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1. ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – SALVADOR

DECRETO Nº   32.  7  86     DE   31     DE   A  GOST  O DE 2020 -   Prorroga, em caráter excepcional, o
prazo de vigência dos efeitos das Certidões Negativas emitidas pela Secretaria Municipal
da Fazenda e da condição de contribuinte adimplente, e dá outras providências.  clique
aqui

DECRETO Nº   32.  7  85     DE   31     DE   A  GOST  O DE 2020 -   Autoriza o pagamento de parcelas
do “Auxilio Salvador por Todos”, na forma do disposto na Lei Municipal nº 9.531, de 25 de
junho de 2020.  clique aqui

DECRETO Nº    32.  7  84     DE   31     DE   A  GOST  O DE 2020 -    Altera dispositivos do Decreto nº
32.085, de 23 de dezembro de 2019, que “Institui  Operação Especial  de Fiscalização
Urbanística e Ambiental 2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo -
SEDUR”, 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_32.784_de_31_de_agosto_de_2020_-altera_dispositivos_do_decreto_no_32.085_de_23_de_dezembro_de_2019_que_institui_operacao_especial_de_fiscalizacao_urbani.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.785_de_31_de_agosto_de_2020_-autoriza_o_pagamento_de_parcelas_do_auxilio_salvador_por_todos_na_forma_do_disposto_na_lei_municipal_no_9.531_de_25_de.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.786_de_31_de_agosto_de_2020_-prorroga_em_carater_excepcional_o_prazo_de_vigencia_dos_efeitos_das_certidoes_negativas_emitidas_pela_secretaria_municipa.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.786_de_31_de_agosto_de_2020_-prorroga_em_carater_excepcional_o_prazo_de_vigencia_dos_efeitos_das_certidoes_negativas_emitidas_pela_secretaria_municipa.pdf


DECRETO Nº    32.  7  70     DE    2  9     DE    A  GOST  O DE 2020  -   Estabelece protocolos  para  o
funcionamento dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal
de Salvador, na forma que indica. clique aqui 

DECRETO Nº   32.  7  6  9     DE   2  9     DE   A  GOST  O DE 2020 -   Autoriza o funcionamento e define o
protocolo para a atividade dos clubes sociais, recreativos e esportivos, com previsão de
retomada na Fase 3, observado o disposto no Decreto nº 32.580, de 15 de julho de 2020,
na forma que indica e dá outras providências. clique aqui 

DECRETO Nº    32.  7  47     DE    21     DE    A  GOST  O DE 2020 -   Define  protocolo  setorial  para
funcionamento das autoescolas na forma que indica. clique aqui 

DECRETO Nº   32.  7  3  5     DE   21     DE   A  GOST  O 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.  7  34     DE    21     DE    A  GOST  O DE 2020 -   Altera o Protocolo Setorial  dos
Serviços de Clínicas e Consultórios, definido conforme art. 10 do Decreto nº 32.461, de 01
de junho de 2020, na forma que indica. clique aqui 

DECRETO Nº   32.  713     DE   1  8     DE   A  GOST  O DE 2020 -   Estabelece o protocolo setorial para
a reabertura do Elevador Lacerda. clique aqui 

DECRETO Nº   32.  6  9  9     DE   1  4     DE   A  GOST  O 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  94     DE   13     DE   A  GOST  O 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.  São
Cristovão. c  lique aqui        

DECRETO Nº   32.  6  86     DE   12     DE   A  GOST  O DE 2020 -   Dispõe sobre protocolos setoriais
para realização de atividades econômicas e sociais na forma que indica. c  lique aqui     

