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1. ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – SALVADOR

DECRETO Nº 32.4  4  4     DE   2  8     DE     MAIO     DE   202  0 -   Define regras gerais para realização de
atividade econômica na forma que indica e dá outras providências. clique aqui

DECRETO Nº  32.4  4  3     DE   2  8     DE     MAIO     DE   202  0  -    Define  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. clique
aqui

PORTARIA  Nº  183/2020  -  Institui  pagamento  a  profissionais  médicos,  vinculados  a
Secretaria  Municipal  de  Saúde  através  de  Pessoas  Jurídicas  -  PJ,  acometidos  pela
COVID-19  e  dá  outras  providências  em  face  da  Emergência  de  Saúde  Pública  de
Importância Internacional (ESPII) - Pandemia por infecção do novo Coronavírus.  clique
aqui
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_183.2020_-_pagamento_para_medicos_pj_acometidos_pelo_covid19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_183.2020_-_pagamento_para_medicos_pj_acometidos_pelo_covid19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.433_de_28_de_maio_de_2020_-_acoes_regionalizadas_pernambues.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.433_de_28_de_maio_de_2020_-_acoes_regionalizadas_pernambues.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.444_de_28_de_maio_de_2020_-_regras_atividades_economicas.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/7_-_nota_tecnica_geral_-_flexibilizacoes.pdf


LEI  Nº  9.529/2020  -  Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  destinar  recursos  para
pagamento  de  auxílio  financeiro  em  favor  de  indivíduos  residentes  no  Município  de
Salvador infectados com o novo coronavírus, que aceitem ser hospedados nos Centros
de Acompanhamento Clínico do Estado da Bahia, na forma que indica. clique aqui

DECRETO Nº  32.4  40     DE   2  6     DE     MAIO     DE   202  0  -    Define  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. clique
aqui

DECRETO Nº  32.432    DE   23    DE     MAIO     DE   202  0  -    Define  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. clique
aqui 

DECRETO Nº 32.431 DE 23 DE MAIO DE 2020 - Dispõe sobre a antecipação de feriado
municipal, observado o disposto na Lei 9.528, de 23 de maio de 2020, na forma que
indica e dá outras providências. clique aqui

LEI Nº 9.528 / 2020 - Autoriza o Poder Executivo a antecipar feriados municipais na forma
que indica. clique aqui

DECRETO Nº  32.427 DE 20 DE MAIO DE 2020 - Define  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. clique
aqui

LEI Nº 9.526 /2020 -  Altera a Lei nº 9.296, de 1º de dezembro de 2017, na forma que
indica e dá outras providências. clique aqui

DECRETO Nº 3  2.416    DE 18     DE    MAIO   DE 2020 -    Define 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. clique
aqui

DECRETO Nº 3  2.415    DE 18     DE   MAIO   DE 2020 -   Define regras gerais para realização de
atividade econômica, prorroga medidas de prevenção e controle para enfrentamento do
COVID-19 no âmbito do município de Salvador e dá outras providências. clique aqui  
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.415_de_18_de_maio_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.416_de_18_de_maio_de_2020_-acoes_regionalizadas.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.416_de_18_de_maio_de_2020_-acoes_regionalizadas.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_9.526.2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.427_de_20_de_maio_de_202.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.427_de_20_de_maio_de_202.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_9528.2020_-_antecipacao_feriados.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.431_de_23_de_maio_de_2020_-_antecipacao_feriados.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.432_de_23_de_maio_de_2020_-_acoes_regionalizadas_bairros.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.432_de_23_de_maio_de_2020_-_acoes_regionalizadas_bairros.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.440_de_26_de_maio_de_2020_-_periperi.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.440_de_26_de_maio_de_2020_-_periperi.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_9.529.2020-_auxilio_financeiro_-_centro_de_acompanhamento_clinico.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/7_-_nota_tecnica_geral_-_flexibilizacoes.pdf


 LEGISLAÇÃO ESTADUAL – BAHIA 

DECRETO Nº 19.732 DE 29 DE MAIO DE 2020 -  Institui  o  Grupo de Trabalho para
Estudos de Retomada Econômica Pós-Pandemia e dá outras providências. clique aqui 

DECRETO Nº 19.731 DE 29 DE MAIO DE 2020 -  Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586,  de  27  de  março  de  2020,  na  forma  que  indica,  e  dá  outras  providências.
Transporte Público. clique aqui 

DECRETO Nº 19.730 DE 29 DE MAIO DE 2020 -  Altera o Decreto nº 19.691, de 13 de
maio de 2020, na forma que indica. Jequié.  clique aqui 

DECRETO Nº 19.729 DE 29 DE MAIO DE 2020 - Prorroga o termo final da suspensão de
contagem de prazo no âmbito do Processo Administrativo Fiscal. clique aqui 

PORTARIA Nº 218 DE 29 DE MAIO 2020 -  Determina que as unidades hospitalares, no
âmbito  do  Estado da  Bahia,  encaminhem,  diariamente,  lista  atualizada  dos  pacientes
internados, que estejam aguardando resultado de RT-PCR para detecção da COVID-19.
clique aqui 

