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1. ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – SALVADOR

DECRETO Nº 32.  9  64     DE   13   DE OUTUBRO 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.  9  58   DE 0  9   DE OUTUBRO DE 2020 -   Revoga dispositivo do Decreto nº
32.461 de 2020, na forma que indica.  c  lique aqui     

DECRETO Nº  32.925  DE 02  DE OUTUBRO  DE 2020  - Regulamenta  os  Benefícios
Fiscais  destinados  a  mitigar  os  impactos  econômicos  decorrentes  das  medidas  de
enfrentamento  da  pandemia  do  novo  coronavírus,  (COVID-19)  instituídos  pela  Lei  nº
9.548, de 02 de outubro de 2020, na forma que indica. c  lique aqui       

LEI Nº 9.548/2020 - Institui Benefícios Fiscais Especiais destinados a mitigar os impactos
econômicos  decorrentes  da  pandemia  do  novo  coronavírus  (COVID-19),  e  dá  outras
providências. c  lique aqui       
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_ndeg_9.548-2020_-_institui_beneficios_fiscais_especiais_destinados_a_mitigar_os_impactos_economicos_decorrentes_do_covid-19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.925_de_02_de_outubro_de_2020_-_regulamenta_os_beneficios_fiscais_destinados_a_mitigar_os_impactos_economicos.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.958_de_09_de_outubro_de_2020_-_revoga_dispositivo_do_decreto_no_32.461_de_2020_na_forma_que_indica.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.964_de_13_de_outubro_de_2020_-_prorroga_medidas_de_prevencao_e_controle_para_enfrentamento_do_covid-19.pdf


DECRETO Nº 32.912 DE 02 DE OUTUBRO 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. c  lique aqui        

DECRETO Nº 32.911 DE 02 DE OUTUBRO DE 2020 - Altera protocolos setoriais na
forma que indica e dá outras providências. c  lique aqui        

LEGISLAÇÃO ESTADUAL – BAHIA 

DECRETO Nº 20.055 DE 09 DE OUTUBRO DE 2020 - Altera o Decreto nº 19.586, de 27
de março de 2020, na forma que indica. Suspensão das aulas estaduais. clique aqui 

DECRETO Nº 20.048 DE 07 DE OUTUBRO DE 2020 - Declara Estado de Calamidade
Pública em todo o território  baiano,  afetado por  Doença Infecciosa Viral  -  COBRADE
1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional nº 02, de
20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus,
causador da COVID-19, e dá outras providências.  clique aqui 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

PORTARIA    MS   Nº  2.782,  DE  14  DE  OUTUBRO  DE  2020  -   Institui,  em  caráter
excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de custeio para execução das
ações de imunização e vigilância em saúde, para enfrentamento à Emergência de Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia de Covid-19.  clique
aqui

PORTARIA    PR/CC    Nº 478, DE 14 DE OUTUBRO 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 2.794/GM/MS,  DE 13 DE OUTUBRO 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
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/pr-cc-portaria_no_478_de_14_de_outubro_de_2020_-_dispoe_sobre_a_restricao_excepcional_e_temporaria_de_entrada_no_pais_de_estrangeiros.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.782_de_14_de_outubro_de_2020_-_institui_em_carater_excepcional_e_temporario_incentivos_financeiros_federais_de_custeio_para_execucao_das_acoes_de_imunizacao_e_vigilanci.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.782_de_14_de_outubro_de_2020_-_institui_em_carater_excepcional_e_temporario_incentivos_financeiros_federais_de_custeio_para_execucao_das_acoes_de_imunizacao_e_vigilanci.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_20.048_de_07_de_outubro_de_2020_-_declara_estado_de_calamidade_publica_em_todo_o_territorio_baiano.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_20.055_de_09_de_outubro_de_2020_-_altera_o_decreto_ndeg_19586_de_27.03.20_._suspenscao_das_aulas_estaduaisetc.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.911_de_02_de_outubro_de_2020_-_altera_protocolos_setoriais_na_forma_que_indica_e_da_outras_providencias.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.912_de_02_de_outubro_de_2020_-_autoriza_pagamento_de_parcelas_do_auxilio_para_todos.pdf