DECRETO Nº   32.  6  75     DE   0  8   DE   A  GOST  O DE 2020 -   Autoriza a implementação da Fase
2 da reabertura dos setores que tiveram as atividades suspensas em decorrência das
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.734_de_21_de_agosto_de_2020_-altera_o_protocolo_setorial_dos_servicos_de_clinicas_e_consultorios.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.686_de_12_de_agosto_de_2020_-_dispoe_sobre_protocolos_setoriais_para_realizacao_de_atividades_economicas_e_sociais.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.694_de_13_de_agosto_de_2020_-_acoes_regionalizadas.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.699_de_14_de_agosto_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_32.713_de_18_de_agosto_de_2020_-_estabelece_protocolo_elevador_lacerda.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.735_de_21_de_agosto_de_2020_-_define_acoes_regionalizadas_para_enfrentamento_da_pandemia_decorrente_do_coronavirus_mediante_apoio_e_protecao_aos_morador.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.735_de_21_de_agosto_de_2020_-_define_acoes_regionalizadas_para_enfrentamento_da_pandemia_decorrente_do_coronavirus_mediante_apoio_e_protecao_aos_morador.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.747_de_24_de_agosto_de_2020_-_protocolo_autoescolas.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.769_de_29_de_agosto_de_2020_-_autoriza_o_funcionamento_e_define_o_protocolo_para_a_atividade_dos_clubes_sociais_recreativos_e_esportivos.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.770_de_29_de_agosto_de_2020_-_estabelece_protocolos_para_o_funcionamento_dos_orgaos_integrantes_da_estrutura_organizacional_da_prefeitura_municipal_de_salvador.pdf


medidas para enfrentamento e prevenção à pandemia causada pelo novo coronavírus na
forma que indica e dá outras providências. c  lique aqui     

DECRETO Nº   32.  6  62     DE   0  6     DE   A  GOST  O 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. c  lique  
aqui

DECRETO Nº   32.  6  5  6     DE   05     DE   A  GOST  O DE 2020 -   Estabelece protocolos setoriais para
realização das atividades na forma que indica. c  lique aqui        

LEGISLAÇÃO ESTADUAL – BAHIA 

DECRETO Nº 19.952 DE 31 DE AGOSTO 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 

L  EI   Nº  1  4.281   DE  28  DE  AGOSTO  DE  2020  -    Dispõe  sobre  a  suspensão,  face  à
calamidade pública em saúde decorrente da pandemia do novo coronavírus, causador da
COVID-19, do prazo de validade dos concursos públicos realizados no âmbito do Estado
da Bahia. clique aqui 

DECRETO Nº 19.942 DE 28 DE AGOSTO DE 2020 - Altera o Decreto nº 19.586, de 27
de março de 2020, na forma que indica, e dá outras providências. clique aqui 

DECRETO Nº 19.941 DE 27 DE AGOSTO 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 19.939 DE 26 DE AGOSTO 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 19.9  3  8   DE   2  5   DE AGOSTO 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_19.938_de_25_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.939_de_26_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.941_de_27_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.942_de_28_de_agosto_de_2020_-_altera_o_decreto_19.586_de_27_de_marco_de_2020._suspensao_das_aulastransporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_14.281_de_28_de_agosto_de_2020_-_suspensao_do_prazo_de_validade_dos_concursos_publicos.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.952_de_31_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.656_de_05_de_agosto_de_2020_-_estabelece_protocolos_setoriais_para_realizacao_das_atividades.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.662_de_06_de_agosto_de_2020_-_acoes_regionalizadas_mata_escura_e_etc.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.662_de_06_de_agosto_de_2020_-_acoes_regionalizadas_mata_escura_e_etc.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.675_de_08_de_agosto_de_2020.pdf


DECRETO Nº 19.9  3  6   DE   2  4   DE AGOSTO 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 19.9  3  5   DE   2  1   DE AGOSTO 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 19.9  3  4   DE   20   DE AGOSTO 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 19.9  31   DE 1  9   DE AGOSTO 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 19.9  2  8   DE 1  8   DE AGOSTO 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 19.9  27   DE 1  7   DE AGOSTO 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 19.915 DE 14 DE AGOSTO 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 

D  ECRETO Nº 19.9  12     DE   1  3   DE AGOSTO 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 

D  ECRETO Nº 19.9  10     DE    1  2   DE AGOSTO 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. Salinas da Margarida. clique aqui 
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.910_de_12_de_agosto_de_2020_-_restricao_circulacao_salinas.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.912_de_13_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.915_de_14_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.927_de_17_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.928_de_18_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.931_de_19_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.934_de_20_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.935_de_21_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.936_de_24_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf


D  ECRETO Nº 19.90  9     DE   1  2   DE AGOSTO 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 19.90  4   DE   1  1   DE AGOSTO 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 19.90  3   DE   1  0 DE AGOSTO 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 19.902 DE 07 DE AGOSTO 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 19.901 DE 06 DE AGOSTO 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 19.895 DE 05 DE AGOSTO DE 2020 - Altera o Decreto nº 19.882, de 29
de julho 2020, na forma que indica. Restrição circulação noturna. Coribe. clique aqui

DECRETO Nº 19.894 DE 05 DE AGOSTO 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 19.893 DE 04 DE AGOSTO DE 2020 - Altera o Decreto nº 19.892, de 03
de agosto de 2020, na forma que indica. Restrição circulação noturna. clique aqui

DECRETO Nº 19.89  2   DE 03 DE AGOSTO 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 19.891 DE 03 DE AGOSTO 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
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.891_de_03_de_agosto_de_2020_-_restricao_circulacao_noturna_irecemorro_do_chapeuetc.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.892_de_03_de_agosto_de_2020_-_restricao_circulacao_noturna.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.893_de_04_de_agosto_de_2020_-_restricao_circulacao_noturna.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.894_de_05_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.895_de_05_de_agosto_de_2020_-_restricao_de_circulacao_coribe.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.901_de_06_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.902_de_07_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.903_de_10_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.904_de_11_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.909_de_12_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf


DECRETO Nº 19.8  90   DE   03   DE   AGOSTO   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    MS   Nº  2.306,  DE  28  DE  AGOSTO  DE  2020  -    Altera  a  Portaria  nº
1.857/GM/MS, de 28 de julho de 2020, que dispõe sobre a transferência de incentivos
financeiros  federais  aos  Municípios  e  ao  Distrito  Federal,  em  caráter  excepcional  e
temporário,  considerando  ações  de  saúde  nas  escolas  da  rede  básica  de  ensino  no
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional e internacional
em decorrência do coronavírus (COVID-19).  clique aqui  

PORTARIA    MS    Nº 47, DE 28 DE AGOSTO DE 2020 -    Prorroga o prazo da etapa de
transição da capitação ponderada do Programa Previne Brasil,  referente à Portaria nº
2.979/GM/MS, de 12 de novembro de 2019,  para as equipes de Saúde da Família e
equipes de Atenção Primária do Distrito Federal e municípios constantes no Anexo da
Portaria  nº  172/GM/MS,  de  31  de  janeiro  de  2020,  considerando  o  contexto  da
emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  do  novo
coronavírus (covid-19). clique aqui  

PORTARIA   MS   Nº 2.298, DE 27 DE AGOSTO DE 2020 -   Institui, para o ano de 2020, o
repasse financeiro  referente ao Piso Variável  de Vigilância Sanitária (PV-Visa) para o
fortalecimento e execução das ações de Vigilância Sanitária voltadas ao enfrentamento
do coronavírus - Sars-CoV-2. clique aqui  

PORTARIA    MS    Nº  2.284/GM/MS,  DE 27  DE AGOSTO 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 

PORTARIA   MS   Nº 2.277/GM/MS, DE 27 DE AGOSTO DE 2020 -   Prorroga o prazo para
registro  do procedimento de complementação de valor  de sessão de hemodiálise em
pacientes  com suspeição ou confirmação de COVID19,  na  Tabela  de Procedimentos,
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde -
SUS. clique aqui  
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.277gmms_de_27_de_agosto_de_2020_-_prorroga_o_prazo_para_registro_do_procedimento_de_complementacao_de_valor_de_sessao_de_hemodialise_em_pacientes_com_suspeica.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.284_gm_ms_de_27_de_agosto_de_2020_-_habilita_uti_adulto_tipo_ii-_covid_19_-_bahia.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.298_de_27_de_agosto_de_2020_-_institui_para_o_ano_de_2020_o_repasse_financeiro_referente_ao_piso_variavel_de_vigilancia_sanitaria_pv-visa.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/u_pt-ms-saps-47_280820.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/u_pt-ms-gm-2306_280820.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.890_de_3_de_agosto_de_2020_-_transporte.pdf


PORTARIA   MS   Nº 2.272, DE 27 DE AGOSTO DE 2020   - Prorroga a habilitação de 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  e  Município  de
Salvador. clique aqui  

