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1. ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – SALVADOR

DECRETO Nº   32.  6  3  6     DE   30     DE JULHO DE 2020 -   Estabelece a classificação de risco
das atividades econômicas no Município de Salvador e dá outras providências. c  lique aqui  

DECRETO Nº   32.  6  31     DE   30     DE JULHO DE 2020 -   Prorroga ações regionalizadas para
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus mediante apoio e proteção aos
moradores e restrição de atividades, na forma que indica e dá outras providências. c  lique  
aqui       

DECRETO Nº    32.  6  30     DE    30     DE JULHO DE 2020 -   Prorroga medidas de prevenção e
controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do Município de Salvador, na forma
que indica e dá outras providências. c  lique aqui       

DECRETO Nº   32.  6  29     DE   30     DE JULHO DE 2020 -   Estabelece o protocolo setorial para a
reabertura do Mercado Modelo. c  lique aqui       

1

https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.629_de_30_de_julho_de_2020_-_estabelece_o_protocolo_setorial_para_a_reabertura_do_mercado_modelo.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.630_de_30_de_julho_de_2020_-_prorroga_medidas_de_prevencao_e_controle_para_enfrentamento_do_covid-19_no_ambito_do_municipio_de_salvador.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.631_de_30_de_julho_de_2020_-_prorroga_acoes_regionalizadas_para_enfrentamento_da_pandemia.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.631_de_30_de_julho_de_2020_-_prorroga_acoes_regionalizadas_para_enfrentamento_da_pandemia.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.636_de_30_de_julho_de_2020_-_estabelece_a_classificacao_de_risco_das_atividades_economicas_no_municipio_de_salvador_e_da_outras_providencias.pdf


DECRETO  Nº    32.  6  1  5     DE    2  4     DE  JULHO  DE  2020  -   Reestabelece  a  exigência  do
pagamento  pela  utilização  dos  estacionamentos  públicos  abertos  localizados  em vias
públicas - Zona Azul, suspensa como medida de prevenção e enfrentamento do COVID-
19, na forma que indica e dá outras providências. c  lique aqui       

DECRETO Nº   32.  6  10     DE   2  3     DE JULHO DE 2020 -   Autoriza a implementação da Fase 1
da  reabertura  dos  setores  que  tiveram as  atividades  suspensas  em decorrência  das
medidas para enfrentamento e prevenção à pandemia causada pelo novo coronavírus na
forma que indica.  clique aqui  

DECRETO Nº    32.  606     DE    2  2     DE JULHO 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    32.5  97     DE    20     DE  JULHO  DE  2020  -   Prorroga  o  prazo  de  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  8  9     DE   20     DE JULHO DE 2020 -   Estabelece protocolos setoriais para
realização de atividades na forma que indica. clique aqui 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL – BAHIA 

DECRETO Nº 19.88  9   DE 3  1   DE JULHO 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 19.886 DE 30 DE JULHO DE 2020 - Prorroga o termo final da suspensão
de contagem de prazo no âmbito do Processo Administrativo Fiscal. clique aqui 

DECRETO Nº 19.885 DE 30 DE JULHO DE 2020 - Altera o Decreto nº 19.586, de 27 de
março de 2020, na forma que indica, e dá outras providências. Medidas temporárias para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus.  clique aqui 
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.885_de_30_de_julho_de_2020_-_altera_o_decreto_19586._ficam_suspensos_ate_14_de_agosto.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.886_de_30_de_julho_de_2020_-_prorroga_o_termo_final_da_suspensao_de_contagem_de_prazo_no_ambito_do_processo_adiministrativo_federal.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.889_de_31_de_julho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.589_de_18_de_julho_de_2020_-_estabelece_protocolos_setoriais_para_realizacao_de_atividades_na_forma_que_indica.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.597_de_20_de_julho_de_2020_-_prorroga_o_prazo_de_acoes_regionalizadas.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.606_de_22_de_julho_de_2020_-_acoes_regionalizadas_cajazeiras_e_fazenda_grande.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.606_de_22_de_julho_de_2020_-_acoes_regionalizadas_cajazeiras_e_fazenda_grande.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.610_de_23_de_julho_de_2020_-_fase_1_abertura_shoppings.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.615_de_24_de_julho_de_2020_-_reestabelece_a_exigencia_do_pagamento_pela_utilizacao_dos_estacionamentos_publicos_abertos_localizados_em_vias_publicas_-_zona_azul.pdf