Saúde -  Grupo Coronavírus (COVID 19),  a  ser  disponibilizado ao Estado da Bahia e
Municípios. clique aqui   

PORTARIA MS Nº 2.7  70  , DE    9   DE OUTUBRO DE 2020 -    Prorroga as habilitações de
leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II  - COVID-19 e estabelece
recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado aos Estados e Municípios.  clique
aqui  

PORTARIA MS Nº 2.742, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020 - Prorroga as habilitações 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. clique aqui  

PORTARIA MS Nº 2.758, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020 - Prorroga as habilitações 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 a Estados e Municípios. clique aqui  

PORTARIA MS Nº 2.739,  DE 8 DE OUTUBRO 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
Município de Santo Amaro. clique aqui 

PORTARIA MS  Nº 2.699, DE 5 DE OUTUBRO DE 2020 - Autoriza a prorrogação de
prazos relativos às obras financiadas por recursos transferidos na modalidade fundo a
fundo,  nos  termos  do  Título  IX  da  Portaria  de  Consolidação  nº  6/GM/MS,  de  28  de
setembro de 2017. clique aqui 

PORTARIA    PR/CC   Nº 470, DE 2 DE OUTUBRO 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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.006, DE 1º DE OUTUBRO DE 2020 - Aumenta a margem de
crédito  consignado dos titulares de benefícios de aposentadoria  e pensão do Regime
Geral de Previdência Social durante o período da pandemia de covid-19. clique aqui 
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/medida_provisoria_no_1.006_de_1o_de_outubro_de_2020-_aumenta_margem_de_credito_consignado_dos_titulares_de_beneficios_de_aposentadoria_e_pensao.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_prcc_no_470_de_2_de_outubro_de_2020_-_dispoe_sobre_a_restricao_excepcional_e_temporaria_de_entrada_no_pais_de_estrangeiros.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.699_de_5_de_outubro_de_2020_-_autoriza_a_prorrogacao_de_prazos_relativos_as_obras_financiadas_por_recursos_transferidos_na_modalidade_fundo_a_fundo.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.739_de_8_de_outubro_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.758_de_8_de_outubro_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.742_de_8_de_outubro_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.770_de_9_de_outubro_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.770_de_9_de_outubro_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.794.gm_.ms_de_13_de_outubro_de_2020_-_habilita_leitos_de_suporte_ventilatorio_pulmonar_para_atendimento_exclusivo_dos_pacientes_da_covid-19.pdf


LEI Nº 14.067, DE 1º DE OUTUBRO DE 2020 - Abre crédito extraordinário em favor do
Ministério da Saúde, no valor de R$ 4.489.224.000,00 (quatro bilhões, quatrocentos e
oitenta e nove milhões, duzentos e vinte e quatro mil reais), para o fim que especifica.
clique aqui 

PORTARIA    MS   Nº  2.654,  DE  1º  DE  OUTUBRO  DE  2020    -  Altera  a  Portaria  nº
580/GM/MS, de 27 de março de 2020, para prorrogar o pagamento de bonificação aos
profissionais de saúde residentes pelo prazo que durar  a  situação de emergência de
saúde pública decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus. clique aqui  

2. MPBA EM AÇÃO

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

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

14/10/2020 -  Justiça determina que Internacional Travessias implemente medidas para
evitar propagação do Covid no Ferry Boat. clique aqui 

14/10/2020 -  Partidos políticos de Ibicoara, Iramaia e Barra da Estiva farão campanha
eleitoral virtual por conta da pandemia. clique aqui 

13/10/2020 - STF mantém suspensas aulas presenciais em Brumado. clique aqui 

09/10/2020 - Webinário debate saúde materna em tempos de pandemia. clique aqui 

08/10/2020  -  MP recomenda a  partidos  políticos  de  Feira  de  Santana  e  Serra  Preta
adoção de medidas de prevenção durante pandemia.  clique aqui 

