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1. ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Abril 2020

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – SALVADOR
DECRETO Nº 32.346 DE 14 DE ABRIL DE 2020 - Define medidas complementares para
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavirus. clique aqui
DECRETO Nº 32.337 DE 11 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe sobre novas medidas de
prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do município de
Salvador. clique aqui
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DECRETO Nº 32.332 DE 07 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe sobre novas medidas de
prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do município de
Salvador. clique aqui
DECRETO Nº 32.326 DE 03 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe sobre novas medidas de
prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do município de
Salvador. clique aqui
DECRETO Nº 32.320 DE 01 ABRIL DE 2020 - Define medidas para o funcionamento das
agências bancárias. Clique aqui
DECRETO Nº 32.317 DE 31 DE MARÇO DE 2020 - Dispõe sobre novas medidas de
prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do município de
Salvador. clique aqui

LEGISLAÇÃO ESTADUAL – BAHIA
DECRETO Nº 19.636 DE 14 DE ABRIL DE 2020 – Regulamenta a Lei nº 14.258 de
13/04/20, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras em diversos
estabelecimentos. clique aqui
LEI Nº 14.259 DE 14 DE ABRIL DE 2020 - Cria o Projeto Vale Alimentação Estudantil PVAE, destinado a ações de transferência de renda aos estudantes da rede pública
estadual de ensino, configurando benefício complementar emergencial, em razão do
estado de calamidade pública em saúde decorrente da pandemia da COVID-19, e dá
outras providências. clique aqui
LEI Nº 14.258 DE 13 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso e
fornecimento de máscaras em estabelecimentos públicos, industriais, comerciais,
bancários, rodoviários, metroviários e de transporte de passageiros nas modalidades
pública e privada, como medida de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus,
causador da COVID-19, na forma que indica, e dá outras providências. clique aqui
DECRETO Nº 19.626 DE 09 DE ABRIL DE 2020 – Declara Estado de Calamidade
Pública 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
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20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus,
causador da COVID-19, e dá outras providências. clique aqui
LEI Nº 14.257 DE 06 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe sobre procedimentos complementares
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus, e dá outras providências. clique aqui
DECRETO Nº 19.617 DE 06 DE ABRIL DE 2020 – Transporte Público - Altera o Anexo
Único do Decreto nº 19.586, de 27 de março de 2020, na forma que indica, e dá outras
providências. clique aqui
LEI Nº 14.255 DE 03 DE ABRIL DE 2020 - Autoriza o Poder Executivo a destinar
recursos para pagamento das faturas residenciais de energia elétrica de consumidores de
baixa renda que residam no Estado da Bahia, na forma que indica. clique aqui

LEGISLAÇÃO FEDERAL
PORTARIA N° 758, DE 9 DE ABRIL DE 2020 - Define o procedimento para o registro
obrigatório de internações hospitalares dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19,
nos estabelecimentos de saúde públicos e privados que prestam serviços no SUS. clique
aqui
PORTARIA N° 383, DE 9 DE ABRIL DE 2020 – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - Dispõe
sobre a antecipação da colação de grau para os alunos dos cursos de Medicina,
Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, como ação de combate à pandemia do novo
coronavírus - Covid-19. clique aqui
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 948, DE 08 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe sobre o
cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura em
razão 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).clique aqui
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 946, DE 07 DE ABRIL DE 2020 - Extingue o Fundo PISPasep, instituído pela Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, transfere o
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seu patrimônio para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências.
clique aqui
DECRETO N° 10.316, DE 7 DE ABRIL DE 2020 - Regulamenta a Lei nº 13.982, de 2 de
abril de 2020, que estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas
durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19). clique aqui
LEI N° 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 - Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de
2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas
em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros
alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(Pnae) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação
básica. clique aqui
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 944, DE 03 DE ABRIL DE 2020 Emergencial de Suporte a Empregos.clique aqui

