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1. ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – SALVADOR

DECRETO Nº 3  2.399   DE 1  2    DE    MAIO   DE 2020 -     Define ações regionalizadas para
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus mediante apoio e proteção aos
moradores e restrição de atividades, na forma que indica. clique aqui   

DECRETO Nº 32.390 DE 09 DE MAIO de 2020 - Prorroga a data de início das medidas
previstas no Decreto nº 32.389, de 08 de maio de 2020 na forma que indica e dá outras
providências. clique aqui

DECRETO Nº 32.389 DE    08   DE    MAIO   DE 2020 -     Define ações regionalizadas para
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus mediante apoio e proteção aos
moradores e restrição de atividades, na forma que indica. clique aqui
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.399_de_12_de_maio_de_2020_-acoes_regionalizadas_para_enfrentamento_da_pandemia.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.389_de_08_de_maio_de_2020_-_apoio_e_protecao_aos_moradores_e_restricao_de_atividades.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.390_de_09_de_abril_de_2020_-_prorroga_a_data_de_inicio_das_medidas_previstas_no_decreto_32.389.pdf


DECRETO Nº 32.378 DE    04   DE    MAIO   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  19.691  DE 13  DE MAIO 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. clique aqui   

DECRETO Nº 19.690 DE 13 DE MAIO DE 2020 -  Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586 de  27/03/20, na forma que indica, e dá outras providências. Transporte Público.
clique aqui   

DECRETO Nº 19.6  8  9   DE   1  2     DE MAIO DE 2020 -   Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586 de  27/03/20, na forma que indica, e dá outras providências. Transporte Público.
clique aqui   

DECRETO Nº 19.6  8  8   DE    11    DE MAIO 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 19.6  8  7   DE   11   DE MAIO DE 2020 -    Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586 de  27/03/20, na forma que indica, e dá outras providências. Transporte Público.
clique aqui   

DECRETO Nº 19.683 DE 07 DE MAIO DE 2020 - Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586 de  27/03/20, na forma que indica, e dá outras providências. Transporte Público.
clique aqui  

DECRETO Nº 19.682 DE 07 DE MAIO DE 2020 - Institui o Comitê de Transparência das
Ações de Enfrentamento ao Coronavírus, e dá outras providências. clique aqui   

DECRETO Nº 19.681 DE 07 DE MAIO DE 2020 - Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586 de 17/03/20, 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_19.681_de_07_de_maio_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.682_de_07_de_maio_de_2020_-_institui_o_comite_de_transparencia_das_acoes_de_enfrentamento_do_coronavirus.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.683_de_08_de_maio_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.687_de_11_de_maio_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.688_de_11_de_maio_de_2020_-_locomocao.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.689_de_12_de_maio_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.690_de_13_de_maio_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.691_de_13_de_maio_de_2020_-_jequie.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.378_de_04_de_maio_de_2020.pdf


DECRETO Nº 19.679 DE 05 DE MAIO DE 2020 - Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586 de 17/03/20, na forma que indica, e dá outras providências. Transporte Público.
clique aqui   

DECRETO Nº 19.678 DE 05 DE MAIO DE 2020 - Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586 de 17/03/20, na forma que indica, e dá outras providências. Transporte Público.
clique aqui   

DECRETO Nº 19.673 DE 04 DE MAIO DE 2020 - Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586,  de  27  de  março  de  2020,  na  forma  que  indica,  e  dá  outras  providências.
Transporte Público.  clique aqui   

DECRETO Nº 19.672 DE 30 DE ABRIL DE 2020 - Prorroga o termo final da suspensão
de contagem de prazos no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.  clique aqui   

LEI  Nº  14.261/2020 DE 29 DE ABRIL DE 2020 -     Dispõe sobre o uso obrigatório  de
máscaras pelas pessoas em circulação externa, bem como no trânsito, nos municípios em
que  estão  em  vigor  os  Decretos  Legislativos  de  Reconhecimento  de  Estado  de
Calamidade Pública aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e que
tenham confirmado caso de COVID-19, como medida de enfretamento à propagação e
infecção  do  Coronavírus,  causador  da  COVID-19,  na  forma  que  indica,  e  dá  outras
providências. clique aqui  

DECRETO Nº 19.667 DE 29 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 

DECRETO Nº 10.344, DE 11 DE MAIO DE 2020 - Altera o Decreto nº 10.282, de 20 de
março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir
os serviços públicos e as atividades essenciais.  clique aqui  