PORTARIA Nº 215 DE 28 DE MAIO DE 2020 - Dispõe sobre a instituição e critérios de
funcionamento da modalidade de entrega domiciliar de medicamentos do Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica, para os pacientes cadastrados, portadores de
transplantes,  insuficiência  renal  crônica,  asma,  doença  pulmonar  obstrutiva  crônica,
hipertensão pulmonar, lúpus e dá outras providências. clique aqui 

LEI  Nº  14.268  DE 28  DE MAIO 2020  -  Estabelece  a  aplicação  de  sanção  a  quem,
ilicitamente,  divulga  informações  falsas  sobre  epidemias,  endemias  e  pandemias  no
Estado da Bahia e dá outras providências. clique aqui 

DECRETO Nº 19.728 DE 28 DE MAIO DE 2020 -  Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586, de 27 de março de 2020, na forma que indica, e dá outras providências.  clique
aqui 

DECRETO Nº 19.727 DE 27 DE MAIO DE 2020 -  Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586,  de  27  de  março  de  2020,  na  forma  que  indica,  e  dá  outras
providências.Transporte Público. clique aqui 
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.727_de_27_de_maio_de_2020_-_transporte_publico.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.728_de_28_de_maio_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.728_de_28_de_maio_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.268_de_28_de_maio_2020_-_fakenews_epoca_de_pandemia.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_215_de_28_de_maio_de_2020_-_entrega_domiciliar_de_medicamentos_especializados.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_218_de_29_de_maio_2020_-_resultados_pcr_covid19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.729_de_29_de_maio_de_2020_-_prazo_processo_adm_fiscal.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.730_de_29_de_maio_de_2020_-_restricao_locomocao_noturna_jequie.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.731_de_29_de_maio_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.732_de_29_de_maio_de_2020_-_institui_grupo_de_trabalho_para_estudos_de_retomada_economica_pos-pandemia.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/7_-_nota_tecnica_geral_-_flexibilizacoes.pdf


DECRETO  Nº  19.726  DE  27  DE  MAIO  DE  2020  -  Dispõe  sobre  o  expediente  das
repartições públicas estaduais nas datas que indica, e dá outras providências. clique aqui 

DECRETO Nº 19.725 DE 25 DE MAIO DE 2020 -  Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586,  de  27  de  março  de  2020,  na  forma  que  indica,  e  dá  outras  providências.
Transporte Público. clique aqui 

DECRETO Nº 19.724 DE 25 DE MAIO DE 2020 -  Altera o Decreto nº 19.722, de 22 de
maio de 2020, na forma que indica. clique aqui 

L  EI Nº 14.267 DE 23 DE MAIO DE 2020 -   Altera as datas de celebração dos feriados de
Dois de Julho e São João, na forma que indica. clique aqui  

DECRETO Nº 19.723 DE 22 DE MAIO DE 2020 -  Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586,  de  27  de  março  de  2020,  na  forma  que  indica,  e  dá  outras  providências.
Transporte Público. clique aqui 

DECRETO Nº 19.722 DE 22 DE MAIO DE 2020 - Estabelece medidas complementares
de  prevenção  ao  contágio  e  de  enfrentamento  da  propagação  do  novo  coronavírus,
causador da COVID-19, na forma que indica. clique aqui

LEI  Nº  14.266 DE 22 DE MAIO 2020  -  Institui  auxílio  excepcional  e  temporário  aos
profissionais  que  atuam  na  rede  pública  estadual  de  saúde  no  combate  ao  novo
coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras providências.   clique aqui      

DECRETO Nº 19.717 DE 21 DE MAIO DE 2020 -  Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586, de 27 de março de 2020, na forma que indica, e dá outras providências.  clique
aqui       

DECRETO Nº 19.716 DE 21 DE MAIO DE 2020 -  Altera o Decreto nº 19.691, de 13 de
maio de 2020, na forma que indica.Jequié. clique aqui      

DECRETO Nº 19.  7  1  3   DE   20   DE MAIO DE 2020   - Regulamenta a Lei nº 14.264, de 15 de
maio de 2020, que autorizou o Poder Executivo a destinar recursos para pagamento de
auxílio financeiro em favor de indivíduos infectados com o novo coronavírus, que aceitem
ser hospedados nos Centros de Acolhimento e Acompanhamento Clínico do Estado da
Bahia. clique aqui      
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.713_de_20_de_maio_de_2020_-_auxilio_financeiro.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.716_de_21_de_maio_de_2020_-_jequie.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.717_de_21_de_maio_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.717_de_21_de_maio_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.266_de_22_de_maio_2020_-_auxilio_financeiro_profissionais_de_saude.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.722_de_22_de_maio_de_2020_-_medidas_complementares_de_prevencao.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.723_de_22_de_maio_de_2020_-_feriados.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.267_de_23_de_maio_2020_-_feriados.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.724_de_25_de_maio_de_2020_-_altera_decreto_19.722_-servicos_essenciais_28_e_29_de_maio.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.725_de_25_de_maio_de_2020_-transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.726_de_27_de_maio_de_2020_-_funcionamento_de_orgaos_do_executivo_estadual_nos_dias_25_e_26_de_maio.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/7_-_nota_tecnica_geral_-_flexibilizacoes.pdf


