

25/09/2020 - Acordo com o MP deverá evitar aglomerações em campanhas eleitorais de
três municípios. clique aqui 

25/09/2020 -  MP recomenda que UniFTC – Jequié reduza mensalidades nos cursos de
graduação durante pandemia. clique aqui 

24/09/2020 -  Pré-candidatos de Feira e Serra Preta são orientados a usar máscaras e
evitar aglomeração. clique aqui 

22/09/2020 - Pré-candidatos de Juazeiro são orientados a seguir normas sanitárias contra
Covid-19 em campanhas. clique aqui 

22/09/2020 - MP recomenda ao Estado e município de Salvador criação de cotas raciais
nas ações destinadas ao setor cultural. clique aqui 

22/09/2020 - MPBA e MPF acionam Estado para impedir  prorrogação de contrato de
gestão do Hospital Espanhol. clique aqui 

21/09/2020 -  Brumado deve suspender retomada de aulas e manter escolas fechadas.
clique aqui 

18/09/2020 -  MP vai fiscalizar cumprimento de decretos para conter pandemia durante
campanha eleitoral. clique aqui 

17/09/2020 - MP recomenda retomada de circulação de 100% da frota de transporte
público coletivo em Salvador. clique aqui 
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https://www.mpba.mp.br/noticia/53647
https://www.mpba.mp.br/noticia/53516
https://www.mpba.mp.br/noticia/53527
https://www.mpba.mp.br/noticia/53564
https://www.mpba.mp.br/noticia/53583
https://www.mpba.mp.br/noticia/53584
https://www.mpba.mp.br/noticia/53592
https://www.mpba.mp.br/noticia/53613
https://www.mpba.mp.br/noticia/53616
https://www.mpba.mp.br/noticia/53628
https://www.mpba.mp.br/noticia/53648


16/09/2020 - MP eleitoral  adverte sobre respeito a normas sanitárias em atos de pré-
campanha eleitoral. clique aqui 

16/09/2020 - MP pede à Justiça redução de mensalidades de três estabelecimentos de
ensino de Brumado durante pandemia. clique aqui 

3. MATERIAL DE APOIO

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CEACON -  Pede a condenação da Faculdade Pitágoras de
Brumado  e  de  sua  mantenedora  para  que  promovam  a  readequação  financeira  dos
contratos  de  prestação  de  serviços  educacionais,  reduzindo-os  em  30%;  para  que
admitam o trancamento do curso ou a rescisão contratual; e em outras determinações de
cunho consumerista, em razão da pandemia de COVID-19. clique aqui

RECOMENDAÇÃO – CEACON - Recomenda à UniFTC de Jequié que ofereça descontos
nas mensalidades dos cursos nos valores percentuais estabelecidos na Lei Estadual nº
14.279/2020, execute o sistema EAD na forma que indica e não dificulte o cancelamento
das matrículas efetivadas.  clique aqui

MANUAL  DE  ORIENTAÇÃO  –  CAODH  - Inspeções  remotas  em  serviços
socioassistenciais para população em situação de rua; acolhimento para pessoas idosas
e pessoas com deficiência.  clique aqui

OFÍCIO Nº 49/2020 – CAODH - Encaminha o Manual de Inspeção Remota do Serviço de
Acolhimento Institucional e orienta os órgãos de execução que atuam na área de defesa
da pessoa idosa quanto às inspeções no período da pandemia de COVID-19. clique aqui

PORTARIA  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  –  GEIDEF/CAODH  -  Instaura
Procedimento  Administrativo  Conjunto  tendo  como  objetivo  o  levantamento  de  dados
relacionados à COVID-19 nas ILPIs de Salvador/BA. clique aqui

INFORMAÇÃO  TÉCNICA  Nº  06/2020  –  CEDUC  -  Participação  dos  Membros  do
Ministério  Público  em  Comitês  Municipais  para  planejamento  de  ações  referentes  à
retomada das aulas presenciais nas escolas das redes pública e privada de ensino. clique
aqui

RECOMENDAÇÃO  CONJUNTA  Nº  01/2020  -  Recomenda  a  adoção  de  medidas
necessárias  para  que  os  atos  de  propaganda  e  de  campanha  eleitoral  atendam
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/informacao_tecnica_no_06_-_comites_de_retorno_as_aulas.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/informacao_tecnica_no_06_-_comites_de_retorno_as_aulas.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/portaria_._pa_conjunto_-_questionario_3_1_ilpis.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/oficio_caodh_49.2020_-_inspecao_durante_pandemia_1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/manual_de_inspecao_remota_em_servicos_socioassistenciais_de_acolhimento_institucional.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_01.2020_pp_medidas_covid-19._reducao_de_mensalidades_uniftc_jequie.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/acp_8001011-16.2020.8.05.0032_-_faculdade_pitagoras_-_consumidor_-_nf_677.9.135347.2020_-_desconto_nas_mensalidades_durante_a_pandemia.pdf
https://www.mpba.mp.br/noticia/53501
https://www.mpba.mp.br/noticia/53499


integralmente  às  recomendações estabelecidas pelas  autoridades sanitárias;  a  devida
fiscalização pelos agentes públicos competentes; e limitação da utilização de fogos de
artificio e carros de som em prol da saúde física e mental dos cidadãos. clique aqui

PORTARIA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - Instaura Procedimento Administrativo
para fiscalizar as ações de enfrentamento da pandemia de COVID-19 instituídas pelo
Poder Público e relativas ao povo cigano do Município de Ribeira do Pombal. clique aqui

DECISÃO - Defere  pedido  liminar  para  suspender  efeitos  de Portaria  que permitia  a
reabertura  das  instituições  municipais  de  ensino  em  Brumado,  e  determina  que  o
município  se  abstenha  de  flexibilizar  as  medidas  de  enfrentamento  à  pandemia  nas
escolas até dispor de fundamento técnico-científico e dos requisitos que indica. clique
aqu  i    

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

INFORMATIVO GIAC 75, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 74, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 73, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 72, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 71, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020  clique aqui
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_conjunta_no_01-2020_-_mpba_mpe_covid_-_atos_de_campanha_.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2071%20de%2016%20de%20setembro%20de%202020_GIAC-COVID19.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2072%20de%2021%20de%20setembro%20de%202020_GIAC-COVID19.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2073%20de%2024%20de%20setembro%20de%202020_GIAC-COVID19.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2074%20de%2028%20de%20setembro%20de%202020_GIAC-COVID19%20-1.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2075%20de%2030%20de%20setembro%20de%202020_GIAC-COVID19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/decisao_8026957-86.2020.8.05.0000_-_suspende_retorno_as_aulas_em_brumado.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/decisao_8026957-86.2020.8.05.0000_-_suspende_retorno_as_aulas_em_brumado.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/decisao_8026957-86.2020.8.05.0000_-_suspende_retorno_as_aulas_em_brumado.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/portaria_pa-_cid_12.2020_povo_cigano_-_ribeira_do_pombal.pdf


CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA SAÚDE - CESAU:

COORDENAÇÃO:

Patricia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes - Promotora de Justiça - Coordenadora 

EQUIPE:

Adriana da Conceição Trindade Beserra -  Telefone:(71) 3103-6436

Rafael Gonçalves Costa - Telefone: (71) 3103-6506 
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	22/09/2020 - MP recomenda ao Estado e município de Salvador criação de cotas raciais nas ações destinadas ao setor cultural. clique aqui