DECRETO Nº 19.882 DE 29 DE JULHO 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. Coribe. clique aqui

DECRETO Nº 19.881 DE 29 DE JULHO 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 19.865 DE 28 DE JULHO 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 19.86  4   DE 2  7   DE JULHO 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 19.860 DE 24 DE JULHO DE 2020 - Altera o Decreto nº 19.713, de 20 de
maio de 2020, e o Decreto nº 19.780, de 26 de junho de 2020, na forma que indica.
Auxílio Financeiro. clique aqui

DECRETO Nº 19.859 DE 24 DE JULHO DE 2020 - Institui, nos Municípios indicados, a
restrição  de  circulação noturna  como medida  de enfrentamento  ao novo coronavírus,
causador da COVID - 19, e dá outras providências. clique aqui

DECRETO Nº 19.85  8   DE 2  4   DE JULHO 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 19.855 DE 23 DE JULHO DE 2020 - Institui, nos Municípios indicados, a
restrição  de  circulação noturna  como medida  de enfrentamento  ao novo coronavírus,
causador da COVID - 19, e dá outras providências. clique aqui

DECRETO Nº 19.85  4   DE 2  3   DE JULHO 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_19.854_de_23_de_julho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.855_de_23_de_julho_de_2020_-_restricao_locomocao_noturna_cocos_e_feira_da_mata.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.858_de_24_de_julho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.859_de_24_de_julho_de_2020_-_restricao_de_circulacao_noturna.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.860_de_24_de_julho_de_2020_-_auxilio_financeiro.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.864_de_27_de_julho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.865_de_28_de_julho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.881_de_29_de_julho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.882_de_29_de_julho_de_2020_-_restricao_de_circulacao_coribe.pdf


LEI Nº 14.273 DE 22 DE JULHO DE 2020 - Altera as Leis nº 14.264, de 15 de maio de
2020, e 14.266, de 22 de maio de 2020, na forma que indica, e dá outras providências.
clique aqui 

DECRETO Nº 19.852 DE 22 DE JULHO DE 2020 - Institui, nos Municípios indicados, a
restrição  de  circulação noturna  como medida  de enfrentamento  ao novo coronavírus,
causador da COVID - 19, e dá outras providências. clique aqui

DECRETO Nº 19.851 DE 22 DE JULHO DE 2020 - Altera o Decreto nº 19.772, de 24 de
junho de 2020, na forma que indica.  Restrição de locomoção noturna.  Juazeiro. clique
aqui

DECRETO Nº 19.850 DE 22 DE JULHO 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 19.846 DE 21 DE JULHO 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 19.845 DE 20 DE JULHO DE 2020 - Altera o Decreto nº 19.826, de 10 de
julho de 2020, na forma que indica. Restrição de locomoção noturna. clique aqui

DECRETO Nº 19.84  4   DE   20   DE JULHO 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 19.843 DE 18 DE JULHO DE 2020 - Altera o Decreto nº 19.826, de 10 de
julho  de  2020,  na  forma  que  indica.  Restrição  de  locomoção  noturna.  Região
Metropolitana de Salvador. clique aqui

RESOLUÇÃO CIB Nº 112/2020 - Dispõe sobre orientações para organização da atenção
básica, no acompanhamento e monitoramento dos casos de COVID-19. clique aqui

