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1. ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – SALVADOR

DECRETO Nº   32.  81  6     DE   12     DE   SETEMBRO   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.  81  5     DE   11     DE   SETEMBRO   DE 2020 -   Define protocolo setorial para o
mercado das Flores e para o Mercado do Bonfim e revoga dispositivos do Decreto nº
32.280, de 2020 na forma que indica. c  lique aqui     

DECRETO Nº   32.  81  4     DE   11     DE   SETEMBRO   DE 2020 -   Estabelece protocolos setoriais
para realização das atividades na forma que indica e dá outras providências.  Cinemas,
teatros e centros de convenções. c  lique aqui     

DECRETO Nº    32.  81  3     DE    11     DE    SETEMBRO   DE 2020 -   Define ações regionalizadas
para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus mediante apoio e proteção
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.814_de_11_de_setembro_de_2020_-_protocolo_setoriais_cinemateatro_centro_de_convencoes.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.815_de_11_de_setembro_de_2020_-_define_protocolo_setorial_para_o_mercado_das_flores_e_do_bonfim.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_ndeg_32.816_de_12_de_setembro_de_2020_-prorroga_medidas_de_prevencao_e_controle_para_enfrentamento_do_covid-19_-_aulasetc.pdf


aos moradores e restrição de atividades, na forma que indica e dá outras providências.
c  lique aqui      

DECRETO Nº   32.  811     DE   09     DE   SETEMBRO   DE 2020 -   Define protocolo setorial para o
mercado de Cajazeiras na forma que indica. c  lique aqui     

DECRETO Nº   32.  798     DE   04     DE   SETEMBRO   DE 2020 -   Define protocolos setoriais para
funcionamento de cursos livres e cursos de reciclagem de vigilantes de segurança na
forma que indica e dá outras providências. c  lique aqui        

DECRETO Nº    32.  797     DE    04     DE    SETEMBRO   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    

LEGISLAÇÃO ESTADUAL – BAHIA 

DECRETO Nº 19.996 DE 15 DE SETEMBRO 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 19.992 DE 14 DE SETEMBRO 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 19.985 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 - Altera o Decreto nº 19.528, de 16
de março de 2020, na forma que indica. clique aqui

DECRETO Nº 19.9  83   DE    10   DE SETEMBRO 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 19.977 DE 08 DE SETEMBRO 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_19.977_de_08_de_setembro_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.983_de_10_de_setembro_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.985_de_11_de_setembro_de_2020_-_altera_o_decreto_19528_-_servidores_acometidos_por_doencas.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.992_de_14_de_setembro_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.996_de_15_de_setembro_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.797_de_04_de_setembro_de_2020_-_define_acoes_regionalizadas_para_enfrentamento_da_pandemia.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.798_de_04_de_setembro_de_2020_-_define_protocolos_setoriais_para_funcionamento_de_cursos_livres_e_cursos_de_reciclagem_de_vigilantes_de_seguranca.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.811_de_09_de_setembro_de_2020_-_define_protocolo_setorial_para_o_mercado_de_cajazeiras.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.813_de_11_de_setembro_de_2020_-_define_acoes_regionalizadas.pdf


DECRETO Nº 19.973 DE 04 DE SETEMBRO 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 19.972 DE 03 DE SETEMBRO 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 19.966 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 -  Suspende temporariamente as
atividades relacionadas a operacionalização e premiação do Prêmio Servidor Cidadão, no
ano de 2020, na forma que indica, e dá outras providências.    c  lique aqui  

DECRETO Nº  19.  96  5   DE    0  2   DE    SETEMBRO   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.  964   DE   0  1   DE   SETEMBRO   DE 2020 -   Altera o Decreto nº 19.586, de 27
de março de 2020, na forma que indica, e dá outras providências. clique aqui

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

PORTARIA MC     Nº 483, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020 -   Altera a Portaria nº 443, de 17
de julho de 2020, que prorroga a suspensão de procedimentos operacionais e de gestão
do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal,  em decorrência  da  Emergência  em Saúde  Pública  de  Importância  Nacional,
assim como determina a retomada das atividades que indica. clique aqui 

LEI Nº 14.057, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 - Disciplina o acordo com credores para
pagamento com desconto de precatórios federais e o acordo terminativo de litígio contra a
Fazenda  Pública  e  dispõe  sobre  a  destinação  dos  recursos  deles  oriundos  para  o
combate à Covid-19, durante a vigência do estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, e a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. clique aqui 

RESOLUÇÃO   PR/CASA CIVIL   Nº 8, DE 9 DE SETEMBRO DE 2020 -   Institui Grupo de
Trabalho para a coordenação de esforços da União na aquisição e na distribuição de
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.964_de_01_de_setembro_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.057_de_11_de_setembro_de_2020_-disciplina_o_acordo_com_credores_para_pagamento_com_desconto_de_precatorios_federais_e_o_acordo_terminativo_de_litigio_contra_a_faz.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_483_de_15_de_setembro_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.965_de_2_de_setembro_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.966_de_02_de_setembro_de_2020_-_suspende_temporariamente_as_atividades_relacionadas_a_operacionalizacao_e_premiacao_do_premio_servidor_cidadao.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.972_de_03_de_setembro_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.973_de_04_de_setembro_de_2020_-_transporte.pdf


vacinas  contra  a  Covid-19,  no  âmbito  do  Comitê  de  Crise  para  Supervisão  e
Monitoramento dos Impactos da Covid-19. clique aqui 