PORTARIA Nº 201, DE 11 DE MAIO DE 2020 - Prorroga os prazos de vencimento de
parcelas mensais relativas aos programas de parcelamento administrados pela Secretaria
Especial  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  pela  Procuradoria-Geral  da  Fazenda
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_10.344_de_11_de_maio_de_2020_-_servicos_publicos_e_as_atividades_essenciais.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.667_de_29_de_abril_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.667_de_29_de_abril_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.261_de_29_de_abril_de_2020_-_uso_obrigatorio_de_mascara.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.672_de_30_de_abril_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.673_de_04_de_maio_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.678_de_05_de_maio_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.679_de_06_de_maio_de_2020_-_transporte.pdf


Nacional  (PGFN),  em decorrência  da  pandemia  da doença causada pelo  coronavírus
2019 (Covid-19), declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).    clique aqui      

PORTARIA  Nº  25,  DE  8  DE  MAIO  DE  2020    -   Dispõe  sobre  as  importações  de
ventiladores pulmonares, monitores de sinais vitais, bombas de infusão, equipamentos de
oximetria e capnógrafos, usados.  clique aqui  

E  MENDA CONSTITUCIONAL   Nº 106 -   Institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de
contratações  para  enfrentamento  de  calamidade  pública  nacional  decorrente  de
pandemia.   clique aqui      

DECRETO Nº 10.342, DE 07 DE MAIO DE 2020 -  Altera o Decreto nº 10.282, de 20 de março
de 2020, que regulamenta a  Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços
públicos e as atividades essenciais.    clique aqui      

MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº  961,  DE  06  DE  MAIO  DE  2020  -  Autoriza  pagamentos
antecipados nas licitações e nos contratos, adequa os limites de dispensa de licitação e
amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC durante o estado
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6,  de 20 de março de
2020. clique aqui  

LEI Nº 13.995, DE 5 DE MAIO DE 2020  - Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro
pela União 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.
clique aqui   

PORTARIA Nº 11.259, DE 5 DE MAIO DE 2020 - Autoriza a contratação de profissionais
de  saúde,  por  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,  para  o
enfrentamento à pandemia de COVID19. clique aqui   

PORTARIA Nº 55, DE 29 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe sobre a prorrogação excepcional
dos prazos de vigência de bolsas de mestrado e doutorado no país da CAPES, no âmbito
dos programas e acordos de competência da Diretoria de Programas e Bolsas no País, e
exclusão  da  variável  tempo  de  titulação  em  indicadores  relativos  à  avaliação  dos
programas no quadriênio 2017-2020. clique aqui  
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http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-55-de-29-de-abril-de-2020-254678286
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_11.259_de_5_de_maio_de_2020.pdf
http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.995-de-5-de-maio-de-2020-255378351
http://www.in.gov.br/web/dou/-/medida-provisoria-n-961-de-6-de-maio-de-2020-255615815
http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.342-de-7-de-maio-de-2020-255709739
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282compilado.htm
http://www.in.gov.br/web/dou/-/emenda-constitucional-n-106-255941715
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_25_de_8_de_maio_de_2020_-_importacao_de_ventiladores_pulmonares_monitores.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_ndeg_201_de_11_de_maio_de_2020.pdf


MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº  959,  DE  29  DE  ABRIL  DE  2020  -  Estabelece  a
operacionalização do pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego
e da Renda e do benefício emergencial mensal de que trata a Medida Provisória nº 936,
de 1º de abril de 2020, e prorroga a vacatio legis da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
2018, que estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. clique aqui  

PORTARIA Nº 204, DE 29 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe sobre a restrição excepcional e
temporária  de  entrada  no  País  de  estrangeiros,  de  qualquer  nacionalidade,  por  via
terrestre, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.
clique aqui  

RESOLUÇÃO  -  RDC  Nº  377,  DE  28  DE  ABRIL  DE  2020  -  Autoriza,  em  caráter
temporário e excepcional, a utilização de "testes rápidos" (ensaios imunocromatográficos)
para a COVID19 em farmácias, suspende os efeitos do § 2º do art. 69 e do art. 70 da
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. clique aqui  

DECRETO Nº 10.329, DE 28 DE ABRIL DE 2020 -  Altera o Decreto nº 10.282, de 20 de
março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir
os serviços públicos e as atividades essenciais.   clique aqui      