DECRETO Nº 19.84  1   DE 1  7   DE JULHO 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_19.841_de_17_de_julho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/resolucao_cib_no_112.2020_-_dispoe_sobre_orientacoes_para_organizacao_da_atencao_basica_no_acompanhamento_e_monitoramento_dos_casos_de_covid-19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.843_de_18_de_julho_de_2020_-_restricao_circulacao_noturna_rms.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.844_de_20_de_julho_de_2020_-_transporte_publico.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.845_de_20_de_julho_de_2020_-_restricao_locomocao_noturna.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.846_de_21_de_julho_de_2020_-_transporte_publico.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.850_de_22_de_julho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.851_de_22_de_julho_de_2020_-_restricao_juazeiro.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.851_de_22_de_julho_de_2020_-_restricao_juazeiro.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.852_de_22_de_julho_de_2020_-_institui_nos_municipios_indicados_a_restricao_de_circulacao_noturna.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.273_de_22_de_julho_de_2020_-_altera_as_leis_no_14.264_de_15_de_maio_de_2020_e_14.266_de_22_de_maio_de_2020_na_forma_que_indica_e_da_outras_providencias.pdf


DECRETO Nº 19.840 DE 16 DE JULHO 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 

PORTARIA  Nº  453,  DE  31  DE  JULHO  DE  2020  - Dispor  sobre  o  calendário  de
pagamentos e saques do auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril
de 2020. clique aqui 

PORTARIA Nº 1.883, DE 29 DE JULHO DE 2020 - Estabelece recursos do Bloco de
Custeio  das  Ações  e  dos  Serviços  Públicos  de  Saúde  a  serem disponibilizados  aos
Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  destinados  ao  custeio  de  ações  e  serviços
relacionados à COVID 19. clique aqui 

PORTARIA 1.86  3  , DE 29 DE JULHO DE 2020 -   Altera a Portaria nº 1.514/GM/MS, de 15
de junho de 2020, que define os critérios técnicos para a implantação de Unidade de
Saúde Temporária para assistência hospitalar - HOSPITAL DE CAMPANHA - voltadas
para os atendimentos aos pacientes no âmbito da emergência pela pandemia da COVID-
19. clique aqui 

PORTARIA 1.862, DE 29 DE JULHO DE 2020 - Altera a Portaria nº 1.521/GM/MS, de 15
de junho de 2020, que autoriza a habilitação de leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar,
para atendimento exclusivo dos pacientes da COVID-19. clique aqui 

PORTARIA Nº 1, DE 29 DE JULHO 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 

PORTARIA Nº 1.859, DE 28 DE JULHO DE 2020 - Altera a Portaria nº 1.521/GM/MS, de
15  de  junho  de  2020,  que  autoriza  a  habilitação  de  leitos  de  Suporte  Ventilatório
Pulmonar, para atendimento exclusivo dos pacientes da COVID-19. clique aqui  

PORTARIA Nº  1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020 - Dispõe sobre  a transferência de
incentivos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal para combate à Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_1.859_de_28_de_julho_de_2020_-.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_1_de_29_de_julho_de_2020_-_dispoe_sobre_a_restricao_excepcional_e_temporaria_de_entrada_no_pais_de_estrangeiros.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_1.862_de_29_de_julho_de_2020_-_altera_a_portaria_no_1.521gmms_de_15_de_junho_de_2020_que_autoriza_a_habilitacao_de_leitos_de_suporte_ventilatorio_pulmonar.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_1.863_de_29_de_julho_de_2020_-_altera_a_portaria_no_1.514gmms_de_15_de_junho_de_2020_que_define_os_criterios_tecnicos_para_a_implantacao_de_unidade_de_saude_temp.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_1.883_de_29_de_julho_de_2020_-_estabelece_recursos_do_bloco_de_custeio_das_acoes_e_dos_servicos_publicos_de_saude_a_serem_disponibilizados_aos_estados_distrito.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_453_de_31_de_julho_de_2020_-_calendario_auxilio.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.840_de_16_de_julho_de_2020_-transporte_publico.pdf


pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de
ensino. clique aqui  

PORTARIA Nº 1.841, DE 28 DE JULHO DE 2020  - Autoriza o repasse dos valores de
recursos federais aos Fundos de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, no Bloco de
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde a serem alocados no Grupo de
Vigilância em Saúde para o fortalecimento da Vigilância Laboratorial  nos Laboratórios
Centrais de Saúde Pública (LACEN). clique aqui  