PORTARIA    MS    Nº 2.234, DE 26 DE AGOSTO 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 CC-PR MJSP MINFRA MS Nº 419, DE 26 DE AGOSTO 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    MS    Nº 2.222/GM/MS, DE 25 DE AGOSTO DE 2020 -   Institui,  em caráter
excepcional e temporário, Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério
e o incentivo financeiro federal de custeio para o enfrentamento da Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus. clique
aqui  

LEI Nº 14.048, DE 24 DE AGOSTO DE 2020 -  Dispõe sobre medidas emergenciais de
amparo aos agricultores familiares do Brasil para mitigar os impactos socioeconômicos da
Covid-19; altera as Leis n_os 13.340, de 28 de setembro de 2016, e 13.606, de 9 de janeiro de 2018; e
dá outras providências (Lei Assis Carvalho). clique aqui  

LEI Nº 14.047, DE 24 DE AGOSTO DE 2020 -  Dispõe sobre medidas temporárias para
enfrentamento da pandemia da Covid-19 no âmbito do setor portuário, sobre a cessão de
pátios  da  administração  pública  e  sobre  o  custeio  das  despesas  com  serviços  de
estacionamento para a permanência de aeronaves de empresas nacionais de transporte
aéreo  regular  de  passageiros  em  pátios  da  Empresa  Brasileira  de  Infraestrutura
Aeroportuária (Infraero); e altera as Leis nºs 9.719, de 27 de novembro de 1998,  7.783, de 28 de
junho de 1989,  12.815, de 5 de junho de 2013,  7.565, de 19 de dezembro de 1986, e 10.233, de 5 de
junho de 2001.  clique aqui  
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.047_de_24_de_agosto_de_2020_-_medidas_temporarias_no_ambito_do_setor_portuario_infraero.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10233.htmcompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10233.htmcompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7565compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7783.HTM
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7783.HTM
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9719.htm
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.048_de_24_de_agosto_de_2020_-_medidas_emergenciais_de_amparo_aos_agricultores_familiares.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/l13606.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13340.htm
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.222gmms_de_25_de_agosto_de_2020_-.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.222gmms_de_25_de_agosto_de_2020_-.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_cc-pr_mjsp_minfra_ms_no_419_de_26_de_agosto_de_2020_-_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_no_2.234_de_26_de_agosto_de_2020_-credencia_temporariamente_municipios_a_receberem_incentivos_referentes_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_2.272_de_27_de_agosto_de_2020_-_prorroga_habilitacao_leitos_uti_adulto_ii_covid-19._salvador.pdf


LEI  Nº  14.046,  DE  24  DE  AGOSTO  DE  2020  - Dispõe  sobre  o  adiamento  e  o
cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura
em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
da pandemia da Covid-19. clique aqui  

DECRETO Nº 10.470, DE 24 DE AGOSTO DE 2020  - Prorroga os prazos para celebrar
acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e de suspensão
temporária  de  contrato  de  trabalho  e  para  efetuar  o  pagamento  dos  benefícios
emergenciais de que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020. clique aqui  

PORTARIA   MS   Nº 2.218, DE 24 DE AGOSTO 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   

P  ORTARIA   MC-GM    N  º 469,    DE   21    DE AGOSTO DE 20  20 -   Prorrogar os prazos das
Portarias nº 419, de 22 de junho de 2020, que dispõe da preservação das entidades de
assistência social no âmbito da rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência
Social  -  SUAS,  e  nº  427,  de  29  de  junho  de  2020,  que  trata  da  retomada  dos
procedimentos  de  inscrição  no  Cadastro  Único  para  Programas  Sociais  do  Governo
Federal,  face  ao  estado  de  emergência  de  saúde  pública  de  importância  nacional
decorrente do coronavírus, COVID-19. clique aqui  

LEI Nº 14.045, DE 20 DE AGOSTO DE 2020 - Altera a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020,
para instituir linha de crédito destinada aos profissionais liberais que atuem como pessoa
física, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de
20 de março de 2020, e a  Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, para criar o Conselho de
Participação em Fundos Garantidores de Risco de Crédito para Microempresas e para
Pequenas e Médias Empresas e o Conselho de Participação em Operações de Crédito
Educativo. clique aqui  