PORTARIA   INTERMINISTERIAL   Nº    203  ,    DE     28   DE ABRIL DE 2020  -    Dispõe sobre a
restrição excepcional  e temporária de entrada no País de estrangeiros, por via aérea,
conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. clique aqui

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:
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_interministerial_no_203_de_28_de_abril_de_2020_-_restricao_excepcional_de_entrada_no_pais_por_via_aerea.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_10.329_de_28_de_abril_de_2020_-_atividades_essenciais.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/resolucao_-_rdc_no_377_de_28_de_abril_de_2020_-_testes_rapidos_em_farmacias.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_204_de_29_de_abril_de_2020_-_restricao_excepcional_e_temporaria_de_entrada_no_pais.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/medida_provisoria_no_959_de_29.04.20.pdf


13/05/2020 - Justiça suspende funcionamento de feiras livres de Itabuna a pedido do MP.
clique aqui  

12/05/2020  -  Casos  de  coronavírus  aumentam  em  Jacobina  e  MP  recomenda  que
Município reavalie abertura de comércio. clique aqui  

12/05/2020  -  MP  apura  supostas  irregularidades  em  contratos  com  fornecedora  de
insumos de saúde em Ilhéus. clique aqui  

07/05/2020  -  Recomendações  visam  conciliar  ritos  religiosos  de  sepultamento  com
protocolos de saúde. clique aqui  

07/05/2020 - MPBA e MPF requerem que Banco do Brasil e Banco do Nordeste também
possam pagar o auxílio emergencial.  clique aqui  

07/05/2020  -  A pedido  do  MP,  Justiça  destina  R$  20  mil  para  ações  de  combate  à
pandemia em Adustina e Parapiranga. clique aqui  

06/05/2020  -  Escolas  privadas  de  quatro  municípios  são  orientadas  a  renegociar
contratos.  clique aqui  

06/05/2020 -  MP cobra medidas urgentes para contenção de coronavírus em abrigo de
idosos de Ipiaú. clique aqui  

02/05/2020 - Caixa é obrigada a informar medidas adotadas para evitar aglomerações nas
agências à Justiça. clique aqui  

02/05/2020  -  MPBA e MPF ajuízam ação para  que a  Caixa  evite  aglomerações  nas
agências.  clique aqui 

30/04/2020  -  Comitê  interinstitucional  debate  medidas  para  prevenir  entrada  do
coronavírus no sistema prisional. clique aqui  

30/04/2020 -  MP recomenda medidas de prevenção e Fundac apresenta protocolo para
unidades de internação. clique aqui  

28/04/2020 -  A pedido do MP, Justiça determina destinação de R$ 93 mil oriundos de
compensação ambiental para combate a pandemia. clique aqui  
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https://www.mpba.mp.br/noticia/51160
https://www.mpba.mp.br/noticia/51203
https://www.mpba.mp.br/noticia/51272
https://www.mpba.mp.br/noticia/51302
https://www.mpba.mp.br/noticia/51303
https://www.mpba.mp.br/noticia/51357
https://www.mpba.mp.br/noticia/51359
https://www.mpba.mp.br/noticia/51364
https://www.mpba.mp.br/noticia/51369
https://www.mpba.mp.br/noticia/51371
https://www.mpba.mp.br/noticia/51431
https://www.mpba.mp.br/noticia/51430
https://www.mpba.mp.br/noticia/51438


28/04/2020  -  MP  recomenda  às  escolas  privadas  de  Lauro  e  Teixeira  de  Freitas
readequação de contratos durante quarentena. clique aqui  

27/04/2020 - Canudos e Uauá recebem R$ 40 mil de transações penais para aquisição de
equipamentos médicos. clique aqui  

27/04/2020  -  MP  recomendou  a  cerca  de  60  municípios  baianos  que  assegurem
funcionamento regular dos Conselhos Tutelares. clique aqui  

3. NOTÍCIAS CORONAVÍRUS

Por taxa de contaminação, Rui Costa anuncia toque de recolher em Jequié; Lauro
de Freitas pode ser a próxima.  clique aqui  

Hospital  de campanha para casos de Covid-19 é inaugurado no Wet’n Wild,  em
Salvador. clique aqui  

Pituba entra na lista de bairros com interdições e trecho da orla será 'fechado';
confira. clique aqui  