DECRETO Nº 19.  7  1  2   DE   20   DE MAIO DE 2020   -  Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586,  de  27  de  março  de  2020,  na  forma  que  indica,  e  dá  outras  providências.
Transporte Público. clique aqui      

DECRETO Nº 19.  70  3   DE 1  8   DE MAIO DE 2020   -  Altera o Decreto nº 19.586, de 27 de
março de 2020, na forma que indica, e dá outras providências. Transporte Público. clique
aqui      

LEI Nº 14.26  4   DE 15 DE MAIO 2020    -  Autoriza o Poder Executivo a destinar recursos
para  pagamento  de  auxílio  financeiro  em favor  de  indivíduos  infectados  com o  novo
coronavírus,  que  aceitem  ser  hospedados  nos  Centros  de  Acolhimento  e
Acompanhamento Clínico do Estado da Bahia, na forma que indica. clique aqui      

LEI Nº 14.263 DE 15 DE MAIO 2020 -  Dispõe sobre a suspensão, face à calamidade
pública  em  saúde  decorrente  da  pandemia  da  COVID-19,  da  contagem  de  prazos
relativos  a  sanções  administrativas,  a  processos  administrativos  disciplinares  e
sancionatórios que indica, e dá outras providências.   clique aqui      

DECRETO Nº 19.  701   DE 1  5   DE MAIO DE 2020   - Prorroga o termo final da suspensão de
contagem de prazo no âmbito do Processo Administrativo Fiscal. clique aqui      

DECRETO Nº 19.  700   DE 1  5   DE MAIO DE 2020   -  Altera o Decreto nº 19.586, de 27 de
março de 2020, na forma que indica, e dá outras providências. clique aqui      

DECRETO Nº 19.698 DE 14 DE MAIO DE 2020 -  Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586, de 27 de março de 2020, na forma que indica, e dá outras providências.  clique
aqui      

INSTRUÇÃO  NORMATIVA  DIVISA  Nº  002/2020 –  Assunto:  Orientações  sobre  a
realização de testes rápidos para COVID-19 em farmácias e drogarias privadas do Estado
da Bahia, em caráter temporário.   clique aqui      

5

https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/instrucao_normativa_divisa_no_002.2020_-_realizacao_de_testes_rapidos_em_drogarias_privadas.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.698_de_14_de_maio_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.698_de_14_de_maio_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.700_de_15_de_maio_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.701_de_15_de_maio_de_2020_-_prazo_fiscal.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.263_de_15_de_maio_2020_-_prazos.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.264_de_15_de_maio_2020_-_auxilio_financeiro.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.703_de_18_de_maio_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.703_de_18_de_maio_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.712_de_20_de_maio_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/7_-_nota_tecnica_geral_-_flexibilizacoes.pdf


LEGISLAÇÃO FEDERAL 

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 457, DE 28 DE MAIO DE 2020 - Altera a Resolução
Normativa  -  RN  nº  428,  de  07  de  novembro  de  2017,  que  dispõe  sobre  o  Rol  de
Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar
a  cobertura  obrigatória  e  a  utilização  de  testes  diagnósticos  para  a  infecção  pelo
Coronavírus (COVID-19). clique aqui  

PORTARIA Nº  1.393,  DE 21 DE MAIO DE 2020 - Dispõe sobre  o auxílio  financeiro
emergencial  às  santas  casas  e  aos  hospitais  filantrópicos  sem  fins  lucrativos,  que
participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de
2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço
da pandemia da Covid-19. clique aqui  

PORTARIA Nº 936, DE 29 DE MAIO DE 2020 - Altera a Portaria RFB nº 543, de 20 de
março  de  2020,  que  suspende  prazos  para  prática  de  atos  processuais  e  os
procedimentos  administrativos  que  especifica,  no  âmbito  da  Secretaria  Especial  da
Receita  Federal  do  Brasil  (RFB),  como  medida  de  proteção  para  enfrentamento  da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19). clique aqui 

LEI  COMPLEMENTAR Nº  173,  DE 27 DE MAIO DE 2020 -  Estabelece o  Programa
Federativo  de  Enfrentamento  ao  Coronavírus  SARS-CoV-2  (Covid-19),  altera  a  Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. clique aqui 

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 9, DE 27 DE M  AIO   DE 2020 -   Revoga a Portaria
Interministerial MJSP/MS nº 05, de 17 de março de 2020.  clique aqui 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 970, DE 25 DE MAIO DE 2020 -  Abre crédito extraordinário,
em favor dos Ministérios da Saúde e da Cidadania, no valor de R$ 29.058.260.654,00,
para os fins que especifica e dá outras providências. clique aqui 

PORTARIA Nº 255, DE 22 DE MAIO 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  

