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1. ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – SALVADOR

DECRETO Nº 33.059, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020 – Autoriza, a partir do dia 03 de
novembro de 2020, a retomada das atividades letivas nas Instituições de Ensino Superior,
públicas e particulares, estabelece protocolo setorial e dá outras providências. Clique aqui

DECRETO  Nº  33.055,  DE  28  DE  OUTUBRO  DE  2020 –  Autoriza  o  pagamento  de
parcelas do “Auxilio Salvador por Todos”, na forma do disposto na Lei Municipal nº 9.531,
de 25 de junho de 2020. Clique aqui

DECRETO Nº 33.046, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020 – Prorroga até 12 de novembro de
2020 as medidas de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do
Município de Salvador. Clique aqui

DECRETO Nº 33.037, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020 – Altera protocolos setoriais na
forma que indica e dá outras providências, a fim de garantir a retomada das atividades
econômicas e sociais e assegurar que a reabertura seja feita de forma gradual, ordenada
e segura e com regras voltadas à mitigação da transmissão e do contágio pelo novo
coronavírus, permitindo eventos com até 200 pessoas. Clique aqui

DECRETO Nº 32.019, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020 – Altera o art. 5º do Decreto 32.110
de  24  de  janeiro  de  2020,  que  institui  a  “Operação  Especial  de  Ordenamento  das
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_33.059.2020_do_salvador_30.10.20.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_33.037.2020_do_salvador_-27-10-2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_33.046.2020_-_do_de_salvador_-_28.10.20.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_33.055.2020_-_do_salvador_-_29.10.20.pdf


Atividades em Logradouros Públicos, Equipamentos Públicos e em Eventos Privados -
2020”, no âmbito da Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP. Clique aqui

RETIFICAÇÃO, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020  – Retificação referente ao Decreto nº
32.985 de 16 de outubro de 2020 que estabelece protocolos setoriais para eventos sociais
e circos. Clique aqui 

DECRETO Nº 32.985, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020 – Estabelece protocolos setoriais
para eventos sociais e circos, na forma que indica, e dá outras providências.   Clique aqui     

PORTARIA    SMS    Nº 317/2020, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020   – Prorroga o prazo da
Portaria  Municipal  SMS  nº  310/2020  referente  a  dispensa  de  trabalho  presencial  de
gestantes  e  dá  outras  providências  em  face  da  Emergência  de  Saúde  Pública  de
Importância Internacional (ESPII) - Pandemia por infecção do novo Coronavírus.  Clique
aqui 

REVOGAÇÃO PARCIAL DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA,     DE    16   DE OUTUBRO  
DE 2020 – Revoga os efeitos da requisição sobre todos os bens móveis que guarnecem o
Hospital de Campanha Wet’n Wild, Tenda 1. Clique Aqui     

LEGISLAÇÃO ESTADUAL – BAHIA 

DECRETO Nº 20.085, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Dispõe sobre a fruição de férias
dos integrantes das carreiras do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do
Estado da Bahia, para o ano-calendário do ano de 2020, na forma que indica, em função
da pandemia decorrente da disseminação do novo coronavírus, causador da COVID-19.
Clique aqui     

DECRETO Nº 20.077, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Altera o Decreto nº 19.586, de 27
de março de 2020, de forma a autorizar, a partir do dia 03 de novembro de 2020, as
atividades letivas  nas unidades de Ensino Superior,  públicas e  particulares,  conforme
protocolos de segurança homologados pelo Poder Executivo Estadual. Clique aqui     

DECRETO Nº 20.073, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020  – Altera o Decreto nº 19.528, de
16 de março de 2020, que instituiu, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o trabalho
remoto. Clique aqui 

DECRETO Nº 20.067, DE 23 DE OUTUBRO DE 2020 – Altera os Decretos nº 19.528, de
16 de março de 2020, e nº 19.586, de 27 de março de 2020, passando a suspender, até
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_20.073.2020_do_bahia_28.10.2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_20.077.2020_doe_30.10.20.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/boletim_coronavirus/decreto_no_20.085.2020_doe_30.10.20.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/revogacao_do_de_salvador_16.10.20.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_317.2020_do_salvador_16.1020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_317.2020_do_salvador_16.1020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/dec._32985.2020_-_do_de_salvador-16-10-2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/retificacao_do_salvador_20.10.20.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.019.2020_do_salvador_23.10.20.pdf


15 de novembro de 2020, os eventos e atividades com a presença de público superior a
200  (duzentas)  pessoas,  as  atividades  letivas  nas  unidades  de  ensino  públicas  e
particulares,  bem  como  as  atividades  de  recadastramento  de  servidores  inativos  e
pensionistas, nos moldes indicados. Clique aqui     