Covid-19: Governador anuncia toque de recolher em Itabuna e Ipiaú. clique aqui  

Estados vão ao STF contra fila única para UTIs de Covid-19. clique aqui  

MP-BA pede conciliação de ritos religiosos de sepultamento com protocolos de
saúde. clique aqui  

Centro  de Tratamento da Covid-19 no Hospital  Santa  Clara  começa a funcionar
neste sábado. clique aqui  

Itabuna ultrapassa Ilhéus e torna-se 2º município com mais casos de Covid-19 na
Bahia. clique aqui  
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https://www.bahianoticias.com.br/municipios/noticia/20624-itabuna-ultrapassa-ilheus-e-torna-se-2-municipio-com-mais-casos-de-covid-19-na-bahia.html?utm_source=principal&utm_medium=link&utm_campaign=destaques
https://www.metro1.com.br/noticias/cidade/91660,centro-de-tratamento-da-covid-19-no-hospital-santa-clara-comeca-a-funcionar-neste-sabado
https://www.bahianoticias.com.br/justica/noticia/62553-mp-ba-pede-conciliacao-de-ritos-religiosos-de-sepultamento-com-protocolos-de-saude.html
https://www.bahianoticias.com.br/folha/noticia/78772-estados-vao-ao-stf-contra-fila-unica-para-utis-de-covid-19.html
http://www.secom.ba.gov.br/2020/05/153587/Covid-19-Governador-anuncia-toque-de-recolher-em-Itabuna-e-Ipiau-.html
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/05/11/pituba-entra-na-lista-de-bairros-que-passam-por-medidas-restritivas-e-trecho-da-orla-sera-fechado-confira.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/05/12/hospital-de-campanha-para-casos-de-covid-19-e-inaugurado-no-wetn-wild-em-salvador.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/05/13/por-taxa-de-contaminacao-rui-costa-anuncia-toque-de-recolher-em-jequie-lauro-de-freitas-pode-ser-a-proxima.ghtml
https://www.mpba.mp.br/noticia/51118
https://www.mpba.mp.br/noticia/51122
https://www.mpba.mp.br/noticia/51157


Rui anuncia 'auxílio' de R$ 500 a pessoas com Covid-19 para frear disseminação do
vírus. clique aqui  

Restrição em Salvador vai atingir pelo menos três áreas; veja lista. clique aqui  

ACM Neto anuncia 'lockdown setorizado' para Salvador; entenda. clique aqui  

Governador anuncia utilização de nova tecnologia para diagnóstico da Covid-19.
clique aqui 

Israel  diz ter  chegado a tratamento com anticorpo que neutraliza o coronavírus.
clique aqui  

Número  de  indígenas  mortos  por  Covid-19  pode  ser  4  quatro  vezes  maior  que
divulgado. clique aqui  

Sesab já recebeu mais de R$ 370 milhões em crédito suplementar para combate da
Covid-19. clique aqui  

Secretário  de  Saúde  faz  alerta  após  Anvisa  liberar  testes  para  Covid-19  em
farmácias. clique aqui  

Passa de 500 o número de pessoas recuperadas do novo coronavírus na Bahia
clique aqui  

4.MATERIAL DE APOIO

RECOMENDAÇÃO N°  10/2020  –  Recomenda ao Município de Jacobina que reavalie a
flexibilização  das  medidas  de  distanciamento  social,  autorizando  apenas  os  serviços
essenciais, e divulgue os dados pertinentes à pandemia no Município.  clique aqui
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_n._10.20_-_combate_covid-19_-_jacobina_11.05.20.pdf
https://www.bnews.com.br/noticias/principal/coronavirus/266698,passa-de-500-o-numero-pessoas-recuperadas-do-novo-coronavirus-na-bahia.html
https://www.bahianoticias.com.br/noticia/247635-secretario-de-saude-faz-alerta-apos-anvisa-liberar-testes-para-covid-19-em-farmacias.html?utm_source=principal&utm_medium=link&utm_campaign=destaques
https://www.bnews.com.br/noticias/economia/coronavirus/266809,sesab-ja-recebeu-mais-de-r-370-milhoes-em-credito-suplementar-para-combate-da-covid-19.html
https://www.bahianoticias.com.br/noticia/247893-n-de-indigenas-mortos-por-covid-19-pode-ser-4-quatro-vezes-maior-que-divulgado.html
https://www.bahianoticias.com.br/noticia/247903-israel-diz-ter-chegado-a-tratamento-com-anticorpo-que-neutraliza-o-coronavirus.html
https://www.bahianoticias.com.br/noticia/247959-governador-anuncia-utilizacao-de-nova-tecnologia-para-diagnostico-da-covid-19.html
https://www.bahianoticias.com.br/noticia/247948-acm-neto-anuncia-lockdown-setorizado-para-salvador-entenda.html
https://www.bnews.com.br/noticias/politica/coronavirus/267582,restricao-em-salvador-vai-atingir-pelo-menos-tres-areas-veja-lista.html
https://www.bahianoticias.com.br/noticia/248020-rui-anuncia-auxilio-de-r-500-a-pessoas-com-covid-19-para-frear-disseminacao-do-virus.html


