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1. ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Abril 2020

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – SALVADOR

DECRETO Nº 32.3  6  8     DE     2  4     DE     ABRIL     DE   202  0 - Define medidas complementares para
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavirus.  clique aqui

DECRETO Nº 32.3  64     DE     2  2     DE     ABRIL     DE   202  0  -  Dispõe sobre novas medidas de
prevenção  e  controle  para  enfrentamento  do  COVID-19  no  âmbito  do  município  de
Salvador.  clique aqui

DECRETO Nº 32.35  7     DE     20     DE     ABRIL     DE   202  0 - Define medidas complementares para
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavirus.  clique aqui
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.368_de_24_de_abril_de_2020_-_jeton.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.357_de_20_de_abril_de_2020_-_uso_de_mascara_1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.364_de_22_de_abril_de_2020.pdf


DECRETO Nº 32.35  6     DE     20     DE     ABRIL     DE   202  0  -  Dispõe sobre  novas  medidas de
prevenção  e  controle  para  enfrentamento  do  COVID-19  no  âmbito  do  município  de
Salvador.  clique aqui

DECRETO Nº 32.352    DE   16    DE     ABRIL     DE   202  0  -  Dispõe sobre  novas  medidas de
prevenção  e  controle  para  enfrentamento  do  COVID-19  no  âmbito  do  município  de
Salvador. clique aqui

LEI Nº 9.524 /2020 -   Dispõe sobre a ampliação do benefício Salvador por Todos e dá
outras providências. clique aqui

DECRETO Nº    32.350 DE     1  6   DE ABRIL  DE   2020 -  Dispõe sobre novas medidas de
prevenção  e  controle  para  enfrentamento  do  COVID-19  no  âmbito  do  município  de
Salvador.  clique aqui

LEGISLAÇÃO ESTADUAL – BAHIA 

DECRETO Nº 19.6  61   DE 2  7   DE ABRIL 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 19.649 DE 20 DE ABRIL 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

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

PORTARIA INTERMINISTERIAL    N°   201  , DE   2  4   DE ABRIL DE 2020 -  Dispõe sobre a
restrição excepcional  e temporária de entrada no País de estrangeiros, por transporte
aquaviário, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa.
clique aqui

LEI N° 13.9  9  3  , DE   22   DE ABRIL DE 2020 - Dispõe sobre a proibição de exportações de
produtos  médicos,  hospitalares  e  de  higiene  essenciais  ao  combate  à  epidemia  de
coronavírus no Brasil. clique aqui

2

https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_13.993_de_23_de_abril_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_interministerial_no_201_de_24_de_abril_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.649_de_20_de_abril_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.649_de_20_de_abril_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.661_de_27_de_abril_de_2020_-_transporte_3.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.661_de_27_de_abril_de_2020_-_transporte_3.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.350_de_15_de_abril_de_2020_-_prorrogacao_da_suspensao_de_atividades.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_9.524.2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.352_de_16_de_abril_de_2020_-_prorroga_suspensao_dos_shoppingspraias_clubesetc.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.356_de_20_de_abril_de_2020_-_prorroga_medidas_callcenter.pdf


LEI N° 13.9  9  2  , DE    22   DE ABRIL DE 2020 -  Suspende por 120 (cento e vinte) dias, a
contar de 1º de março do corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas
quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).    clique aqui

PORTARIA  Nº    366  ,  DE 2  2   DE ABRIL  DE 2020   - Dispõe  acerca  de  medidas  para
enfrentamento  da  Emergência  em  Saúde  Pública  de  Importância  Nacional,  em
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus no âmbito do Programa Criança
Feliz/Primeira Infância no SUAS. clique aqui

PORTARIA Nº 195, DE 20 DE ABRIL DE 2020  -  Prorroga a restrição excepcional e
temporária  de  entrada  no  País,  por  via  terrestre,  de  estrangeiros  provenientes  da
República Oriental do Uruguai. clique aqui

MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº  954,  DE  17  DE  ABRIL  DE  2020  -  Dispõe  sobre  o
compartilhamento de dados por empresas de telecomunicações prestadoras de Serviço
Telefônico Fixo Comutado e de Serviço Móvel Pessoal com a Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, para fins de suporte à produção estatística oficial durante a
situação  de emergência  de  saúde pública  de  importância  internacional  decorrente  do
coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. clique aqui

RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 16 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe sobre cuidados a crianças
e  adolescentes  com  medida  protetiva  de  acolhimento,  no  contexto  de  transmissão
comunitária do novo Coronavírus (Covid-19), em todo o território nacional e dá outras
providências. clique aqui

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9  51  , DE   15   DE ABRIL DE 2020 -  Estabelece normas sobre
compras  públicas,  sanções  em matéria  de  licitação  e  certificação  digital  e  dá  outras
providências. clique aqui

LEI   COMPLEMENTAR   N° 1  72  , DE   15   DE ABRIL DE 2020 -  Dispõe sobre a transposição
e a transferência de saldos financeiros constantes dos Fundos de Saúde dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de repasses federais. clique aqui

LEI N° 13.98  9  , DE   15   DE ABRIL DE 2020 - Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a
crise causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2). clique aqui
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_13.989_de_15_de_abril_de_2020_-_dispoes_sobre_uso_da_telemedicina_durante_crise_coronavirus.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_complementar_no_172_de_15_de_abril_de_2020_-_dispoes_sobre_a_transposicao_e_transferencia_de_saldos_financeiros_fundos_de_saude.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/medida_provisoria_no_951_de_15_de_abril_de_2020_-_estabele_normas_sobre_compras_publicassancoes_em_materia_de_licitacao_.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/REC/recomendacao-conjunta-01-20-MC.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv954.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-195-de-20-de-abril-de-2020-253195231
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_366_de_22_de_abril_de_2020_-_min_cidadania.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_13.992_de_22_de_abril_de_2020_-suspende_por_120_dias_a_obrigatoriedade_da_manutencao_das_metas_quantitativas_e_qualitativas_dos_prestadores_sus.pdf


2. MPBA EM AÇÃO

O Ato n. 220/2020, expedido pelo Gabinete da Procuradora-Geral de Justiça do Estado da
Bahia, 12/03/2020, instituiu o Grupo de Trabalho para atuar no acompanhamento das
ações do Ministério Público de enfrentamento ao coronavírus – COVID-19. Nesse sentido,
o GT vem adotando medidas visando subsidiar a atuação das Promotorias de Justiça no
enfrentamento  à  propagação  da  pandemia,  bem  assim  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:

24/04/2020  -  MP  recomenda  paralisação  de  serviços  não  essenciais  para  evitar
aglomeração de pessoas em Miguel Calmon.  clique aqui

24/04/2020  -  MP já  encaminhou  47  recomendações  para  garantir  direito  à  educação
durante a quarentena. clique aqui

23/04/2020 - Empresa de telefonia firma acordo com MP e destina R$100 mil ao combate
da pandemia em Juazeiro. clique aqui

22/04/2020 - Justiça destina a pedido do MP mais de R$ 30 mil para saúde de Jacaraci,
Mortugaba e Licínio de Almeida. clique aqui

22/04/2020 -  MP recomenda que escolas particulares renegociem contratos de ensino
infantil, médio e fundamental. clique aqui

18/04/2020 -  Chefes do MP, Executivo, Legislativo e Judiciário baiano debatem cenário
atual da pandemia no estado. clique aqui

17/04/2020 -  MP pede  que  Justiça  garanta  funcionamento  de conselhos  tutelares  na
região de Irecê. clique aqui

16/04/2020  -  O  Ministério  Público  estadual  recomendou  ao  Consórcio  Público
Interfederativo de Saúde do Oeste da Bahia (Consob) que delibere pela disponibilização
da  infraestrutura  da  Policlínica  Regional  de  Barreiras  para  realização  de  exames  de
ultrassonografia e raio-X, com a revogação das férias dos técnicos responsáveis pelo
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https://www.mpba.mp.br/noticia/50970
https://www.mpba.mp.br/noticia/50977
https://www.mpba.mp.br/noticia/51023
https://www.mpba.mp.br/noticia/51028
https://www.mpba.mp.br/noticia/51042
https://www.mpba.mp.br/noticia/51106
https://www.mpba.mp.br/noticia/51107


serviço. clique aqui

15/04/2020 - MP recomenda ao Município de Camaçari transparência nas contratações
emergenciais realizadas durante pandemia. clique aqui

14/04/2020 - MP  viabiliza  emissão  de  documentos  para  pessoas  que  têm  direito  ao
benefício emergencial do Governo Federal. clique aqui

14/04/2020 - MP orienta membros a cobrar transparência de gestores e assegurar saúde
das gestantes durante a pandemia. clique aqui