LEI  Nº  14.043,  DE 19  DE AGOSTO DE 2020  -  Institui  o  Programa Emergencial  de
Suporte a Empregos; altera as Leis n° os 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e 13.999, de 18 de
maio de 2020; e dá outras providências. clique aqui  
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.043_de_19_de_agosto_de_2020_-_institui_o_programa_emergencial_de_suporte_a_empregos.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13999.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13999.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9430compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9430compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9430compilada.htm
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.045_de_20_de_agosto_de_2020_-altera_a_lei_no_13.999_de_18_de_maio_de_2020_para_instituir_linha_de_credito_destinada_aos_profissionais_liberais.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12087.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13999.htm
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/u_pt-mc-gm-469_210820.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_ms_no_2.218_de_24_de_agosto_de_2020_-_prorroga_habilitacao_de_leitos_uti_adulto.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_10.470_de_24_de_agosto_de_2020_-_prorroga_prazos_para_celebrar_acordos_de_reducao_proporcional_de_jornada_de_trabalho.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.046_de_24_de_agosto_de_2020_-_adiamento_e_o_cancelamento_de_servicos_de_reserva_e_de_eventos_dos_setores_de_turismo_e_de_cultura.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm


LEI Nº 14.042, DE 19 DE AGOSTO DE 2020 - Institui o Programa Emergencial de Acesso
a Crédito (Peac); altera as Leis nºs 12.087, de 11 de novembro de 2009, e 13.999, de 18 de maio de
2020; e dá outras providências. clique aqui  

PORTARIA    MS   Nº  2.1  81  ,  DE  19  DE  AGOSTO  DE  2020    -  Dispõe  sobre  o  registro
obrigatório  de  internações  hospitalares  nos  estabelecimentos  de  saúde  públicos  e
privados,  em  todo  o  território  nacional,  durante  a  emergência  de  saúde  pública  de
importância internacional decorrente da COVID-19. clique aqui  

PORTARIA    MS   Nº  2.178,  DE 19 DE AGOSTO DE 2020    -  Habilita  leitos  de Suporte
Ventilatório  Pulmonar  para  atendimento  exclusivo  dos  pacientes  da  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  e
Municípios. clique aqui  

LEI  Nº  14.04  1  ,  DE 18  DE AGOSTO DE 2020  -   Dispõe sobre  a  prestação  de apoio
financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios com o objetivo de
mitigar  as  dificuldades  financeiras  decorrentes  do  estado  de  calamidade  pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19. clique aqui  

LEI  Nº  14.040,  DE  18  DE  AGOSTO  DE  2020  - Estabelece  normas  educacionais
excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
clique aqui  

DECRETO Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020 - Regulamenta a Lei nº 14.017, de 29 de
junho de  2020,  que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural  a
serem  adotadas  durante  o  estado  de  calamidade  pública  reconhecido  pelo  Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. clique aqui  

LEI Nº 14.036, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 - Altera a Lei nº 14.017, de 29 de junho de
2020, para estabelecer a forma de repasse pela União dos valores a serem aplicados
pelos  Poderes  Executivos  locais  em  ações  emergenciais  de  apoio  ao  setor  cultural
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20
de março de 2020, e as regras para a restituição ou a suplementação dos valores por
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_10.464_de_17_de_agosto_de_2020_-_acoes_emergenciais_setor_cultural.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14017.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14017.htm
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.040_de_18_de_agosto_de_2020_-_estabelece_normas_educacionais_excepcionais_a_serem_adotadas_durante_o_estado_de_calamidade_publica.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11947.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.041_de_18_de_agosto_de_2020.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_ms_no_2.178_de_19_de_agosto_de_2020_-_habilita_leitos_de_suporte_ventilatorio.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.181_de_19_de_agosto_de_2020_-.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.042_de_19_de_agosto_de_2020_-_institui_o_programa_emergencial_de_acesso_a_credito_peac.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13999.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13999.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12087.htm


meio  de  outras  fontes  próprias  de  recursos  pelos  Estados,  pelos  Municípios  ou  pelo
Distrito Federal. clique aqui  