PORTARIA Nº 2.401, DE 9 DE SETEMBRO DE 2020 - Prorroga a habilitação de leitos de
Unidades de Terapia Intensiva -  UTI  Adulto  Tipo II  -  COVID-19 e estabelece recurso
financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo
Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado aos Estados e Municípios.  clique aqui 

NOTA INFORMATIVA N° 13/2020 - SE/GAB/SE/MS - Manual de Recomendações para a
Assistência À Gestante e Puérpera frente à Pandemia de Covid-19. clique aqui 

PORTARIA MS     Nº 2.371, DE 4 DE SETEMBRO DE 2020 -    Prorroga a habilitação de
leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II  - COVID-19 e estabelece
recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
Grupo Coronavírus (COVID 19) a ser disponibilizado aos Estados e Municípios.  clique
aqui 

PORTARIA MS Nº 2.358, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020 - Institui incentivo de custeio,
em caráter  excepcional  e  temporário,  para  a  execução  de  ações  de  rastreamento  e
monitoramento de contatos de casos de Covid-19.  clique aqui 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº  1.000,  DE 2  DE SETEMBRO DE 2020  - Institui  o  auxílio
emergencial residual para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que
se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. clique aqui 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 418 -   MS  , DE 1º DE SETEMBRO  
DE 2020 -  Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 153, de 26 de abril de
2017, que dispõe sobre a classificação do grau de risco para as atividades econômicas
sujeitas à vigilância sanitária, para fins de licenciamento, e dá outras providências.  clique
aqui 

PORTARIA MS Nº 2.338, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020 - Habilita leitos de Unidade de
Terapia Intensiva -  UTI  Adulto  Tipo II  -  COVID-19 e estabelece recurso financeiro  do
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -  Grupo Coronavírus
(COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado da Bahia. clique aqui 
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.338_de_01_de_setembro_de_2020_-_habilita_leitos_de_unidade_de_terapia_intensiva_-_uti_adulto_tipo_ii_-_covid-19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/u_rs-ms-anvisa-rdc-418_010920_-_altera_a_resolucao_de_diretoria_colegiada_-_rdc_no_153_de_26_de_abril_de_2017_que_dispoe_sobre_a_classificacao_do_grau_de_risco_para_as_ati.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/u_rs-ms-anvisa-rdc-418_010920_-_altera_a_resolucao_de_diretoria_colegiada_-_rdc_no_153_de_26_de_abril_de_2017_que_dispoe_sobre_a_classificacao_do_grau_de_risco_para_as_ati.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/medida_provisoria_no_1.000_de_2_de_setembro_de_2020_-_institui_o_auxilio_emergencial_residual.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/portaria_no_2.358_de_2_de_setembro_de_2020_-_institui_incentivo_de_custeio_para_a_execucao_de_acoes_de_rastreamento_e_monitoramento_de_contatos_de_casos_covid19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.371_de_4_de_setembro_de_2020_-prorroga_a_habilitacao_de_leitos_de_unidades_de_terapia_intensiva_-_uti_adulto_tipo_ii_-_covid-19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.371_de_4_de_setembro_de_2020_-prorroga_a_habilitacao_de_leitos_de_unidades_de_terapia_intensiva_-_uti_adulto_tipo_ii_-_covid-19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/nota_informativa_ndeg_13.2020_-_manual-de-recomendacoes_para_a_assistencia_a_gestante_e_puerpera.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.401_de_9_de_setembro_de_2020_-_prorroga_habilitacao_leitos_uti_adulto_tipo_ii.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/resolucao_no_8_de_9_de_setembro_de_2020_-_institui_grupo_de_trabalho_para_a_coordenacao_de_esforcos_da_uniao_na_aquisicao_e_distribuicao_de_vacinas_contra_covid19.pdf


PORTARIA MS Nº 2.332, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020 -  Prorroga a habilitação de
leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II  - COVID-19 e estabelece
recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado aos Estados da Bahia e Ceará e
Municípios. 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:

16/09/2020  -  Preparação  e  momento  de  reabertura  das  escolas  em  Salvador  são
discutidas em webinário. clique aqui 

15/09/2020 - Madre de Deus deve dar transparência a gastos públicos feitos no combate
à Covid-19. clique aqui 

15/09/2020 -  Justiça acata pedido do MP para impedir evento político em Encruzilhada.
clique aqui 

11/09/2020 -  Aberta seleção de bolsistas para pesquisa sobre impacto da Covid-19 no
sistema prisional de Salvador. clique aqui 