RESOLUÇÃO CIB Nº 164/2020, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020  – Aprova ad referendum
a nova atualização dos anexos 2 e 3 referentes às unidades de referência COVID e
unidades de retaguarda COVID e do anexo 8, referente aos Leitos de Suporte Ventilatório
Pulmonar, do Plano Estadual de Contingência para Enfrentamento do novo Coronavírus -
SARS CoV2 no estado da Bahia. Clique aqui 

PORTARIA Nº 406, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020 –  Prorroga, de ofício, o Contrato
celebrado entre o Estado da Bahia e o Hospital de Clínica de Conquista - HCC, que tem
por objeto a prestação de serviços de Urgência/Emergência, visando o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional,  decorrente do coronavírus.
Clique aqui 

RESOLUÇÃO CIB Nº 162/2020, DE 17 DE OUTUBRO 2020 – Aprova ad referendum o
fluxo para aplicação dos recursos habilitados em Portarias do Ministério da Saúde para o
incremento  temporário  do Limite  Financeiro  de Média e Alta  Complexidade do Fundo
Estadual  e  Municipais  de  Saúde  destinado  para  ações  de  COVID  de  Instituições
Filantrópicas, oriundos da aplicação de emendas parlamentares para o custeio.  Clique
aqui     

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

PORTARIA Nº 519,  DE 28 DE OUTUBRO DE 2020 – Dispõe sobre o calendário  de
pagamentos e saques do auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril
de 2020.  Clique aqui

RESOLUÇÃO Nº 5.912, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020 – Referenda a Resolução nº
5.911, de 15 de outubro de 2020, que alterou a Resolução nº 5.893, de 02 de junho de
2020, a qual dispõe sobre as medidas adotadas no âmbito dos serviços de transporte
rodoviário  interestadual  e  internacional  de  passageiros  e  dos  serviços  de  transporte
ferroviário  de  passageiros,  para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública
decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19).  Clique aqui
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/resolucao_no_5.912._2020_-_dou_-_29.1020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_519._2020_-_dou_-_29.10.20.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/resolucao_cib_no_162.2020._sesab_17.10.20.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/resolucao_cib_no_162.2020._sesab_17.10.20.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_406_sesab_do_bahia_21.10.20.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/resolucao_cib_no_164.2020_sesab_22.10.20.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_20.067.2020_doe_-_14.10.20.pdf


PORTARIA Nº 3, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020 –  Dispõe sobre as competências, o
fluxo  dos  processos  ao  pagamento  a  prestação  de  auxílio  financeiro  pela  União  às
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), no exercício de 2020, em razão
do  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional
decorrente do coronavírus (Covid-19), nos termos do art. 22 da Portaria nº 2.221, de 3 de
setembro de 2020.  Clique aqui

PORTARIA N° 608, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020  1   – Divulga a listagem dos atos
normativos inferiores a decreto vigentes no âmbito  da Agência Nacional  de Vigilância
Sanitária (Anvisa),  incluindo a Resolução -  RDC nº 352 de 2020, que 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

PORTARIA  CONJUNTA Nº  4,  DE 22  DE OUTUBRO DE 2020 – Aprova  orientação
técnica conjunta para a atuação intersetorial e integrada entre a rede socioassistencial e
as  Comunidades  Terapêuticas  no  enfrentamento  da  pandemia  causada  pelo  novo
coronavírus  (COVID-19)  junto  à  população  em  situação  de  rua,  usuária  abusiva  de
substâncias psicoativas. Clique aqui

PORTARIA Nº 509, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 – Prorroga o prazo estabelecido na
Portaria  nº  366,  de  22  de  abril  de  2020,  que  dispõe  acerca  de  medidas  para  o
enfrentamento  da  Emergência  em  Saúde  Pública  de  Importância  Nacional,  em
decorrência  da  Infecção  Humana  pelo  novo  coronavírus  (COVID-19),  no  âmbito  do
Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS. Clique aqui 

PORTARIA Nº 2.897, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020 – Estabelece recursos do Bloco de
Custeio  das  Ações  e  dos  Serviços  Públicos  de  Saúde  a  serem disponibilizados  aos
Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  destinados  ao  custeio  de  ações  e  serviços
relacionados à COVID 19. Abrange os municípios de Campo Formoso e Ipiaú/BA. Clique
aqui

PORTARIA Nº 2.847, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020     – Prorroga as habilitações de leitos
de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso
financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo
Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado aos Estados. Clique aqui 