LEI Nº 14.028, DE 27 DE JULHO DE 2020 - Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para  garantir  que  o  receituário  médico  ou  odontológico  de  medicamentos  sujeitos  a
prescrição  e  de  uso  contínuo  tenha  validade  pelo  menos  enquanto  perdurarem  as
medidas de isolamento para contenção do surto da Covid-19, na forma que especifica.
clique aqui  

PORTARIA  Nº  1.848,  DE  27  DE JULHO DE 2020  -  Dispõe  sobre  a  suspensão  da
execução de projetos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica -
Pronon  e  do  Programa  Nacional  de  Apoio  à  Atenção  da  Saúde  da  Pessoa  com
Deficiência  -  Pronas/PCD,  durante  a  vigência  da  Emergência  em  Saúde  Pública  de
Importância Nacional - Espin declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus - Covid-19. clique aqui

PORTARIA  Nº  444,  DE  22  DE JULHO DE 2020  - Amplia  o  prazo  para  saque  dos
benefícios financeiros do Programa Bolsa Família,  criado pela Lei  nº 10.836, de 9 de
janeiro de 2004.  clique aqui  

PORTARIA Nº 1.802, DE 20 DE JULHO DE 2020 - Autoriza a habilitação de novos leitos
de unidade de terapia intensiva - uti  adulto COVID-19 para atendimento exclusivo dos
pacientes SRAG/COVID-19. clique aqui  

PORTARIA  Nº  1.79  7  ,  DE    21   DE  JULHO  DE  2020  -   Credencia  temporariamente
Municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento
para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o
cenário emergencial de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente
do coronavírus. clique aqui  

PORTARIA Nº 1.792, DE 17 DE JULHO DE 2020 -     Altera a Portaria nº 356/GM/MS, de
11 de março de 2020, para dispor sobre a obrigatoriedade de notificação ao Ministério da
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_1.797_de_21_de_julho_de_2020_-_credencia_temporariamente_municipios_a_receberem_incentivo_financeiro_referente_aos_centros_de_atendimento_para_enfrentamento_da_covid_19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_1.802_de_20_de_julho_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_444_de_22_de_julho_de_2020_-_amplia_o_prazo_para_saque_dos_beneficios_financeiros_do_bolsa_familia.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_1.848_de_27_de_julho_de_2020_-.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_ndeg14028_de_27_de_julho_de_2020_-altera_a_lei_no_13.979_de_6_de_fevereiro_de_2020_para_garantir_que_o_receituario_medico_ou_odontologico_de_medicamentos_sujeitos_a_pre.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/u_pt-ms-gm-1841_280720.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_ndeg_1.857_de_28.07.20.pdf


Saúde de todos os resultados de testes diagnóstico para SARS-CoV-2 realizados por
laboratórios da rede pública,  rede privada,  universitários e quaisquer  outros,  em todo
território nacional. clique aqui  

MEDIDA  PROVISÓRIA   Nº    992  ,  DE  1  6   DE  JULHO  DE  2020  -   Dispõe  sobre  o
financiamento a microempresa e empresa de pequeno e médio porte,  sobre o crédito
presumido apurado com base em créditos decorrentes de diferenças temporárias, sobre o
compartilhamento  de  alienação  fiduciária  e  sobre  a  dispensa  do  cumprimento  de
exigências de demonstração de regularidade fiscal nas operações praticadas pelo Banco
Central do Brasil. clique aqui  