DECRETO Nº 10.360, DE 21 DE MAIO DE 2020 - Dispõe sobre a forma de identificação
das  autorizações  de  despesas  relacionadas  ao  enfrentamento  de  calamidade  pública
nacional decorrente de pandemia e de seus efeitos sociais e econômicos. clique aqui 
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_10.360_de_21_de_maio_de_2020_-_identificacao_das_autorizacoes_de_despesas.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_255_de_22_de_maio_de_2020_-_restri_ao_excepcional_e_temporaria_de_entrada_no_pais_de_estrangeiros.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/medida_provisoria_no_970_de_25_de_maio_de_2020_-_credito_extraordinario.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_interministerial_no_9_de_27_de_maio_de_2020_-_revoga_a_portaria_interministerial_mjsp.ms_ndeg_05.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_complementar_no_173_de_27_de_maio_de_2020_-_estabelece_o_programa_federativo_de_enfrentamento_ao_covid19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_936_de_29_de_maio_de_2020_-_suspende_prazo_receita_federal_1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_1.393_de_21_de_maio_de_2020_-_auxilio_financeiro_para_as_santas_casas_e_hosp_filantropicos.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/resolucao_normativa_-_rn_no_457_de_28_de_maio_de_2020_-_cobertura_obrigatoria_saude_suplementar.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/7_-_nota_tecnica_geral_-_flexibilizacoes.pdf


MEDIDA PROVISÓRIA Nº 969, DE 20 DE MAIO DE 2020 -  Abre crédito extraordinário,
em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$ 10.000.000.000,00, para os fins que
especifica, e dá outras providências. clique aqui

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 967, DE 19 DE MAIO DE 2020 -  Abre crédito extraordinário,
em favor do Ministério  da Saúde, no valor  de R$ 5.566.379.351,00, para os fins que
especifica e dá outras providências. clique aqui

DECRETO Nº 10.350, DE 18 DE MAIO DE 2020 - Dispõe sobre a criação da Conta
destinada  ao  setor  elétrico  para  enfrentamento  do  estado  de  calamidade  pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6,  de 20 de março de 2020 e regulamenta a
Medida Provisória nº 950, de 8 de abril de 2020, e dá outras providências. clique aqui

PORTARIA Nº 69, DE 14 DE MAIO DE 2020 -  Aprova recomendações gerais para a
garantia  de proteção social  à  população em situação de rua,  inclusive imigrantes,  no
contexto da pandemia do novo Coronavírus, Covid-19. clique aqui

PORTARIA Nº 387, DE 15 DE MAIO DE 2020 - Altera a Portaria nº 335, de 20 de março
de 2020, para acrescentar medidas emergenciais na gestão do Programa Bolsa Família,
criado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e do Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal, regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de
2007, em decorrência da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. clique
aqui

LEI Nº 13.998, DE 14 DE MAIO DE 2020 -  Promove mudanças no auxílio emergencial
instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020; e dá outras providências.  clique aqui

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 13 DE MAIO DE 2020 - Institui Grupo de Trabalho de Apoio aos
Brasileiros no Exterior, em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus, no âmbito
do Comitê de Crise da Covid19. clique aqui      

RESOLUÇÃO Nº  4,  DE  13  DE MAIO DE 2020 -  Institui  Grupo  de  Trabalho  para  a
Coordenação  de  Ações  Estratégicas  de  Tecnologia  da  Informação,  em resposta  aos
impactos relacionados à pandemia do coronavírus (Covid-19). clique aqui      

MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº  966,  DE  13  DE  MAIO  DE  2020 -  Dispõe  sobre  a
responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a
pandemia da covid-19. clique aqui      
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/medida_provisoria_no_966_de_13_de_maio_de_2020_-_agentes.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/resolucao_no_4_de_13_de_maio_de_2020_-_institui_grupo_de_trabalho.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/resolucao_no_5_de_13_de_maio_de_2020_-_brasileiros_no_exterior.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_13.998_de_14_de_maio_de_2020_-_promove_mudancas_no_auxilio_emergencial.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/min._cidadania_portaria_no_387_de_15_de_maio_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/min._cidadania_portaria_no_387_de_15_de_maio_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_69_de_14_de_maio_de_2020-_protecao_social_a_populacao_em_situacao_de_rua.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_10.350_de_18_de_maio_de_2020_-_criacao_da_conta_destinada_ao_setor_eletrico.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv967.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv969.htm
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/7_-_nota_tecnica_geral_-_flexibilizacoes.pdf


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:

31/05/2020  -  Justiça  determina  transferência  de  presos  com  Covid-19  do  Complexo
Policial do Sobradinho para a Unidade Prisional de Feira Santana. clique aqui

30/05/2020 - MP ajuíza ação civil pública para regularizar fluxo de transferência de presos
em Feira de Santana. clique aqui

29/05/2020 - MP aciona 15 faculdades de Salvador para que reduzam em 30% valor das
mensalidades durante pandemia. clique aqui  

29/05/2020  -  Justiça  destina  cerca  de  R$  113  mil  para  compra  de  alimentos  para
população carente de Santa Cruz Cabrália. clique aqui  

21/05/2020  -  Município de Vitória da Conquista deve reavaliar despesas previstas para
esse ano. clique aqui  

21/05/2020 - MP solicita informações sobre transparência nas contratações do Município
de Juazeiro. clique aqui  