RECOMENDAÇÃO N° 04/2020 – Recomenda ao Município de Alagoinhas que reavalie a
flexibilização  das  medidas  de  distanciamento  social,  autorizando  apenas  os  serviços
essenciais, e divulgue os dados pertinentes à pandemia no Município. clique aqui

NOTA TÉCNICA Nº 01/2020 –  CEOSP -  .Referente à atuação dos membros do MPBA
em relação ao acompanhamento da custódia de presos em repartições policiais, durante
a pandemia e ao fluxo de encaminhamento às unidades prisionais do Estado da Bahia.
clique aqui

RECOMENDAÇÃO N° 02/2020 – CEOSP - Recomenda à SSP/BA que adote medidas de
enfrentamento  à  pandemia  no  recebimento  de  novos  presos,  como  abstenção  de
recebimento de sintomáticos e identificação dos inseridos em grupos de risco,  dentre
outros. clique aqui

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CEACON – Instaurar o presente PA Preparatório
de Inquérito Civil  com a finalidade de apurar e de acompanhar a mudança das aulas
presenciais por aulas on line pela Faculdade São Salvador e seus desdobramentos nas
relações de consumo com o seu público-alvo. clique aqui

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA – MPRJ/DPE-RJ/DPU/MPF-  Recomenda ao Estado do
RJ  que  adote  medidas  visando  a  divulgação  e  transparência  de  dados  relativos  à
pandemia, como quantitativo de material e equipamentos.  clique aqui

INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2020 - CEDUC - Manutenção das matrículas dos alunos
da educação infantil  no período de suspensão das aulas por motivo de prevenção ao
coronavírus.  clique aqui

RECOMENDAÇÃO N° 06/2020 – GEPAM - Faz recomendações ao Secretário de Saúde
do Estado da Bahia relativamente às contratações emergenciais realizadas com base na
Lei nº 13.979/2020. clique aqui

RECOMENDAÇÃO N° 04/2020 – GEPAM - Faz recomendações ao Secretário Municipal
de Educação de Salvador  a respeito  das regras sanitárias na distribuição das cestas
básicas pela rede municipal de ensino. clique aqui

RECOMENDAÇÃO  N° 03/2020  –  GEPAM -  Recomenda ao Município de Salvador que
faça reestimativa de receitas e se abstenha de gerar despesas enquanto não houver a
readequação orçamentária em razão da pandemia. clique aqui
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_municipio_de_salvador_.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_idea_003.9.48950.2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_sesab_1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/informacao_tecnica_no_04_-_educacao_infantil.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_-_leitos_privados_-_transparencia.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/pa_faculdade_sao_salvador_76549.2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_02-2020_-_seap_-_ssp_-_presos_-_custodia_-_delegacias.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/nota_tecnica_-_presos_em_carceragem_de_policia_1_002.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_n.04_.20_-_reavaliacao_reabertura_alagoinhas_1.pdf


RECOMENDAÇÃO N° 02/2020 –  .Recomenda ao Município de Ilhéus que se abstenha
de autorizar o funcionamento de atividades não essenciais, enquanto durar a pandemia,
sem observar condicionantes.   clique aqui

RECOMENDAÇÃO - MP/RJ - Recomenda ao município de Teresópolis/RJ a aquisição de
leitos  de UTI  e  respiradores,  bem como a  divulgação  de  informações  atualizadas do
quantitativo  destes  equipamentos  e  a  abstenção  na  flexibilização  das  normas  de
isolamento. clique aqui