2. MPBA EM AÇÃO

O Ato n. 220/2020, expedido pelo Gabinete da Procuradora-Geral de Justiça do Estado da
Bahia, em 12/03/2020, instituiu o Grupo de Trabalho para atuar no acompanhamento das
ações do Ministério Público de enfrentamento ao coronavírus – COVID-19. Nesse sentido,
o GT vem adotando medidas visando subsidiar a atuação das Promotorias de Justiça no
enfrentamento  à  propagação  da  pandemia,  bem  assim  articulando  com  demais
instituições – públicas e privadas - ações de prevenção e controle, de modo a assegurar o
cumprimento das políticas públicas de saúde. 

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

31/07/2020  - Colégio  em  Lauro  de  Freitas  deve  reduzir  em  30%  mensalidade  de
educação infantil. clique aqui 

30/07/2020  - Escolas  particulares  de  Lauro  de  Freitas  se  comprometem  a  adequar
contratos para garantir direito à educação. clique aqui 

29/07/2020 - MP recorre à Justiça para que SEAP complemente o Plano de Contingência
das unidades prisionais do Estado. clique aqui 

28/07/2020 - MP recebe Prêmio FOCAS por atuação na defesa dos direitos da criança e
do adolescente. clique aqui 

28/07/2020  -  Justiça  determina  que  presos  doentes,  com  sintomas  e  assintomáticos
sejam transferidos para presídios. clique aqui 
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https://www.mpba.mp.br/noticia/52611
https://www.mpba.mp.br/noticia/52608
https://www.mpba.mp.br/noticia/52629
https://www.mpba.mp.br/noticia/52638
https://www.mpba.mp.br/noticia/52669
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/medida_provisoria_no_992_de_16_de_julho_de_2020_-_financiamento_a_microempresa_e_empresa_de_pequeno_e_medio_porte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_1.792_de_17_de_julho_de_2020_-_obrigatoriedade_de_notificacao_ao_ms_de_todos_os_resultados_de_testes_diagnostico_para_sars-cov-2.pdf


28/07/2020  -  MP  oficia  município  de  Lajedo  do  Tabocal  para  que  informe  ações
desenvolvidas durante pandemia. clique aqui 

24/07/2020 -  Justiça atende MP e proíbe que prefeito de Iguaí promova eventos com
aglomeração de pessoas. clique aqui 

24/07/2020 -  Município de Feira de Santana é obrigado a promover transparência nos
gastos públicos com a pandemia. clique aqui 

24/07/2020 -  MP aciona Município de Igaporã para que divulgue gastos com ações de
enfrentamento à pandemia. clique aqui 

23/07/2020  -  MP  pede  que  município  de  Igaporã  distribua  merenda  escolar  para
estudantes durante pandemia. clique aqui 

22/07/2020 - Reunião da Rede PEBA discute situação de corononavírus nos Estados da
Bahia e Pernambuco. clique aqui 

21/07/2020 -  Justiça determina medidas de estruturação do Hospital Geral de Aurelino
Leal. clique aqui 

20/07/2020 - Justiça determina suspensão de retorno de aulas presenciais em faculdade
de Guanambi.  clique aqui 

17/07/2020 -  MP aciona Estado da Bahia  e  Município  de  Aurelino  Leal  para  garantir
atendimento a pacientes com Covid-19.  clique aqui  

17/07/2020  -  MP  instaura  procedimento  para  garantir  funcionamento  do  SUAS  em
Alagoinhas, Aramari e Araçás. clique aqui  