PORTARIA   MCID   Nº 467, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 -   Altera os arts. 2º, 3º e 5º da
Portaria  nº  378,  de  7  de  maio  de  2020,  que  dispõe  sobre  repasse  de  recurso
extraordinário  do  financiamento  federal  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  para
incremento  temporário  na  execução  de  ações  socioassistenciais  nos  estados,  Distrito
Federal e municípios, devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19. clique aqui  

PORTARIA    MS   Nº 2.071, DE 11 DE AGOSTO 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    MS   Nº 2.067, DE 11 DE AGOSTO 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    MS    Nº  2.062,  DE  11  DE  AGOSTO  DE  2020  -   Estabelece  normas
excepcionais para a análise e execução de projetos de apoio e de serviços ambulatoriais
e  hospitalares  no âmbito  do  Programa de  Apoio  ao Desenvolvimento  Institucional  do
Sistema Único  de Saúde -  Proadi-SUS,  durante  a  Emergência  em Saúde Pública  de
Importância Nacional - Espin declarada em decorrência da infecção humana pelo novo
Coronavírus – Covid-19. clique aqui   

LEI Nº 14.035, DE 11 DE AGOSTO DE 2020 - Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para dispor sobre procedimentos para a aquisição ou contratação de bens, serviços e
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. clique aqui  

PORTARIA    MS    Nº  2.027,  DE  7  DE  AGOSTO  DE  2020  -   Altera  a  Portaria  nº
1.857/GM/MS, de 28 de julho de 2020, que dispõe sobre a transferência de  incentivos
financeiros  federais  aos  Municípios  e  ao  Distrito  Federal,  em  caráter  excepcional  e
temporário,  considerando  ações  de  saúde  nas  escolas  da  rede  básica  de  ensino  no
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.035_de_11_de_agosto_de_2020_-_altera_a_lei_no_13.979_de_6_de_fevereiro_de_2020_para_dispor_sobre_procedimentos_para_a_aquisicao_ou_contratacao_de_bens_servicos.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_2.062_de_11_de_agosto_de_2020_-.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.067_de_11_de_agosto_de_2020_-.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.071_de_11_de_agosto_de_2020_-_credencia_temporariamente_municipios_a_receberem_incentivos_financeiros_referentes.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_467_de_13_de_agosto_de_2020_-altera_os_arts._2o_3o_e_5o_da_portaria_no_378_de_7_de_maio_de_2020_que_dispoe_sobre_repasse_de_recurso_extraordinario_do_financi.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.036_de_13_de_agosto_de_2020.pdf


enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional e internacional
em decorrência do coronavírus (COVID-19). clique aqui  

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 994, DE 6 DE AGOSTO DE 2020 - Abre crédito extraordinário,
em favor  do  Ministério  da  Saúde,  no  valor  de  R$  1.994.960.005,00,  para  o  fim  que
especifica, e dá outras providências. clique aqui 

PORTARIA   MS   Nº 2.005, DE 6 DE AGOSTO 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   MS   Nº 1.994, DE 6 DE AGOSTO 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    MS   Nº 1.975,  DE 6 DE AGOSTO 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 

LEI Nº 14.034, DE 5 DE AGOSTO DE 2020 - Dispõe sobre medidas emergenciais para a
aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19; e altera as Leis n os 7.565, de
19 de dezembro de 1986, 6.009, de 26 de dezembro de 1973, 12.462, de 4 de agosto de
2011, 13.319, de 25 de julho de 2016, 13.499, de 26 de outubro de 2017, e 9.825, de 23
de agosto de 1999. clique aqui 