21/05/2020  -  Justiça  mantém decreto  de  suspensão  das  obras  de  parque  eólico  em
Umburanas. clique aqui  

20/05/2020 - CNMP debate atuação para combate à corrupção em tempos de pandemia.
clique aqui   
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https://www.mpba.mp.br/noticia/51547
https://www.mpba.mp.br/noticia/51553
https://www.mpba.mp.br/noticia/51557
https://www.mpba.mp.br/noticia/51560
https://www.mpba.mp.br/noticia/51628
https://www.mpba.mp.br/noticia/51625
https://www.mpba.mp.br/noticia/51639
https://www.mpba.mp.br/noticia/51650
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/7_-_nota_tecnica_geral_-_flexibilizacoes.pdf


20/05/2020  -  MP acompanha execução de obras de hospital  em Caetité destinado ao
tratamento da Covid. clique aqui  

19/05/2020  -  Justiça  suspende  atividades  da  Cidade  do  Ouro  e  quatro  veículos  da
empresa são apreendidos. clique aqui   

15/05/2020 - Municípios de Valença, Cairu e Presidente Tancredo Neves são orientados a
adotar cuidados especiais com os corpos de vítimas da Covid. clique aqui  

15/05/2020  -  MP aciona Município de Mirante para que forneça estrutura adequada ao
Conselho Tutelar. clique aqui  

3. NOTÍCIAS CORONAVÍRUS

MP-BA entra na Justiça contra 15 faculdades de Salvador por práticas abusivas na
pandemia. clique aqui

Bahia chega a 240 cidades com transporte suspenso devido à covid-19. clique aqui

Covid-19: planos de saúde incluirão mais 6 exames na lista obrigatória. clique aqui

Governador sanciona lei que antecipa feriados na Bahia para conter covid-19. clique
aqui 

ACM Neto adia pela terceira vez previsão de colapso na saúde em Salvador. clique
aqui 

Com  40  mil  exames,  Bahia  alcança  segundo  lugar  em  ranking  nacional  de
testagens. clique aqui

Transporte intermunicipal é suspenso em mais 17 municípios baianos. clique aqui
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https://www.bnews.com.br/noticias/politica/coronavirus/269193,transporte-intermunicipal-e-suspenso-em-mais-17-municipios-baianos.html
https://www.bahianoticias.com.br/noticia/248746-com-40-mil-exames-bahia-alcanca-segundo-lugar-em-ranking-nacional-de-testagens.html
https://www.metro1.com.br/noticias/cidade/92324,acm-neto-adia-pela-terceira-vez-previsao-de-colapso-na-saude-em-salvador
https://www.metro1.com.br/noticias/cidade/92324,acm-neto-adia-pela-terceira-vez-previsao-de-colapso-na-saude-em-salvador
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/governador-sanciona-lei-que-antecipa-feriados-na-bahia-para-conter-covid-19/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/governador-sanciona-lei-que-antecipa-feriados-na-bahia-para-conter-covid-19/
https://www.bnews.com.br/noticias/saude/coronavirus/269886,covid-19-planos-de-saude-incluirao-mais-6-exames-na-lista-obrigatoria.html
https://www.bahianoticias.com.br/municipios/noticia/21007-bahia-chega-a-240-cidades-com-transporte-suspenso-devido-a-covid-19.html
https://www.bnews.com.br/noticias/jusnews/coronavirus/269856,mp-ba-entra-na-justica-contra-15-faculdades-de-salvador-por-praticas-abusivas-na-pandemia.html
https://www.mpba.mp.br/noticia/51479
https://www.mpba.mp.br/noticia/51467
https://www.mpba.mp.br/noticia/51543
https://www.mpba.mp.br/noticia/51550
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/7_-_nota_tecnica_geral_-_flexibilizacoes.pdf


 Covid-19: sancionada lei que garante auxílio financeiro a santas casas. clique aqui

Hospital  Aristides  Maltez  tem  quase  50  profissionais  diagnosticados  com
coronavírus.  clique aqui

TJ-BA nega mais um pedido de empresa de ônibus para liberação de transporte
interestadual. clique aqui 

Centros Comerciais podem solicitar liberação para drive-thru. clique aqui 

Sedur se reúne com categoria odontológica para debater protocolos de segurança e
sinaliza eventual flexibilização. clique aqui 

Coronavírus: com novos leitos, Salvador deve adiar colapso no sistema de saúde.
clique aqui 

Bahia tem mais de 700 profissionais de enfermagem diagnosticados com a covid-
19. clique aqui   

Brasil tem novo recorde de mortes por Covid-19 e chega a quase 18 mil  óbitos.
clique aqui 

Mais 11 cidades baianas têm transporte suspenso; total chega a 182. clique aqui 

Justiça autoriza empresa de ônibus a circular em cidades com transporte suspenso
na BA. clique aqui 

