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1. ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – SALVADOR

DECRETO Nº 32.  5  4  4     DE     30     DE     JUNHO     DE   202  0   - Prorroga medidas de prevenção e
controle  para  enfrentamento  do  COVID-19  no  âmbito  do  Município  de  Salvador,
estabelece protocolos setoriais na forma que indica e dá outras providências. clique aqui  

DECRETO Nº 32.  5  4  3     DE     30     DE     JUNHO     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.  5  40     DE     2  6     DE     JUNHO     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. Pau da
Lima. clique aqui  

1

https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_32.540_de_26_de_junho_de_2020_-pau_da_lima.define_acoes_regionalizadas_para_enfrentamento_da_pandemia_decorrente_do_coronavirus.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_32.543_de_30_de_junho_de_2020_-define_acoes_regionalizadas_para_enfrentamento_da_pandemia_decorrente_do_coronavirus.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_32.543_de_30_de_junho_de_2020_-define_acoes_regionalizadas_para_enfrentamento_da_pandemia_decorrente_do_coronavirus.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.544_de_30_de_junho_de_2020_-_prorroga_medidas_de_prevencao_e_controle_covid19_e_estabele_protocolos_setoriais.pdf


LEI Nº 9.531/2020 - Altera dispositivo da Lei nº 9.517, de 30 de março de 2020, na forma
que indica, e dá outras providências. clique aqui  

PORTARIA Nº 197/2020 –   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -   Institui regras para
realizar transferência de Auxílio Financeiro, oriundos do Ministério da Saúde, às santas
casas e 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  combate  à  pandemia  da  Covid-19  e  dá  outras
providências.  clique aqui  

DECRETO Nº 32.  5  23     DE     23     DE     JUNHO     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.  5  11     DE     1  9     DE     JUNHO     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.  500     DE     1  6     DE     JUNHO     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  

LEGISLAÇÃO ESTADUAL – BAHIA 

DECRETO Nº 19.794 DE 30 DE JUNHO DE 2020 - Prorroga o termo final da suspensão
de contagem de prazo no âmbito do Processo Administrativo Fiscal. clique aqui

DECRETO Nº 19.793 DE 30 DE JUNHO 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
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.793_de_30_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.793_de_30_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.794_de_30_de_junho_de_2020_-_prorroga_o_termo_final_da_suspensao_de_contagem_de_prazo_no_ambito_do_processo_administrativo_fiscal.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.500_de_16_de_junho_de_2020_-_acoes_regionalizadas_-_brotasengenho_velhosanta_cruz.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.500_de_16_de_junho_de_2020_-_acoes_regionalizadas_-_brotasengenho_velhosanta_cruz.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_32.511_de_19_de_junho_de_2020_-define_acoes_regionalizadas_para_enfrentamento_da_pandemia_decorrente_do_coronavirus_1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_32.511_de_19_de_junho_de_2020_-define_acoes_regionalizadas_para_enfrentamento_da_pandemia_decorrente_do_coronavirus_1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_32.523_de_23_de_junho_de_2020_-define_acoes_regionalizadas_para_enfrentamento_da_pandemia_decorrente_do_coronavirus.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_32.523_de_23_de_junho_de_2020_-define_acoes_regionalizadas_para_enfrentamento_da_pandemia_decorrente_do_coronavirus.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_197.2020_-_sms_-_institui_regras_para_realizar_transferencia_de_auxilio_financeiro_oriundos_do_ministerio_da_saude_as_santas_casas_e_hospitais_filantropicos.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_9.531.2020_-_altera_dispositivo_da_lei_9.517_de_30.03.2020_-_auxilio_salvador_para_todos.pdf


DECRETO Nº 19.787 DE 29 DE JUNHO 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

DECRETO Nº 19.780 DE 26 DE JUNHO DE 2020 - Regulamenta a Lei nº 14.266, de 22
de maio de 2020, que institui auxílio excepcional e temporário aos profissionais que atuam
na rede pública estadual de saúde no combate ao novo coronavírus, causador da COVID-
19. clique aqui

DECRETO Nº 19.779 DE 26 DE JUNHO DE 2020 - Institui,  no Município indicado, a
restrição  de  circulação noturna  como medida  de enfrentamento  ao novo coronavírus,
causador da COVID - 19, e dá outras providências. Itaberaba. clique aqui

DECRETO Nº 19.778 DE 26 DE JUNHO 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 19.775 DE 25 DE JUNHO 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 19.772 DE 24 DE JUNHO DE 2020  -  Institui,  no Município indicado, a
restrição  de  circulação noturna  como medida  de enfrentamento  ao novo coronavírus,
causador da COVID - 19, e dá outras providências. Juazeiro. clique aqui