13/04/2020 -  MP acompanha medidas que serão adotadas no Município  de Catu para
reformulação do calendário escolar. O MP oficiou o Município e a Secretaria Municipal de
Educação  para  que  informem como será  ofertado  o  ensino  a  distância  na  educação
básica e possíveis reformulações do calendário escolar diante da suspensão das aulas
por conta da pandemia do coronavírus. clique aqui

3. NOTÍCIAS CORONAVÍRUS

ACM Neto vai autorizar reabertura de concessionárias e lojas de decoração a partir
do dia 4. clique aqui  

Prefeitura prorroga decreto que proíbe funcionamento de bares e restaurantes de
Salvador; veja o que mais está suspenso. clique aqui

SUS oferecerá consulta virtual. clique aqui

Feira  de  Santana:  Prefeitura  anuncia  hospital  de  campanha para  pacientes  com
covid-19. clique aqui

MP-BA abre procedimento para fiscalizar situação de menores em abrigos durante
pandemia da Covid-19.  clique aqui
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https://www.bnews.com.br/noticias/jusnews/coronavirus/266006,mp-ba-abre-procedimento-para-fiscalizar-situacao-de-menores-em-abrigos-durante-pandemia-da-covid-19.html
https://www.bahianoticias.com.br/municipios/noticia/20373-feira-prefeitura-anuncia-hospital-de-campanha-para-pacientes-com-covid-19.html
https://www.metro1.com.br/noticias/saude/91031,sus-oferecera-consulta-virtual
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/04/23/prefeitura-prorroga-decreto-que-proibe-funcionamento-de-bares-e-restaurantes-de-salvador-veja-o-que-mais-esta-suspenso.ghtml
https://www.bnews.com.br/noticias/politica/salvador/266559,acm-neto-vai-autorizar-reabertura-de-concessionarias-e-lojas-de-decoracao-a-partir-do-dia-4.html
https://www.mpba.mp.br/noticia/50791
https://www.mpba.mp.br/noticia/50804
https://www.mpba.mp.br/noticia/50807#
https://www.mpba.mp.br/noticia/50820
https://www.mpba.mp.br/noticia/50838


Em 11 dias, Ilhéus triplica número de casos da Covid-19. clique aqui

Prefeitura anuncia novos leitos de UTI contra a Covid-19. clique aqui

Funcionários de hospital da Osid são diagnosticados com Covid-19; dois pacientes
morreram. clique aqui

Em uma semana, OMS aponta aumento de 60% no número de mortes por Covid-19
na África. clique aqui

4.MATERIAIS DE APOIO

RECOMENDAÇÃO  –  CAOCA  -  Recomenda  ao  gestor  local  do  SUAS  a  adoção  de
medidas que assegurem o funcionamento da rede socioassistencial, pública e privada, do
Sistema Único de Assistência Social na proteção da criança e do adolescente durante a
pandemia COVID-19. clique aqui

Informação Técnico-Jurídica Nº 02/20 –  CAODH/CAOCA -   Funcionamento da rede
socioassistencial, pública e privada, do Sistema Único de Assistência Social na proteção
da criança e do adolescente durante o estado de emergência decorrente da pandemia
(COVID-19).  clique aqui

RECOMENDAÇÃO  CONJUNTA – MPBA/MPT  -  Recomenda  ao  Secretário  de
administração penitenciária da Bahia que desenvolva plano de prevenção de infecções e
capacite os trabalhadores das unidades prisionais nas boas práticas de higiene sanitária,
bem como disponibilize EPI. clique aqui

RECOMENDAÇÃO  -  Recomenda  à  prefeitura  de  Brumado/BA  que  forneça  EPI  aos
profissionais  de  saúde e  aos  servidores  municipais  com contato  ao público,  além de
instituir o teletrabalho para os servidores em grupos de risco. clique aqui

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – Instaura PA para acompanhamento de políticas
públicas  no  município  de  Itagibá/BA,  especificamente  relacionados  à  realização  dos
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_-_677.9.64803.2020-_saude_-_fornecimento_de_epi27s_aos_funcionarios_publicos_-_covid-19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_-_mpt_mpe_-_sistema_socioeducativo_e_prisional.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/informacao_tecnico-juridica_02.2020_-_rede_suas_-_caocacaodh.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_-_funcionamento_rede_suas.pdf
https://www.bahianoticias.com.br/noticia/247016-em-uma-semana-oms-aponta-aumento-de-60-no-numero-de-mortes-por-covid-19-na-africa.html
https://www.metro1.com.br/noticias/saude/90631,funcionarios-de-hospital-da-osid-sao-diagnosticados-com-covid-19-dois-pacientes-morreram
https://www.metro1.com.br/noticias/cidade/90860,prefeitura-anuncia-novos-leitos-de-uti-contra-a-covid-19
https://www.bnews.com.br/noticias/principal/coronavirus/265998,em-11-dias-ilheus-triplica-numero-de-casos-da-covid-19.html


procedimentos  licitatórios  presenciais  e  dispensas  de  licitação  baseadas  na  Lei
13.979/2020. clique aqui