Ao custo de R$ 1,7 milhão, prefeitura de Salvador autoriza ampliação de cemitérios
de Brotas e Plataforma. clique aqui 
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https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/05/19/ao-custo-de-r-17-milhao-prefeitura-de-salvador-autoriza-ampliacao-de-cemiterios-de-brotas-e-plataforma.ghtml
https://www.bahianoticias.com.br/justica/noticia/62583-justica-autoriza-empresa-de-onibus-a-circular-em-cidades-com-transporte-suspenso-na-ba.html?utm_source=principal&utm_medium=link&utm_campaign=destaques
https://www.metro1.com.br/noticias/bahia/92198,mais-11-cidades-baianas-tem-transporte-suspenso-total-chega-a-182
https://www.metro1.com.br/noticias/brasil/92192,brasil-tem-novo-recorde-de-mortes-por-covid-19-e-chega-a-quase-18-mil-obitos
https://www.bnews.com.br/noticias/saude/coronavirus/268980,bahia-tem-mais-de-700-profissionais-de-enfermagem-diagnosticados-com-a-covid-19.html
https://www.metro1.com.br/noticias/bahia/92201,coronavirus-com-novos-leitos-salvador-deve-adiar-colapso-no-sistema-de-saude
https://www.bnews.com.br/noticias/economia/coronavirus/269109,sedur-se-reune-com-categoria-odontologica-para-debater-protocolos-de-seguranca-e-sinaliza-eventual-flexibilizacao.html
https://radiometropole.com.br/index.php/noticias/cidade/92243,centros-comerciais-podem-solicitar-liberacao-para-drive-thru
https://www.bnews.com.br/noticias/jusnews/coronavirus/269115,tj-ba-nega-mais-um-pedido-de-empresa-de-onibus-para-liberacao-de-transporte-interestadual.html
http://bahianoticias.com.br/noticia/248683-hospital-aristides-maltez-tem-quase-50-profissionais-diagnosticados-com-coronavirus.html?utm_source=principal&utm_medium=link&utm_campaign=destaques
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/06/covid-19-sancionada-lei-que-garante-auxilio-financeiro-a-santas-casas
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/7_-_nota_tecnica_geral_-_flexibilizacoes.pdf


ACM Neto prevê colapso na rede de saúde em Salvador para esta semana.  clique
aqui 

Rede de Saúde privada de Salvador deve entrar em colapso antes do setor público,
avalia secretário. clique aqui 

Uso de máscara passa a ser obrigatório no ferry-boat a partir desta segunda. clique
aqui 

Projeção  de  mortes  por  Covid-19  em  Salvador  cai,  mas  Neto  avisa:  'Número
preocupante'  clique aqui  

Passa de dois mil o número de pessoas curadas do novo coronavírus na Bahia.
clique aqui  

Cremeb é contra uso de “câmeras de desinfecção” e emite alerta. clique aqui 

Bolsonaro anuncia distribuição de 32 milhões de testes para Covid-19. clique aqui  

Jacobina: Prefeitura suspende comércio e transporte após aumento de casos de
covid-19. clique aqui 

Pesquisa  mostra  que  8  em  cada  10  brasileiros  estão  'preocupados'  ou  'muito
preocupados' com coronavírus.  clique aqui  

4.MATERIAL DE APOIO

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -  Pede  a  sustação  de  efeitos  de  decreto  que  permite  o
funcionamento  de  atividades  não  essenciais  em  Ilhéus  e  a  obrigação  de  fazer  do
município em adotar medidas efetivas de enfrentamento à pandemia.  clique aqui
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/acp_comercio_-_nao_reabertura_tornar_sem_efeito.pdf
https://www.bnews.com.br/noticias/principal/coronavirus/268474,pesquisa-mostra-que-8-em-cada-10-estao-preocupados-ou-muito-preocupados-com-coronavirus.html
https://www.bahianoticias.com.br/municipios/noticia/20773-jacobina-prefeitura-suspende-comercio-e-transporte-apos-aumento-de-casos-de-covid-19.html?utm_source=principal&utm_medium=link&utm_campaign=destaques
https://www.bahianoticias.com.br/noticia/248376-bolsonaro-anuncia-distribuicao-de-32-milhoes-de-testes-para-covid-19.html?utm_source=principal&utm_medium=link&utm_campaign=destaques
http://www.cremeb.org.br/index.php/noticias/cremeb-e-contra-uso-de-cameras-de-desinfeccao-e-emite-alerta/
https://www.bnews.com.br/noticias/principal/coronavirus/268725,passa-de-dois-mil-o-numero-pessoas-curadas-do-novo-coronavirus-na-bahia.html
https://www.bahianoticias.com.br/noticia/248497-projecao-de-mortes-por-covid-19-em-salvador-cai-mas-neto-avisa-numero-preocupante.html
https://www.bnews.com.br/noticias/saude/coronavirus/268740,uso-de-mascara-passa-a-ser-obrigatorio-no-ferry-boat-a-partir-desta-segunda.html
https://www.bnews.com.br/noticias/saude/coronavirus/268740,uso-de-mascara-passa-a-ser-obrigatorio-no-ferry-boat-a-partir-desta-segunda.html
https://www.metro1.com.br/noticias/cidade/92095,rede-de-saude-privada-de-salvador-deve-entrar-em-colapso-antes-do-setor-publico-avalia-secretario
https://www.metro1.com.br/noticias/cidade/92098,acm-neto-preve-colapso-na-rede-de-saude-em-salvador-para-esta-semana
https://www.metro1.com.br/noticias/cidade/92098,acm-neto-preve-colapso-na-rede-de-saude-em-salvador-para-esta-semana
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/7_-_nota_tecnica_geral_-_flexibilizacoes.pdf