RECOMENDAÇÃO Nº  002/2020 - MP/SE - Recomenda ao Município de São Cristóvão
que revogue as  medidas previstas no Decreto  Municipal  n° 208,  de 16/04/20,  o  qual
flexibilizou as medidas de prevenção, transmissão e combate ao novo coronavírus. clique
aqui

RECOMENDAÇÃO Nº  15/2020 - MPF/PRDC/RS - Recomenda ao Estado do Rio Grande
do Sul que revogue dispositivo que incluía atividades religiosas de qualquer natureza e
unidades lotéricas no rol de atividades essenciais. clique aqui

NOTA TÉCNICA Nº  01/2020 -  CAODH -  Referente  ao direito  à  liberdade de culto  e
liturgia,  em  especial,  das  religiões  afro-brasileiras e  dos  povos  indígenas,  nos
sepultamentos  de  pessoas  mortas  em  decorrência  do  novo  coronavírus  (COVID-19).
clique aqui

INFORMAÇÃO TÉCNICA CONJUNTA Nº 03/2020 -  CEDUC/CAOPAM -  Suspensão e
rescisão  dos  vínculos  empregatícios  dos  profissionais  da  educação  contratados  sob
Regime Especial  de Contratação Temporária,  em razão da suspensão das aulas,  por
motivo de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus. clique aqui

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –  CEDUC -
Fiscaliza e acompanha as providências adotadas pelo Município no tocante aos vínculos
empregatícios  dos  profissionais  da  educação  contratados  sob  Regime  Especial  de
Contratação Temporária.   clique aqui     

NOTA  TÉCNICA  Nº  13/2020  -  COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS  - Recomendações
acerca da atenção puerperal, alta segura e contracepção durante a pandemia da COVID-
19. . 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_nota_tecnica_13.2020_-_recomendacoes_acerca_da_atencao_puerperalalta_segura_e_contracepcao_durante_a_pandemia_da_covid-19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/portaria_-_pa_-_contratacao_temporaria_-_profissionais_da_educacao.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/informacao_tecnica_conjunta_-_professores_reda_-_ceduc-caopam.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/nota_tecnica_sepultamento_religioso.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_gov_assinada.pdf.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_mpse.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_mpse.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_mprj.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/pa_no_001.9.47999.2020-_recomendacao_1.pdf


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

INFORMATIVO GIAC 24, DE 13 DE MAIO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 23, DE 12 DE MAIO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 22, DE 11 DE MAIO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 21, DE 07 DE MAIO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 20, DE 06 DE MAIO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 19, DE 05 DE MAIO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 18, DE 30 DE ABRIL DE 2020 clique aqui

INFORMATIVO GIAC 17, DE 29 DE ABRIL DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 16, DE 28 DE ABRIL DE 2020    clique aqui  
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http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-16-de-28-de-abril-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-22-de-11-de-maio-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-21-de-07-de-maio-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-17-de-29-de-abril-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-18-de-30-de-abril-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-19-de-05-de-maio-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-20-de-06-de-maio-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-23-de-12-de-maio-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-24-de-13-de-maio-de-2020

	13/05/2020 - Justiça suspende funcionamento de feiras livres de Itabuna a pedido do MP. clique aqui
	07/05/2020 - A pedido do MP, Justiça destina R$ 20 mil para ações de combate à pandemia em Adustina e Parapiranga. clique aqui
	Por taxa de contaminação, Rui Costa anuncia toque de recolher em Jequié; Lauro de Freitas pode ser a próxima. clique aqui
	Hospital de campanha para casos de Covid-19 é inaugurado no Wet’n Wild, em Salvador. clique aqui
	Pituba entra na lista de bairros com interdições e trecho da orla será 'fechado'; confira. clique aqui
	Covid-19: Governador anuncia toque de recolher em Itabuna e Ipiaú. clique aqui
	Estados vão ao STF contra fila única para UTIs de Covid-19. clique aqui

	Centro de Tratamento da Covid-19 no Hospital Santa Clara começa a funcionar neste sábado. clique aqui
	Rui anuncia 'auxílio' de R$ 500 a pessoas com Covid-19 para frear disseminação do vírus. clique aqui
	Israel diz ter chegado a tratamento com anticorpo que neutraliza o coronavírus. clique aqui
	Número de indígenas mortos por Covid-19 pode ser 4 quatro vezes maior que divulgado. clique aqui