LEI Nº 14.032, DE 4 DE AGOSTO DE 2020 - Abre crédito extraordinário em favor dos
Ministérios da Educação, da Saúde e da Cidadania, no valor de R$ 2.113.789.466,00
(dois  bilhões,  cento  e  treze  milhões,  setecentos  e  oitenta  e  nove mil  quatrocentos  e
sessenta e seis reais), para os fins que especifica. clique aqui 
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.032_de_4_de_agosto_de_2020_-_abre_credito_extraordinario_em_favor_dos_ministerios_da_educacao_da_saude_e_da_cidadania.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.034_de_5_de_agosto_de_2020_-_dispoes_sobre_medidas_emergenciais_aviacao_publica.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_1.975_de_6_de_agosto_de_2020_-_credencia_temporariamente_municipios_a_receberem_incentivos_financeiros_referentes_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_1.994_de_6_de_agosto_de_2020_-_estabelece_recursos_do_bloco_de_custeio_das_acoes_e_dos_servicos_publicos_de_saude.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.005_de_6_de_agosto_de_2020_-_estabelece_recursos_do_bloco_de_custeio_das_acoes_e_dos_servicos_publicos_de_saude.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/medida_provisoria_no_994_de_6_de_agosto_de_2020_-_abre_credito_extraordinario_ao_ms.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.027_de_7_de_agosto_de_2020.pdf


2. MPBA EM AÇÃO

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

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

27/08/2020 -  MP ajuíza ação civil  pública contra Ages Empreendimentos Educacionais
para concessão de desconto no valor de mensalidades. clique aqui

26/08/2020 - Seminário no MP debate retorno às aulas presenciais.  clique aqui

26/08/2020 - Prefeito de Ibicoara é acionado pelo MP após causar aglomerações. clique
aqui

25/08/2020 -  Seminário do projeto ‘Saber Melhor’ debate direito à educação durante a
pandemia do coronavírus. clique aqui 

14/08/2020 - Escola Bahiana de Medicina é acionada para conceder 30% de desconto em
mensalidades. clique aqui 

07/08/2020 - Observatório de maternidades debate atendimento no período de pandemia.
clique aqui 

04/08/2020  - Justiça  atende  MP  e  determina  que  SEAP  complemente  o  Plano  de
Contingência das unidades prisionais do Estado. clique aqui 

3. MATERIAL DE APOIO

DECISÃO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO–  GACEP  -  Concede  parcialmente  o  efeito
suspensivo ativo do AI e determina que o Estado da Bahia complemente o Plano de
Contingência da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, criado para
o enfrentamento da pandemia, com os acréscimos que indica. clique aqui
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/agravo_de_instrumento_8021071-09.2020.8.05.0000_decisapso_liminar_deferida_parcialmente.pdf
https://www.mpba.mp.br/noticia/52782#
https://www.mpba.mp.br/noticia/52832
https://www.mpba.mp.br/noticia/52983
https://www.mpba.mp.br/noticia/53099
https://www.mpba.mp.br/noticia/53150
https://www.mpba.mp.br/noticia/53150
https://www.mpba.mp.br/noticia/53159
https://www.mpba.mp.br/noticia/53177


AGRAVO DE INSTRUMENTO – GACEP - Pede a concessão de medida limitar para que
o Estado da Bahia complemente o Plano de Contingência da Secretaria de Administração
Penitenciária e Ressocialização, criado para o enfrentamento da pandemia no Sistema
Penitenciário, com os acréscimos que indica. clique aqui

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  –  GACEP  -  Pede  que  o  Estado  da  Bahia  seja  obrigado  a
complementar o Plano de Contingência da Secretaria de Administração Penitenciária e
Ressocialização,  criado para o enfrentamento  da pandemia de COVID-19 no Sistema
Penitenciário da Bahia, com os acréscimos que indica. clique aqui

AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA -  CEACON –  Unime.  Contratos
Educacionais.  Instituição  de  Ensino  Superior  da  comarca  de  Salvador.  Necessária  e
urgente readequação financeira dos contratos. Proteção dos interesses e dos direitos dos
consumidores. clique aqui

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  C/C  TUTELA  DE  URGÊNCIA  –  CEACON  - Contratos
Educacionais.  Instituição  de  Ensino  Superior.  Necessária  e  urgente  readequação
financeira dos contratos. Proteção dos interesses e dos direitos dos consumidores. Aulas
presenciais da AGES suspensas desde 17 de março de 2020 e substituídas por meio
online a partir de 19 de março. Manutenção integral do valor das mensalidades. Quebra
da base objetiva  do contrato.  Onerosidade excessiva  aos consumidores.  Princípio  da
equivalência  material  das  prestações.  Necessidade  de  readequação  financeira  com
desconto de 30% nas mensalidades enquanto perdurar a pandemia, retroagindo ao início
das aulas remotas. clique aqui