Institui o Programa

PORTARIA N° 139, DE 3 DE ABRIL DE 2020 - Prorroga o prazo para o recolhimento de
tributos federais, na situação que especifica em decorrência da pandemia relacionada ao
Coronavírus. clique aqui
DECRETO N° 10.311, DE 3 DE ABRIL DE 2020 - Institui o Conselho de Solidariedade
para Combate à Covid-19 e aos seus Efeitos Sociais e Econômicos. clique aqui
LEI N° 13.982, DE 2 DE ABRIL DE 2020 - Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993, para dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização da situação de
vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada
(BPC), e estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante
o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se refere a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. clique aqui
PORTARIA N° 8, DE 2 DE ABRIL DE 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
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 938, DE 02 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe sobre a prestação de
apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de
Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o
objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes 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). clique aqui
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936, DE 01 DE ABRIL DE 2020 - 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
ATO CONJUNTO DAS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO
FEDERAL Nº 2, DE 2020. - Regulamenta a apreciação, pelo Congresso Nacional, dos
projetos de lei de matéria orçamentária de que trata o Regimento Comum do Congresso
Nacional.clique aqui
PORTARIA GM Nº 639, DE 31 DE MARÇO DE 2020 - Dispõe sobre a Ação Estratégica
“O Brasil Conta Comigo – Profissionais da Saúde”, voltada à capacitação e ao
cadastramento de profissionais da área de saúde, para o enfrentamento à pandemia do
coronavírus (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, 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 articulado 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:
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13/04/2020 - Justiça acata pedido do MPBA e determina que recursos oriundos de
processos em Guanambi sejam revertidos para Fundo Municipal de Saúde.
08/04/2020 – Justiça acata pedido do MP e libera mais de R$ 27 mil de transações penais
para combater pandemia em Caculé e Ibiassucê.
07/04/2020 – MPBA intensifica atuação do Centro de Defesa da Saúde no combate à
pandemia. Cerca de 240 atos foram praticados do início de março até o dia 2 de abril.
Foram expedidas orientações técnicas, ofícios, realizadas diligências e reuniões de
articulação com diversas Promotorias de Justiça com atuação na área da Saúde em toda
a Bahia.
07/04/2020 – O Ministério Público do Estado da Bahia e o Ministério Público Federal
recomendaram à Federação Brasileira de Bancos (Febraban), instituições bancárias e
agências lotéricas que cumpram efetivamente as determinações do poder público, as
diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde no intuito de
impedir aglomerações de pessoas e garantir a distância mínima de um metro entre os
clientes nas filas de atendimento.
07/04/2020 – O Ministério Público do Estado da Bahia acionou o Município de Andorinha
por ter suspendido por decreto a oferta de merenda escolar e se recusado a distribuir os
alimentos já adquiridos.
06/04/2020 – A Justiça acolheu parecer do Ministério Público estadual e manteve
paralisadas as obras de construção de parque eólico no município de Umburanas durante
o período de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus.
06/04/2020 – O Ministério Público estadual recomendou aos bancos e agências lotéricas
das cidades de Conceição do Jacuípe e Amélia Rodrigues a permanecerem abertos
durante a pandemia do coronavírus.
03/04/2020 – O Ministério Público do Estado da Bahia e a Defensoria Pública estadual
pediram à Justiça que suspenda o cumprimento das decisões liminares de reintegração
de posse que implicariam na desocupação forçada de um imóvel no Município de Feira de
Santana, atualmente ocupado por integrantes do Movimento Social dos Sem Terra (MST),
enquanto durar a pandemia do coronavírus.
03/04/2020 – Atuação do MPBA durante a quarentena registra quase 53 mil atos no
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sistema operacional do Ministério Público estadual durante a atuação da Instituição na
quarentena decorrente da pandemia do coronavírus. Os dados foram contabilizados no
período de 18 a 31 de março. Entre outros procedimentos, foram realizadas 8.485
manifestações extrajudiciais e 8.195 em processos criminais; 1.884 petições na área
cível; 1.242 inquéritos policiais analisados; 604 procedimentos extrajudiciais instaurados
por portaria; 210 recomendações expedidas; 96 audiências e 85 atendimentos ao público
realizados.
02/04/2020 – O MPBA recomendou à Empresa Baiana de Águas e Saneamento
(Embasa) que suspenda imediatamente os cortes no abastecimento de água dos
consumidores no município de Candeias, independente do motivo, inclusive de
inadimplentes, enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública causada
pelo coronavírus.

3. NOTÍCIAS CORONAVÍRUS
Grupo do MP-BA fiscaliza contratos emergenciais na pandemia. clique aqui
Rui prorroga para 3 de maio suspensão do transporte intermunicipal em 69 cidades.
clique aqui
Governo do Estado prorroga até 3 de maio a suspensão das aulas na Bahia. clique
aqui
Prefeito de Salvador prorroga suspensão de aulas, academias e cinemas até 4 de
maio. clique aqui
Estado de calamidade pública é decretado em todo território baiano. clique aqui
MP-BA pede adoção de medidas para melhorar serviço de sepultamento público em
Salvador. clique aqui
Bahia autoriza tratamento com cloroquina a pacientes com o novo coronavírus.
clique aqui
ACM Neto prorroga por 15 dias decreto que suspende atividades em restaurantes e
bares. clique aqui
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Rui diz que unidades de saúde no sul da Bahia ficarão disponíveis para pacientes
com Covid-19 “em menos de uma semana”. clique aqui
34 profissionais de saúde já foram contaminados por coronavírus na Bahia. clique
aqui
Prefeitura inicia blitz do teste rápido para coronavírus nesta terça-feira. clique aqui
MP e Defensoria Pública tentam impedir desocupação forçada contra o MST
durante a pandemia. clique aqui
Coronavírus deve infectar 1,1 milhão de baianos até maio, mostra pesquisa. clique
aqui
Com ampliação de isenção, governo irá pagar conta de energia de 3,5 milhões de
baianos. clique aqui
Cremeb recomenda manutenção de serviços médicos ambulatoriais, postergando
apenas os procedimentos que possam aguardar sem prejuízo ao paciente. clique
aqui