DECRETO Nº 19.771 DE 24 DE JUNHO 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 19.770 DE 23 DE JUNHO 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 19.769 DE 22 DE JUNHO 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_19.769_de_22_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.770_de_23_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.771_de_24_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.772_de_24_de_junho_de_2020_-_juazeiro_-_restricao_de_circulacao.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.775_de_25_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.778_de_26_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.779_de_26_de_junho_de_2020_-_itaberaba-_restricao_de_circulacao.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.780_de_26_de_junho_de_2020_-_auxilio_profissional_de_saude.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.787_de_29_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.787_de_29_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf


DECRETO Nº 19.768 DE 19 DE JUNHO 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 19.7  6  4   DE 1  8   DE JUNHO 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 19.7  60   DE 1  7   DE JUNHO 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 19.75  7   DE 1  6   DE JUNHO DE 2020 -   Prorroga o termo final da suspensão
de contagem de prazo no âmbito do Processo Administrativo Fiscal. clique aqui

DECRETO Nº 19.75  5   DE 1  6   DE JUNHO 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

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

DECRETO Nº 10.412, DE 30 DE JUNHO DE 2020 - Altera o Decreto nº 10.316, de 7 de abril
de 2020, para prorrogar o período de pagamento do auxílio emergencial de que trata a Lei
nº 13.982, de 2 de abril de 2020. clique aqui  

PORTARIA Nº 340, DE 30 DE JUNHO 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 

LEI  Nº  14.018,  DE  29  DE JUNHO DE 2020  - Dispõe  sobre  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). clique aqui 
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.018_de_29_de_junho_de_2020_-_prestacao_de_auxilio_financeiro_pela_uniao_as_instituicoes_de_longa_permanencia_para_idosos.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_340_de_30_de_junho_de_2020_-_restricao_excepcional_e_temporaria_no_pais_de_estrangeiros.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_10.412_de_30_de_junho_de_2020_-_prorroga_auxilio_emergencial.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13982.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13982.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10316.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10316.htm
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.755_de_16_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.757_de_16_de_junho_de_2020_-_prorroga_o_termo_final_da_suspensao_de_contagem_de_prazo_no_ambito_do_processo_administrativo_fiscal.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.760_de_17_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.764_de_18_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.768_de_19_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf


LEI  Nº  14.017,  DE  29  DE  JUNHO  DE  2020  - Dispõe  sobre  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 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 986, DE 29 DE JUNHO DE 2020 - Estabelece a forma de
repasse pela União dos valores a serem aplicados pelos Poderes Executivos locais em
ações emergenciais de apoio ao setor cultural durante o estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e as regras para a
restituição ou a suplementação por  meio de outras fontes próprias de recursos pelos
Estados, pelos Municípios ou pelo Distrito Federal. clique aqui 

DECRETO Nº 10.407 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - Regulamenta a Lei nº 13.993, de 23
de abril  de 2020, que dispõe sobre a proibição de exportações de produtos médicos,
hospitalares e de higiene essenciais ao combate à epidemia da covid-19 no País. clique
aqui 

PORTARIA  Nº  428,  DE  25  DE  JUNHO  DE  2020 – Dispõe  sobre  o  calendário  de
pagamentos e saques do auxílio emergencial instituído pela Lei n° 13.982, de 2 de abril
de 2020. clique aqui 

DECRETO Nº 10.404, DE 22 DE JUNHO DE 2020 - Altera o Decreto nº 10.277, de 16 de
março de 2020,  que institui  o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos
Impactos da Covid-19. clique aqui 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 984, DE 18 DE JUNHO DE 2020 - Altera a Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto, e a Lei nº 10.671, de 15 de maio de
2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor, e dá outras providências, em
razão  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  da
pandemia da covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. clique aqui 

PORTARIA  Nº  1.565,  DE  18  DE  JUNHO  DE  2020  -  Estabelece  orientações  gerais
visando  à  prevenção,  ao  controle  e  à  mitigação  da  transmissão  da  COVID-19,  e  à
promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as
ações para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro. clique aqui 