MODELO DE  AÇÃO CIVIL PÚBLICA –  CEDUC - Requer a suspensão dos efeitos de
decreto  municipal  que  permite  o  retorno  presencial  das  atividades  de  instituições  de
ensino no município. clique aqui

RECOMENDAÇÃO  Nº  02/2020  - CAOCA  - Faz  recomendações  ao  Presidente  do
Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  de  Serrinha/BA  e  ao
referido  município  atinentes  ao  funcionamento  do  Conselho  durante  a  pandemia  de
COVID-19.  clique aqui

PORTARIA  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  –  CAOCA - Instaura  Procedimento
Administrativo  para  acompanhar  o  regular  funcionamento  do  Conselho  Municipal  de
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA do município de Serrinha-BA. clique aqui
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/portaria_10-2020_-_pa._acompanha_funcionamento_cmdca_1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao._pa._funcionamento_cmdca._eleicao._pandemia_1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/minuta_de_acp_-_retomada_das_aulas_presenciais.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/acp_-_uniages_-_desconto_no_mensalidade.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/acao_civil_publica_-_unime.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/acp_-_petiassapso_inicial_presos_covid_-_geral.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/agravo_de_instrumento_-_aa-a-o_civil_pa-blica_-_decisapso_que_indeferiu_tutela_cautelar_-_pa_covid_1_1.pdf


AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  –  CEACON  – Contratos  educacionais.  Instituição  de  Ensino
Superior da comarca de Salvador – Bahia. Necessária e urgente readequação financeira
dos  contratos.  Proteção  dos  interesses  e  dos  direitos  coletivos  e  difusos  dos
consumidores. clique aqui  

AGRAVO  DE INSTRUMENTO –  CEACON –  Requer a redução das mensalidades dos
contratos de prestação de serviços educacionais das IES rés, bem como diversas outras
medidas em razão da pandemia de COVID-19. clique aqui  

ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL – CEACON - Arquiva Inquérito Civil instaurado
para apurar a adoção do ENEM como meio de ingresso para o semestre de 2020.2 no
curso  de  medicina  da  Escola  Bahiana  de  Medicina  e  Saúde  Pública  -  EBMSP,  em
detrimento do processo seletivo formativo próprio da instituição, em razão da pandemia
de Covid-19. clique aqui  

DECISÃO - Determina a transferência dos custodiados na 1º DT Porto Seguro, infectados
por COVID-19 ou assintomáticos, para estabelecimentos prisionais adequados, de acordo
com suas condições de saúde. clique aqui  

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  – Requer,  em  razão  da  pandemia  e  da  superlotação,  a
transferência de custodiados no 1º  DT Porto Seguro para estabelecimentos prisionais
adequados, de acordo com o status de infecção por COVID-19 dos presos. clique aqui  

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

INFORMATIVO GIAC 67, DE 31 DE AGOSTO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 66, DE 27 DE AGOSTO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 65, DE 19 DE AGOSTO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 64, DE 17 DE AGOSTO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 63, DE 14 DE AGOSTO DE 2020  clique aqui
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http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-63-de-12-de-agosto-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-64-de-12-de-agosto-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-65-de-19-de-agosto-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2066%20de%2027%20de%20agosto%20de%202020_GIAC-COVID19.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2067%20de%2031%20de%20agosto%20de%202020_GIAC-COVID19%20-1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/acp_delegacia_porto_seguro.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/decisao-tjba-8001820-81.2020.8.05.0201.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/arquivamento_-_ic_-_escola_bahiana_de_medicina_e_saude_publica_-_vestibular.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/agravo_de_instrumento_ies.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/acp_-_baiana_ebmsp_-_mensalidades.pdf


INFORMATIVO GIAC 62, DE 10 DE AGOSTO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 61, DE 07 DE AGOSTO DE 2020  clique aqui
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http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-61-de-10-de-agosto-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-62-de-12-de-agosto-de-2020


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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	27/08/2020 - MP ajuíza ação civil pública contra Ages Empreendimentos Educacionais para concessão de desconto no valor de mensalidades. clique aqui