1 Republicada por ter saído com incorreção no original no DOU n° 185, de 25-9-2020, Seção 1, pág. 134.
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.847.2020_-_dou_-_19.10.20.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.897.2020_-_dou_-_23.1020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.897.2020_-_dou_-_23.1020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_509.2020_-_dou_-_21.10.20_extra.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_conjunta_no_4.2020_-_dou_-_23.10.20.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_ndeg_608.2020_-_dou_-_29-10-20.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_3.2020_-_dou_-_29.10.20.pdf


PORTARIA Nº 2.824, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020 – Institui, no âmbito do Sistema de
Informações  sobre  Orçamentos  Públicos  de  Saúde  -  Siops,  quadro  de  informações
gerenciais  relacionadas  à  aplicação  de  recursos,  pelos  entes  federativos,  no
enfrentamento da pandemia de Covid-19. Clique aqui 

PORTARIA Nº 2.789, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020  – Dispõe sobre as medidas de
proteção  para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância
internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19), no âmbito das unidades do Ministério
da Saúde no Distrito Federal e nos Estados. 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
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:

28/10/2020  -  Capacitação  na  área  de  saúde  debate  pandemia  do  coronavírus  e  a
importância do Sus. Clique aqui 

22/10/2020 -  MP ajuíza ação para evitar novos eventos de campanha eleitoral  contra
normas sanitárias em Cipó. Clique aqui 

21/10/2020 - MP vai à Justiça para que candidato a prefeito pague multa de R$ 80 mil por
provocar aglomerações. Clique aqui

21/10/2020 - Justiça determina que partidos do município de Caculé não realizem atos de
propaganda eleitoral presenciais. Clique aqui

19/10/2020  - MP  participa  da  elaboração  de  protocolo  para  jovens  socioeducandos
contaminados em Camaçari. Clique aqui 

16/10/2020 - Justiça  proíbe realização de comícios,  carreatas  e passeatas  em Santo
Antônio de Jesus por conta da pandemia. Clique aqui 
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https://www.mpba.mp.br/noticia/54045
https://www.mpba.mp.br/noticia/54064
https://www.mpba.mp.br/noticia/54081
https://www.mpba.mp.br/noticia/54078
https://www.mpba.mp.br/noticia/54096
https://www.mpba.mp.br/noticia/54183
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.789.2020_dou_-_21.10.20.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.824.2020_-_dou_-_16.10.20.pdf


3. MATERIAL DE APOIO

NOTA TÉCNICA CONJUNTA QUATRIPARTITE Nº 01/2020 – GRUPO DE TRABALHO
PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS –  GT/CORONAVÍRUS -
Nota  técnica referente à atuação dos órgãos de execução nas demandas afetas  aos
povos  e  comunidades  tradicionais,  especialmente  no  que se  refere  ao direito  desses
grupos  à  saúde,  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado  e  demais  direitos
humanos, no contexto de riscos da COVID-19. clique aqui

MANUAL DE INSPEÇÕES REMOTAS EM UNIDADES PRISIONAIS – UMEP/MPBA -
Dispõe sobre os procedimentos de inspeção remota, a fim de possibilitar a fiscalização da
execução da pena, medidas de segurança e dos estabelecimentos prisionais. clique aqui

MANUAL  DE  INSPEÇÕES  REMOTAS  –  GACEP/MPBA  -  Dispõe  sobre  a  inspeção
remota  em  repartições  policiais,  civis  e  militares,  órgãos  de  perícia  técnica  e
aquartelamentos  militares  existentes  na  área  de  atribuição  do  controle  externo  da
atividade policial, exercido pelo Ministério Público do Estado da Bahia. clique aqui

PROTOCOLO  DE INSPEÇÕES  E  VISITAS TÉCNICAS  SEGURAS  –  UMEP/MPBA -
Dispõe sobre as providências a serem tomadas a respeito das medidas de prevenção,
contenção e enfrentamento da pandemia do novel coronavírus (SARS-CoV-2) e à COVID-
19, especificamente quanto às visitas regulares e necessárias pelo Ministério Público do
Estado da Bahia às unidades prisionais. clique aqui

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL -
Apurar  o  crime  do  art.  347,  do  Código  Eleitoral,  em  razão  do  descumprimento  das
medidas de enfrentamento à COVID-19 no contexto das eleições municipais de 2020 em
Planaltino/BA. clique aqui

RECOMENDAÇÃO  ELEITORAL  Nº  01/2020  -  Dispõe  sobre  recomendações
concernentes às medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19 e sobre a poluição
sonora no contexto da disputa eleitoral no município de Ituberá/BA.  clique aqui