ORIENTAÇÃO TÉCNICA N° 07/2020 – CEDUC - Trata de decreto que autoriza a volta às
aulas no Município de Brumado durante a pandemia de COVID-19.  clique aqui 

MODELO  PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –  CEDUC  - Objetivo:  fiscalizar  e
acompanhar  as  providências  adotadas  pelo  Município  no  tocante  à  manutenção  das
matrículas dos alunos da educação infantil no período de suspensão das aulas por motivo
de prevenção ao coronavírus. clique aqui  

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA  N°  01/2020  –  CAODH/CAOCIFE  –  Recomenda  aos
órgãos  de  saúde  pública,  e  unidades  de  saúde  referenciadas  no  enfrentamento  da
COVID-19, diversas medidas relacionadas a pessoas não identificadas que vierem a óbito
no curso da pandemia. clique aqui  

RECOMENDAÇÃO N° 02/2020 – CAODH/GEDEM – Recomenda à SESAB, HEMOBA e
demais órgãos responsáveis pela doação e estoque de sangue, na Bahia, que acolham a
doação sanguínea realizada por homossexuais e todas as pessoas LGBTI, conforme a
CF e o julgamento pelo STF.  clique aqui  

MODELO RECOMENDAÇÃO  – CAODH – Recomenda a Município que se abstenha de
restringir o acesso e circulação de pessoas e bens essenciais em seus limites, ou impeça
a entrada sem a utilização de barreira sanitária, ou que aplique multas, na forma que
indica. clique aqui  

NOTA TÉCNICA  N° 08/2020  –  CESAU  -  Obrigatoriedade  de  uso  de  máscaras  em
circulação  externa  no  Município  de  Paulo  Afonso.  Dever  de  se  adequar  à  disciplina
estadual. clique aqui  

APELAÇÃO -  Modelo  MPMS.  Pedido  de  efeito  suspensivo  ativo  em apelação,  para
suspender  decreto  municipal  que  libera  integralmente  cultos/missas  em  templos
religiosos.  clique aqui

DECISÃO TJMS - Defere pedido de efeito suspensivo ativo para suspender a realização
de atividades religiosas que importam em aglomeração de pessoas. clique aqui

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Modelo MPMS. Pede a suspensão de efeitos de decreto que
libera  integralmente  a  realização  de  cultos/missas  em templos  religiosos,  importando
aglomeração de pessoas.  clique aqui
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/acp_covid-atividades_religiosas_-_peticao_inicial.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/decisao_tutela_recursal_1403769-26.2020.8.12.0000.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/pedido_de_efeito_suspensivo_de_apelacao_-_covid_-_fechamento_de_igreja_1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/8_-_obrigatoriedade_uso_mascara_facial.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_-_liberdade_de_locomocao.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_02.2020_-_gedem_-_doacao_de_sangue_-_lgbti.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_conjunta_01_de_2020_desaparecidos_e_outros.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/modelo_-_portaria_pa_-_educacao_infantil.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/orientacao_tecnica_n._07.2020_-_reinicio_das_aulas_nas_escolas_de_brumado.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/7_-_nota_tecnica_geral_-_flexibilizacoes.pdf


RECOMENDAÇÃO Nº 02/2020-MPF/PR/MS/GABPR10 - Recomenda ao Estado de MS e
ao Município de Campo Grande que fiscalizem o cumprimento das normas sanitárias e de
trânsito em carreatas no município, evitando aglomeração de pessoas. clique aqui 

RECOMENDAÇÃO N° 02/2020 – GEPAM – Recomenda ao Município de Madre de Deus
que implemente medidas de transparência das informações relativas à pandemia,  (de
equipamentos e contratos), bem como do plano de contingenciamento municipal.  clique
aqui 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA  N°  06/2020–  GEPAM/GESAU -  Recomenda  à
Secretaria de Saúde do Município de Salvador que disponibilize informações e dados da
rede de saúde relacionados à pandemia do novo coronavírus, divulgando-os em local
específico e de fácil acesso, em seu Portal Oficial eletrônico. clique aqui

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Suspensão de transporte interestadual em razão do combate à
COVID-19. Jacobina.  clique aqui

NOTA TÉCNICA  N° 09/2020  -  GRUPO  DE  TRABALHO  PARA  AÇÕES  DE
ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – GT/CORONAVÍRUS - Orienta a atuação dos
membros do Ministério Público do Estado da Bahia acerca do direito das parturientes à
presença do acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, durante a pandemia do COVID-19. clique aqui

INFORMAÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA Nº 03/2020 – CAOCA/CAOPAM - Possibilidade da
utilização dos recursos do Fundo para Infância e Adolescência – FIA no enfrentamento da
crise advinda da pandemia da COVID19. clique aqui