RECOMENDAÇÃO N° 11/2020 – MPF – Dispõe sobre medidas de contingência nacional
para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) em povos indígenas. clique aqui

RECOMENDAÇÃO  CONJUNTA N°  001/2020  -  MPBA/PROCON-BA/OAB-BA –
Estabelecimento comercial. Controle de Fluxo de consumidores. Limitação quantitativa de
produtos. Atendimento à demanda nos limites do seu estoque. Elevação sem justa causa
do preço. Produtos. Serviços. Práticas Abusivas. Pandemia COVID-19.  clique aqui

RECOMENDAÇÃO  –  GEDEM  -   Recomenda  a  disponibilização  de  nova  ferramenta
eletrônica com a finalidade de possibilitar o registro online das ocorrências de violência
doméstica e familiar contra a mulher. clique aqui

RECOMENDAÇÃO -  Recomenda ao prefeito  de  Guanambi  que envide  medidas para
assegurar a assistência das pessoas em situação de rua no município. clique aqui

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA- MPF/MPBA – Recomenda às instituições financeiras de
Itabuna  que  cumpram as  determinações  das  autoridades  sanitárias  para  impedir  a
aglomeração de pessoas e filas em suas agências e unidades. clique aqui

INFORMAÇÃO  TÉCNICA  CONJUNTA  Nº  02/2020  -  CEDUC/CAOPAM/CAOCA -
Execução  do  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  (PNAE),  no  período  de
suspensão das aulas das escolas públicas, por motivo de prevenção e enfrentamento ao
novo coronavírus. clique aqui

RESOLUÇÃO Nº 210, DE 14 DE ABRIL DE 2020. - CNMP -  Uniformiza, no âmbito do
Ministério  Público  da  União  e  dos  Ministérios  Públicos  dos  Estados,  medidas  de
prevenção à propagação do contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19) e de resguardo à
continuidade  do  serviço  público  prestado  nas  unidades  e  ramos ministeriais  no  país.
clique aqui

NOTA TÉCNICA Nº 12/2020 - COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS - Infecção COVID-19 e
os riscos às mulheres no ciclo gravídico-puerperal. clique aqui
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/ms_notatecnica_12.2020_-_infeccao_covid-19_e_os_riscos_as_mulheres_no_ciclo_gravidico-puerperal.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/resolucao_no_210_de_14_de_abril_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/informacao_tecnica_conjunta_no_2_-_execucao_do_pnae.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_covid_-_bancos_-_itabuna.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_pop_rua_coronavirus.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_covid-19_gedem.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/microsoft_word_-_recomendacao_conjunta_no_001-20_-_coronavirus_-_estabelecimentos_comerciais_alimenticios_-_farmacia_-_constru.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/2020-04-22_16_recomendacao_mpf.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/procedimento_administrativo_licitacoes_coronavirus_itagiba_1_1.pdf


NOTA  TÉCNICA  Nº  10/2020  -  COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS  -  Recomendações
para as consultas ambulatoriais de saúde da mulher durante a pandemia da covid-19.
clique aqui

NOTA TÉCNICA Nº 9/2020 - COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS - Recomendações para
o trabalho de parto, parto e puerpério durante a pandemia da covid-19. clique aqui

NOTA TÉCNICA Nº 7/2020 - COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS - Atenção às gestantes
no contexto da infecção covid 19 causada pelo novo coronavírus (sars-cov-2). clique aqui

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

INFORMATIVO GIAC   1  5  ,   DE     24     DE ABRIL DE     2020     clique aqui

INFORMATIVO GIAC   1  4  ,   DE     23     DE ABRIL DE     2020     clique aqui

INFORMATIVO GIAC   1  3  ,   DE     17     DE ABRIL DE     2020     clique aqui

INFORMATIVO GIAC   1  2  ,   DE     14     DE     ABRIL     DE   2020 clique aqui
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