11/09/2020 -  MP aciona pré-candidatos a cargo de prefeito de Ituaçu por promoverem
aglomerações. clique aqui 

11/09/2020 - MP requer que Justiça determine suspensão do início das aulas presenciais
no Município de Brumado. clique aqui 
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https://www.mpba.mp.br/noticia/53494
https://www.mpba.mp.br/noticia/53414
https://www.mpba.mp.br/noticia/53411
https://www.mpba.mp.br/noticia/53416
https://www.mpba.mp.br/noticia/53492
https://www.mpba.mp.br/noticia/53447
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.332_de_1o_de_setembro_de_2020_-_prorroga_habilitacao_leitos_uti_adulto_ii_covid-19._camacari.pdf


09/09/2020 - MP aciona Internacional Travessias e Agerba para que o sistema Ferry Boat
cumpra medidas de prevenção à Covid-19. clique aqui 

08/09/2020  -  Observatório  de  maternidades  debate  óbitos  maternos  por  Covid-19  na
Bahia. clique aqui 

08/09/2020 - Justiça obriga CCR Metrô a cumprir medidas de prevenção ao coronavírus.
clique aqui 

04/09/2020  -  MP  aciona  CCR  Metrô  por  descumprir  medidas  de  prevenção  ao
coronavírus. clique aqui 

03/09/2020 - MP fiscaliza  distribuição de  merenda escolar  nos Municípios  de Cipó  e
Ribeira do Amparo. clique aqui 

03/09/2020 -  MP  e  MPF  recomendam  ao  Município  de  Juazeiro  que  intensifique
fiscalização em bares e restaurantes durante pandemia. clique aqui 

3. MATERIAL DE APOIO

DECISÃO - Concede liminar para determinar que o Município de Itabuna, no prazo de 10
dias, promova a implementação da porta de entrada para pacientes COVID-19 pediátricos
e obstétricos, em rede própria ou conveniada. clique aqui  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Pede que o Município de Itabuna seja obrigado a implementar
unidade de saúde "porta de entrada" para pacientes COVID-19 obstétricos e pediátricos.
clique aqui  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Requer a condenação de pré-candidatos à Prefeitura de Ituaçu
para que se abstenham de realizar, incitar, organizar ou participar de manifestações com
a  presença  de  pessoas  e  a  formação  de  aglomerações,  incluindo-se  passeatas  e
carreatas, enquanto durar a pandemia e vigerem as normas de distanciamento social.
clique aqui  

RECOMENDAÇÃO  N° 05/2020  -  Recomenda ao Município e à Procuradoria-Geral  do
Município de Juazeiro que priorize os meios virtuais para a realização das contratações
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/acp_8000229-91.2020.8.05.0134_-_saude_-_eventos_com_aglomeracao_realizados_pelos_pre-candidatos_ao_cargo_de_prefeito_de_ituacu.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/acp_-_porta_de_entrada1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/decisao_4portadeentrada.pdf
https://www.mpba.mp.br/noticia/53335
https://www.mpba.mp.br/noticia/53325
https://www.mpba.mp.br/noticia/53348
https://www.mpba.mp.br/noticia/53361
https://www.mpba.mp.br/noticia/53371
https://www.mpba.mp.br/noticia/53382


públicas,  bem  como  institua  demais  medidas  que  visem  a  garantia  da  saúde  dos
servidores face à pandemia de COVID-19. clique aqui  

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA - Pede  a  suspensão  de  portaria  que  permite  a  abertura  de
Instituições de Ensino no Município de Brumado, bem como que este se abstenha de
flexibilizar as medidas de enfrentamento à pandemia nas escolas sem amparo técnico-
científico. clique aqui  

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA  N° 02/2020 -  Recomendação ao Prefeito do Município
de  Juazeiro/BA  para  que  determine  aos  Órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  do
Município, no exercício do poder de polícia municipal, a realização de acompanhamento
diário  dos  estabelecimentos  comerciais  em  geral,  bares,  restaurantes,  lanchonetes,
academias,  salões  de  beleza,  barbearias  e  celebrações  religiosas,  de  modo  a  evitar
descumprimentos  das  regras  sanitárias,  aglomeração  inadequada  e  demais
condicionantes de abertura e funcionamento estabelecidas em decretos municipais. clique
aqui  

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

INFORMATIVO GIAC 70, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 69, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 68, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020  clique aqui
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http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2068%20de%2002%20de%20setembro%20de%202020_GIAC-COVID19.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2069%20de%2004%20de%20setembro%20de%202020_GIAC-COVID19.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2070%20de%2010%20de%20setembro%20de%202020_GIAC-COVID19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_conjunta_02.2020_-_juazeiro.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_conjunta_02.2020_-_juazeiro.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/acp_8000985-18.2020.8.05.0032_-_educacao_-_ic_677.9.89775.2020_-_retomada_das_aulas_presenciais_no_municipio_de_brumado.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_05.2020_-_003.9.56618.2020_-_contratacoes_por_forma_eletronica_e_abstencao_de_reunioes_presenciais_-_covid_19.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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