RECOMENDAÇÃO –  CAOCA -  Recomenda  ao  CMDCA  adoção  de  medidas  que
assegurem,  durante  o  período  de  emergência  de  saúde  pública  decorrente  do
coronavírus,  o protoganismo do CMDCA na deliberação do uso dos recursos do FIA,
preservando  a  sua  finalidade  de  atendimento  dos  direitos  das  crianças  e  dos
adolescentes. clique aqui

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

INFORMATIVO GIAC 32, DE 28 DE MAIO DE 2020    clique aqui  
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http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-32-de-28-de-maio-de-2020
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/minuta_-_recomendacao-fia_x_coronavirus.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/informacao_tecnico-juridica_3.2020_-_caoca_caopam_-_fia.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/nt_n._09-2020_gt_coronavirus_acompanhante.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/acp_suspensao_de_transporte_interestadual-_jacobina.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/2020.04.27_-_recomendacao_municipio_transparencia_covid-19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_02-20_-_madre_de_deus_-_transparencia_contratacoes_coronavirus.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_02-20_-_madre_de_deus_-_transparencia_contratacoes_coronavirus.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_02-2020-mpf-pr-ms-gabpr10.pdf.pdf.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/7_-_nota_tecnica_geral_-_flexibilizacoes.pdf


INFORMATIVO GIAC 31, DE 27 DE MAIO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 30, DE 26 DE MAIO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 29, DE 25 DE MAIO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 28, DE 20 DE MAIO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 27, DE 19 DE MAIO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 26, DE 18 DE MAIO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 25, DE 14 DE MAIO DE 2020    clique aqui  
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http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-25-de-14-de-maio-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-26-de-15-de-maio-de-2020-com-anexo/view
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-27-de-19-de-maio-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-28-de-20-de-maio-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-29-de-25-de-maio-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-30-de-26-de-maio-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-31-de-27-de-maio-de-2020
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/7_-_nota_tecnica_geral_-_flexibilizacoes.pdf

	31/05/2020 - Justiça determina transferência de presos com Covid-19 do Complexo Policial do Sobradinho para a Unidade Prisional de Feira Santana. clique aqui
	30/05/2020 - MP ajuíza ação civil pública para regularizar fluxo de transferência de presos em Feira de Santana. clique aqui
	29/05/2020 - MP aciona 15 faculdades de Salvador para que reduzam em 30% valor das mensalidades durante pandemia. clique aqui
	29/05/2020 - Justiça destina cerca de R$ 113 mil para compra de alimentos para população carente de Santa Cruz Cabrália. clique aqui
	21/05/2020 - Município de Vitória da Conquista deve reavaliar despesas previstas para esse ano. clique aqui
	20/05/2020 - MP acompanha execução de obras de hospital em Caetité destinado ao tratamento da Covid. clique aqui
	19/05/2020 - Justiça suspende atividades da Cidade do Ouro e quatro veículos da empresa são apreendidos. clique aqui
	MP-BA entra na Justiça contra 15 faculdades de Salvador por práticas abusivas na pandemia. clique aqui
	Bahia chega a 240 cidades com transporte suspenso devido à covid-19. clique aqui

	Covid-19: planos de saúde incluirão mais 6 exames na lista obrigatória. clique aqui
	Governador sanciona lei que antecipa feriados na Bahia para conter covid-19. clique aqui
	ACM Neto adia pela terceira vez previsão de colapso na saúde em Salvador. clique aqui
	Com 40 mil exames, Bahia alcança segundo lugar em ranking nacional de testagens. clique aqui
	Transporte intermunicipal é suspenso em mais 17 municípios baianos. clique aqui
	Hospital Aristides Maltez tem quase 50 profissionais diagnosticados com coronavírus. clique aqui

	TJ-BA nega mais um pedido de empresa de ônibus para liberação de transporte interestadual. clique aqui
	Centros Comerciais podem solicitar liberação para drive-thru. clique aqui
	Sedur se reúne com categoria odontológica para debater protocolos de segurança e sinaliza eventual flexibilização. clique aqui
	Coronavírus: com novos leitos, Salvador deve adiar colapso no sistema de saúde. clique aqui
	Bahia tem mais de 700 profissionais de enfermagem diagnosticados com a covid-19. clique aqui
	Brasil tem novo recorde de mortes por Covid-19 e chega a quase 18 mil óbitos. clique aqui
	Mais 11 cidades baianas têm transporte suspenso; total chega a 182. clique aqui
	Justiça autoriza empresa de ônibus a circular em cidades com transporte suspenso na BA. clique aqui

	Ao custo de R$ 1,7 milhão, prefeitura de Salvador autoriza ampliação de cemitérios de Brotas e Plataforma. clique aqui
	ACM Neto prevê colapso na rede de saúde em Salvador para esta semana. clique aqui
	Rede de Saúde privada de Salvador deve entrar em colapso antes do setor público, avalia secretário. clique aqui
	Projeção de mortes por Covid-19 em Salvador cai, mas Neto avisa: 'Número preocupante' clique aqui

	Pesquisa mostra que 8 em cada 10 brasileiros estão 'preocupados' ou 'muito preocupados' com coronavírus. clique aqui