DECRETO   Nº   10.398  , DE 1  6   DE JUNHO DE 2020 -   Altera o Decreto nº 10.316, de 7 de abril
de 2020, para definir a base do Cadastro Único a ser utilizada para pagamento do auxílio
emergencial estabelecido pelo art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. clique aqui 
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_10.398_de_16_de_junho_de_2020_-_cadastro_unico_-_auxilio_emergencial.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13982.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10316.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10316.htm
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_1.565_de_18_de_junho_de_2020_-_orientacoes_gerais_visando_a_prevencao_ao_controle_e_a_mitigacao_da_transmissao_da_covid-19_e_a_promocao_da_saude_fisica_e_mental.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/medida_provisoria_no_984_de_18_de_junho_de_2020_-_altera_lei_-_estatuto_de_defesa_do_torcedor.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.671compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.671compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9615Compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9615Compilada.htm
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_10.404_de_22_de_junho_de_2020_-_altera_o_decreto_10.277_que_institui_o_comite_de_crise_-_covid_19_1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_428_de_25_de_junho_de_2020_-_calendario_pagamento.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_10.407_de_29_de_junho_de_2020_-_regulamenta_lei_13.993_-_proibicao_de_exportacoes_de_produtos_medicos_e_etc.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_10.407_de_29_de_junho_de_2020_-_regulamenta_lei_13.993_-_proibicao_de_exportacoes_de_produtos_medicos_e_etc.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/medida_provisoria_no_986_de_29_de_junho_de_2020_-_estabelece_a_forma_de_repasse_pela_uniao_dos_valores_a_serem_aplicados_pelos_poderes_executivos.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.017_de_29_de_junho_de_2020_-_acoes_emergenciais_destinadas_ao_setor_cultural.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:

29/06/2020 - MPBA e MPF apontam sobrepreço de R$ 478mil  e  recomendam a não
renovação do contrato de gestão do Hospital Espanhol. clique aqui

29/06/2020  - MP  pede  informações  sobre  ampliação  da  capacidade  do  hospital  de
campanha de Feira. clique aqui

29/06/2020 - Justiça determina redução de 30% nas mensalidades da União de Educação
e Cultura de Eunápolis. clique aqui

26/06/2020 -  MP aciona seis  faculdades de Salvador  para  que reduzam em 30% as
mensalidades durante pandemia. clique aqui 

25/06/2020 -  MP aciona União de Educação e Cultura de Eunápolis para que reduza
mensalidade em 50% durante pandemia. clique aqui

23/06/2020 - MP requer que Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do
Nordeste divulgue contratações em site próprio. clique aqui

22/06/2020  - Município  de  Catu  é  orientado  a  fechar  comércio  e  atividades  não-
essenciais. clique aqui

22/06/2020 - MP recomenda medidas para evitar aglomeração em comemorações juninas
em Feira de Santana. clique aqui

22/06/2020  - MP  solicita  à  Justiça  que  suste  efeitos  de  decretos  de  reabertura  do
comércio em Ubatã. clique aqui
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https://www.mpba.mp.br/noticia/51961
https://www.mpba.mp.br/noticia/51963
https://www.mpba.mp.br/noticia/51965
https://www.mpba.mp.br/noticia/51968
https://www.mpba.mp.br/noticia/51982
https://www.mpba.mp.br/noticia/51989
https://www.mpba.mp.br/noticia/52018
https://www.mpba.mp.br/noticia/52057
https://www.mpba.mp.br/noticia/52045


22/06/2020 -  MP recomenda que Município de Poções mantenha suspensas todas as
atividades comerciais não essenciais. clique aqui

19/06/2020 -  Aumento de casos leva MP a recomendar fechamento do comércio não
essencial em Juazeiro. clique aqui

19/06/2020 - MP recomenda reavaliação de decreto que permitiu reabertura do comércio
em Gandu.  clique aqui

18/06/2020 -  MP pede explicações técnicas para flexibilização da abertura do comércio
em Feira. clique aqui

18/06/2020 - Justiça manda destinar R$45 mil para ações de enfrentamento da pandemia
em Poções. clique aqui

17/06/2020 - MP quer esclarecimentos sobre inconsistências na divulgação de casos em
São Gonçalo dos Campos. clique aqui

15/06/2020 - Município de Candeias prorroga lockdown a pedido do MP. clique aqui

15/06/2020  -  Justiça  determina  que  Município  de  Ilhéus  não  amplie  reabertura  do
comércio. clique aqui

15/06/2020 -  Coelba é acionada por cobranças e interrupções de energia indevidas em
Salvador. clique aqui

3. MATERIAL DE APOIO

NOTA  TÉCNICA N°  11/2020  –  GRUPO  DE  TRABALHO  PARA  AÇÕES  DE
ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS GT/CORONAVÍRUS - Trata sobre a atuação do
Parquet  quanto  à  restrição  do  transporte  interestadual  de  passageiros  no  Estado  da
Bahia. clique aqui 