3. MATERIAL DE APOIO

MODELO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CAODH – Requer a determinação de contratação
e custeio de cuidador para idoso, em substituição ao acolhimento institucional indisponível
em razão da pandemia de COVID-19. clique aqui  
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/7._acp_-_contratacao_de_cuidador_de_idosos_-_municipio_-_modelo.pdf
https://www.mpba.mp.br/noticia/52449
https://www.mpba.mp.br/noticia/52460
https://www.mpba.mp.br/noticia/52485
https://www.mpba.mp.br/noticia/52511
https://www.mpba.mp.br/noticia/52521
https://www.mpba.mp.br/noticia/52535
https://www.mpba.mp.br/noticia/52558
https://www.mpba.mp.br/noticia/52553
https://www.mpba.mp.br/noticia/52557
https://www.mpba.mp.br/noticia/52609


MODELO DE  RECOMENDAÇÃO – CAODH –  Recomenda à  Secretaria  Municipal  de
Saúde e aos gestores das ILPS que adotem medidas de enfrentamento à pandemia de
COVID-19 visando resguardar a saúde de idosos. clique aqui  

MODELO DE  RECOMENDAÇÃO – CAODH – Recomenda ao Município  que elabore
Plano de Ação Municipal de Assistência Social e Saúde para o enfrentamento da COVID-
19 voltado à pessoa idosa. clique aqui  

RECOMENDAÇÃO - Recomenda ao Diretor  do  Instituto  de Medicina e Nefrologia  da
Bahia em Brumado que adote as providências que indica na unidade, como a testagem e
fornecimento de EPI para funcionários, para o enfrentamento à pandemia de COVID-19.
clique aqui  

PORTARIA  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  –  CAOCA -  Instaura  Procedimento
Administrativo para acompanhar as medidas adotadas pelo gestor local do SUAS que
assegurem o funcionamento da rede socioassistencial do SUS na proteção da criança e
do adolescente durante a pandemia de COVID-19.  clique aqui

TERMO CONJUNTO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CEACON – Termo Conjunto
de Ajustamento de Conduta firmado com o Grupo de Valorização da Educação (GVE)
para a modificação das cláusulas dos contratos de prestação de serviços educacionais
em razão da pandemia de COVID-19. clique aqui  

DECISÃO LIMINAR - Suspende os efeitos da convocação da FIP GUANAMBI aos seus
alunos  para  a  realização  de  atividades  presenciais  nas  dependências  da  Faculdade,
enquanto  vigorarem  os  decretos  municipal  e  estadual  que  suspendem  as  atividades
letivas, sob pena de multa diária. clique aqui  

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA –  CEACON -  Pede  que  a  FIP  GUANAMBI  se  abstenha  de
convocar os alunos para atividades presenciais,  reduza a mensalidade dos cursos de
graduação e mantenha este valor durante a pandemia de COVID-19 e o que mais indica.
clique aqui  
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/decisao_acp_fip_suspensao_do_comunicado_de_convocacao.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/acp_suspensao_volta_as_aulas.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/tac_gve_591.9.66557.2020_3.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/portaria_07.20-_suas_covid19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_-_677.9.90025.2020_-_saude_-_contencao_do_covid_19_no_ineb_brumado.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/4._recomendacao_-_idosos_-_municipio.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/6._coronavirus_-_recomendacao_-_idosos_-_ilpis.pdf


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

INFORMATIVO GIAC 59, DE 31 DE JULHO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 58, DE 29 DE JULHO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 57, DE 24 DE JULHO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 56, DE 22 DE JULHO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 55, DE 20 DE JULHO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 54, DE 17 DE JULHO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 53, DE 16 DE JULHO DE 2020  clique aqui
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http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2053%20de%2016%20de%20julho%20de%202020_GIAC-COVID19.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-54-de-15-de-julho-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-55-de-20-de-julho-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-56-de-22-de-julho-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2057%20de%2024%20de%20julho%20de%202020_GIAC-COVID19.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2058%20de%2029%20de%20julho%20de%202020_GIAC-COVID19.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2059%20de%2031%20de%20julho%20de%202020_GIAC-COVID19%20-1.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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