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA N° 08/2020 - Dispõe sobre recomendações diante
da ocorrência de aglomerações de pessoas, em bares e espaços públicos de Vereda
(sede e distritos), incentivadas por "paredões de som" e queima de fogos de artifício, sem
a observância  de  qualquer  regra  sanitária,  como o  distanciamento  social  e  o  uso de
máscaras. clique aqui

RECOMENDAÇÃO  MINISTERIAL  Nº  03/2020  - Recomenda  aos  Partidos  Políticos,
Coligações,  Candidatos  e  Candidatas  do  Município  de  Riacho  de  Santana/BA  o

6

https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/umep_-_manual_de_inspecao_remota_unidades_prisionais.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/umep_protocolo_de_inspecoes_e_visitas_tecnicas_seguras_sistema_prisional.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/gacep_-_manual_de_inspecao_remota.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_08.2020_-_covid_-_danos_a_saude_e_ambientais_-_aglomeracoes_e_sons_-_vereda.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_01_2020_itubera.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/portaria_de_instauracao_de_pic_eleitoral._desobediencia_eleitoral._covid-19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/nota_tecnica_conjunta_comunidades_tradicionais.pdf


cumprimento  da  Resolução  n°  30  do  TRE-BA e  do  Parecer  Técnico  COE Saúde  nº
20/2020  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde  sobre  as  normas  sanitárias  durante  a
campanha eleitoral para o pleito de 2020. clique aqui

ATO  CONJUNTO  Nº  005,  DE  19  DE  OUTUBRO  DE  2020  –  PGJ  -  Disciplina  a
fiscalização por meio remoto e presencial, referentes às inspeções e visitas técnicas no
âmbito dos estabelecimentos policiais, sistemas penais e socioeducativos, bem como dos
serviços de acolhimento, durante o período de restrição sanitária decorrente da pandemia
da COVID-19 e orienta sobre o preenchimento dos formulários das respectivas inspeções
e visitas técnicas. clique aqui

RECOMENDAÇÃO N° 02/2020 – MPE -  Recomenda aos dirigentes dos partidos políticos
e  coligações  dos  municípios  e  pretensos  candidatos  nos  municípios  de  Ribeira  do
Pombal, Banzaê e Heliópolis-BA que os atos de propaganda eleitoral passíveis de gerar
aglomeração de pessoas (como comícios, reuniões e confraternizações) sejam realizados
mediante  planejamento  que  atendam  às  medidas  necessárias  ao  controle  na
disseminação da pandemia do novo coronavírus. clique aqui

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA N° 10/2020 - MP/BA E PROCON -  Recomenda a todos
os empresários/lojistas/comerciantes/vendedores e demais fornecedores do município de
Barreiras  que  cumpram  estritamente  as  normas  legais,  sobretudo  o  CDC,  e  que
obedeçam integralmente às recomendações estabelecidas pelas autoridades sanitárias,
no tocante a prevenção do coronavírus (Covid-19) durante a “Black Friday”. clique aqui

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

INFORMATIVO GIAC 83, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020  Clique aqui 

INFORMATIVO GIAC 82, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020  Clique aqui 

INFORMATIVO GIAC 81, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020  Clique aqui 

INFORMATIVO GIAC 80, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020  Clique aqui
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http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2080%20de%2019%20de%20outubro%20de%202020_GIAC-COVID19%20-1.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2081%20de%2021%20de%20outubro%20de%202020_GIAC-COVID19.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2082%20de%2026%20de%20outubro%20de%202020_GIAC-COVID19-1.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2083%20de%2028%20de%20outubro%20de%202020_GIAC-COVID19%20-1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_conjunta_black_friday_barreiras.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_eleitoral_normas_sanitarias_.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/ato_no_05.2020_-_inspecoes_e_visitas_tecnicas_nos_estabelecimentos_policiais_sistema_prisional_e_socioeducativo_-_manutencao_da_suspensao_presencial.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/eleitoral_-_pa_-_recomendacao_-_normas_sanitarias_-_riacho_de_santana.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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	22/10/2020 - MP ajuíza ação para evitar novos eventos de campanha eleitoral contra normas sanitárias em Cipó. Clique aqui
	21/10/2020 - MP vai à Justiça para que candidato a prefeito pague multa de R$ 80 mil por provocar aglomerações. Clique aqui
	21/10/2020 - Justiça determina que partidos do município de Caculé não realizem atos de propaganda eleitoral presenciais. Clique aqui