NOTA TÉCNICA N° 02/2020 – CAODH - Nota Técnica referente a atuação do Ministério
Público do Estado da Bahia frente à pandemia do SARS-CoV-2 no âmbito das Instituições
de Longa Permanência para Idosos – ILPI’s. clique aqui  
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/nota_tecnica_caodh_02.2020_ilpis.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/nota_tecnica_ndeg_11.2020_-_gt_coronavirus_-transporte_interestadual_-_barreiras.pdf
https://www.mpba.mp.br/noticia/51861
https://www.mpba.mp.br/noticia/51895
https://www.mpba.mp.br/noticia/51896
https://www.mpba.mp.br/noticia/51920
https://www.mpba.mp.br/noticia/51928
https://www.mpba.mp.br/noticia/51926
https://www.mpba.mp.br/noticia/51940
https://www.mpba.mp.br/noticia/51932
https://www.mpba.mp.br/noticia/51960


INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 05/2020 – CEDUC - Realização de atividades pedagógicas
não presenciais, mediadas ou não por tecnologias digitais, no período de fechamento das
escolas por motivo de prevenção ao coronavírus. clique aqui   

INFORMAÇÃO  TÉCNICO–JURÍDICA  N°  04/2020  –  CAOCA  - Funcionamento  dos
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o estado de
emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Inviabilidade da
prorrogação  dos  mandatos  dos  representantes  da  sociedade  civil.  Necessidade  de
assegurar a composição legal do colegiado do CMDCA durante a pandemia. clique aqui  

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 011/2020 –  CEACON -  TAC firmado
entre o MPBA, DPE e Colégio Salesiano visando o ajustamento das cláusulas contratuais
de prestação de serviços de ensino em razão da pandemia de COVID-19. clique aqui  

DESPACHO –  CEACON  -   Determina  a  instauração  de  Procedimento  Preparatório
Administrativo  para  apurar  questões  relativas  ao  não  reajuste  das  mensalidades  de
faculdade durante a pandemia de COVID-19.  clique aqui  

RECOMENDAÇÃO  CONJUNTA Nº  001/2020  –  PROMOTORIAS  DE  JUSTIÇA  DE
JUAZEIRO - Recomendação conjunta ao Município de Juazeiro, para o acompanhamento
e fiscalização do ato público denominado “CARREATA pela volta do comércio JUAZEIRO
NÃO PODE PARAR!”. clique aqui  

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  –  Questionando  os  Decretos  Municipais  que  flexibilizam  as
medidas de enfrentamento à pandemia de COVID-19 no Município de Ubatã. clique aqui  

RECOMENDAÇÃO Nº 03/2020 –  Recomenda ao Município de Gandu que reavalie os
termos de decreto municipal que mitigou as regras de distanciamento social exigidas para
conter os efeitos da pandemia de COVID-19.  clique aqui  

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Requer antecipação de tutela recursal de urgência para suspender decreto que flexibilizou
medidas de distanciamento social em Alagoinhas. clique aqui   

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recorre de decisão que denegou pedido liminar de tutela
de urgência face a decreto do Município de Alagoinhas que flexibilizou as medidas de
distanciamento social na localidade. clique aqui   
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/pi_-_acao_civil_publica_ubata.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/agravo_de_instrumento_alagoinhas_-_acp_covid.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/tutela_de_urgencia_recursal_-_agravo_covid_alagoinhas.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_03_gandu-_definitiva.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_conjunta_01_2020_pjs_juazeiro_municipio_juazeiro_carreata_1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/portaria_medicina_003.9.86108.2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/tac_salesiano_assinado_mp_-_dp_-_salesiano.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/cmdca_-_informacao_tecnico-juridica_04.2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/informacao_tecnica_no_05_-_atividades_pedagogicas_nao_presenciais.pdf


RECOMENDAÇÃO  N.º  03/2020  –  11ªPJ/SAÚDE  -  Dispõe  sobre  a  necessidade  de
fechamento  dos  estabelecimentos  e  a  suspensão  de  todas  as  atividades  comerciais
entendidas como não essenciais, nos termos do Decreto Municipal nº. 404/2020, de 29 de
maio  de 2020,  no  Município  de  Juazeiro/BA,  como medida para  conter  o  avanço da
infecção humana pelo novo coronavírus. clique aqui   

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

INFORMATIVO GIAC 46, DE 30 DE JUNHO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 45, DE 29 DE JUNHO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 44, DE 23 DE JUNHO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 43, DE 22 DE JUNHO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 42, DE 19 DE JUNHO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 41, DE 18 DE JUNHO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 40, DE 15 DE JUNHO DE 2020    clique aqui  
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http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-40-de-15-de-junho-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-41-de-17-de-junho-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-42-de-19-de-junho-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2043%20de%2022%20de%20junho%20de%202020_GIAC-COVID19.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-44-de-23-de-junho-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-45-de-29-de-junho-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-46-de-30-de-junho-de-2020
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_11_pj_municipio_juazeiro_comercio_nao_essencial_1.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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