4. MATERIAIS DE APOIO
PORTARIA N° 723/2020 - MPBA - Dispõe sobre medidas complementares de prevenção
ao novel coronavírus (SARS-coV-2) e à COVID-19, doença provocada pelo referido
agente etiológico, no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia, passíveis de
prorrogação. clique aqui
NOTA TÉCNICA 08/2020 - GRUPO DE TRABALHO PARA AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – GT/CORONAVÍRUS - Orienta a atuação dos
membros do Ministério Público do Estado da Bahia na fiscalização da regulação do
acesso a leitos de internação em enfermarias e em unidades de cuidados intensivos e
semi-intensivos, durante a pandemia de COVID-19. clique aqui
8

NOTA TÉCNICA 07/2020 - 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 a concretização do princípio da
transparência quanto às medidas de execução orçamentária e de gestão pública
adotadas para enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância
internacional, decorrente do novo coronavírus. clique aqui
NOTA TÉCNICA 06/2020 - GRUPO DE TRABALHO PARA AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – GT/CORONAVÍRUS - Orienta a atuação dos
membros do Ministério Público do Estado da Bahia para a efetivação do direito à proteção
à maternidade e garantia da saúde das mulheres grávidas e lactantes durante a pandemia
do COVID-19. clique aqui
NOTA TÉCNICA 05/2020 - GRUPO DE TRABALHO PARA AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – GT/CORONAVÍRUS - Orienta a atuação dos
membros do Ministério Público do Estado da Bahia face ao Poder Público em relação às
medidas não farmacológicas de mitigação da pandemia de COVID-19, notadamente
quanto à abertura e ao fechamento dos espaços acessíveis ao público. clique aqui
NOTA TÉCNICA 04/2020 - GRUPO DE TRABALHO PARA AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – GT/CORONAVÍRUS - Orienta a atuação dos
membros do Ministério Público do Estado da Bahia face ao Poder Público quanto à
possibilidade de implementação de bloqueios sanitários intermunicipais e interestaduais.
clique aqui
RECOMENDAÇÃO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DE
SALVADOR - Medidas para enfrentamento do caos no serviço público municipal de
sepultamento em Salvador, dado o risco iminente de colapso ante a pandemia do
coronavírus (SARS-CoV-2). clique aqui
RECOMENDAÇÃO - CEACON - Recomenda ao Poder Público Municipal a adoção de
uma série de medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, relacionadas
ao transporte público. Clique aqui
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RECOMENDAÇÃO - CEACON - Recomenda aos estabelecimentos bancários que
adotem medidas de prevenção contra a doença causada pelo novo coronavírus. Clique
aqui
NOTATÉCNICA N°01/2020 - CEDUC - Suspensão das aulas por motivo de prevenção ao
coronavírus: calendário escolar e atividades escolares a distância. clique aqui
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CEDUC - Instaura PA para acompanhar a
atuação municipal na educação, face à pandemia de coronavírus, notadamente quanto à
reformulação do calendário letivo e atividades EAD. Clique aqui
RECOMENDAÇÃO - CAOCRIM - Ao secretário de saúde e às autoridades policiais que
atuam no Município a adoção de medidas, dentro de suas atribuições, de combate ao
coronavirus, em atendimento à Lei 13.979/2020. Clique aqui
PORTARIA - PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO - Apurar as medidas que estão sendo
adotadas pela Internacional Travessias Salvador no enfrentamento à pandemia
provocada pelo Coronavírus. clique aqui
RECOMENDAÇÃO - Orienta ao Município de Mairi/BA que fiscalize o cumprimento das
orientações das autoridades sanitárias de prevenção ao contágio do coronavírus e
suspensão das atividades não essenciais. clique aqui
RECOMENDAÇÃO - Combate ao COVID-19. Orientação ao Município de Várzea da
Roça. Fiscalização. Cumprimento dos Decretos Sanitários. Fechamento de escolas e
creches. Estabelecimentos de atividade essencial. clique aqui
RECOMENDAÇÃO - CAOCA - Recomenda às entidades responsáveis pela execução da
política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente a adoção de condutas de
prevenção ao coronavírus clique aqui
INFORMAÇÃO TÉCNICA CONJUNTA Nº 01/2020 - Alimentação escolar no período de
suspensão das aulas das escolas públicas, por motivo de prevenção e enfrentamento ao
novo coronavírus. clique aqui
PORTARIA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CAOCA - Acompanhamento de
Políticas Públicas. Clique aqui
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OFÍCIO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - Solicita informações sobre quais
medidas de fiscalização estão sendo adotadas pelo órgão de Vigilância
Sanitária/Epidemiológica. clique aqui
PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIAS PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO
CORONAVÍRUS (BAHIA) - SARS-CoV-2 clique aqui
PLANO CONTINGÊNCIA PARA INFECÇÃO HUMANA DO NOVO CORONAVÍRUS
(SARS-CoV-2) DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - clique aqui
INFORMATIVOS DO GABINETE INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO À EPIDEMIA
COVID – 19. (GIAC-Covid-19) / PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA:
INFORMATIVO GIAC 11, DE 06 DE ABRIL DE 2020 clique aqui
INFORMATIVO GIAC 10, DE 02 DE ABRIL DE 2020 clique aqui

11