06/10/2020 - MP ajuíza ação para garantir circulação de 100% dos ônibus em Salvador.
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https://www.mpba.mp.br/noticia/53835
https://www.mpba.mp.br/noticia/53843
https://www.mpba.mp.br/noticia/53907
https://www.mpba.mp.br/noticia/53977
https://www.mpba.mp.br/noticia/53976
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_2.654_de_1o_de_outubro_de_2020_-_altera_a_portaria_ndeg_580.gm_.ms_para_prorrogar_o_pagamento_de_bonificacao_aos_profissionais_de_saude_residentes.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.067_de_1o_de_outubro_de_2020_-_abre_credito_extraordinario_em_favor_do_ms.pdf


clique aqui 

05/10/2020  -  Candidatos  são  orientados  sobre  normas  sanitárias  durante  campanha
eleitoral em Lauro de Freitas. clique aqui 

01/10/2020 -  MP promove terceiro webnário para discutir os desafios da volta às aulas.
clique aqui 

3. MATERIAL DE APOIO

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº  01/2020 –  PGJ/PGE  -  Emite recomendação aos
órgãos  de  execução  com atribuição  na  área  eleitoral  e  na  defesa  da  saúde,  para  a
atuação integrada  nas eleições municipais 2020, face à pandemia de COVID-19. clique
aqui

RECOMENDAÇÃO  CONJUNTA  ADMINISTRATIVA  Nº  08/2020 –  CEACON  - Emite
recomendações de ordem consumerista  aos empresários e organizadores de eventos
culturais,  cinemas,  teatros,  casas  de  shows  e  outros  nos  Municípios  de  Barreiras  e
Cristópolis, a serem adotadas após o retorno de suas atividades, quando relaxadas as
medidas de enfrentamento à pandemia. clique aqui

PROTOCOLO  DE  LIBERAÇÃO  E/OU  ACOLHIMENTO  INSTITUCIONAL  DE
SOCIOEDUCANDOS DA CASA IRMÃ DULCE – CAOCA - Protocolo de Acolhimento de
Adolescentes, com progressão ou extinção de medida socioeducativa por decisão judicial
que estejam com COVID–19, que foi concluído no mês de setembro para aplicação nos
municípios de Salvador, Ferira de Santana e Camaçari, cidades onde estão localizadas as
unidades de internação da FUNDAC.  clique aqui

ANÁLISE DO MAPEAMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS
PELAS ILPIS NO ENFRENTAMENTO À COVID-19- CAODH -    clique aqui  

RECOMENDAÇÃO  N°  01/2020 -  Emite  recomendações  a  autoridades  de  Caculé,
Ibiassucê,  Rio  do  Antônio  e  Guajeru  a  adoção  de  medidas  para  que  os  atos  de
propaganda e campanha eleitoral atendam às recomendações das autoridades sanitárias
face à pandemia de COVID-19. clique aqui
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https://www.mpba.mp.br/noticia/53753
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_cacule.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/analise_mapeamento_das_ilpis_frente_a_covid_1_1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/protocolo_de_liberacao_-_case-_camacari_1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_conjunta_administrativa_no08-2020_1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_conjunta_pgj-pre_eleitoral.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_conjunta_pgj-pre_eleitoral.pdf
https://www.mpba.mp.br/noticia/53712
https://www.mpba.mp.br/noticia/53737


RECOMENDAÇÃO  N°  03/2020 -  Emite  diversas  recomendações  às  autoridades  do
Município de Santa Luz para que observem as medidas de enfrentamento à pandemia de
COVID-19,  notadamente  no  que  atine  à  legislação  ambiental  e  à  emissão  de  ruídos
sonoros. clique aqui

PORTARIA CONJUNTA  Nº 01/2020 - MPE/BA -  Instaura Procedimento Administrativo
para acompanhar a adoção de medidas necessárias para que os atos de propagada e de
campanha eleitoral atendam as recomendações das autoridades sanitárias. clique aqui

RECOMENDAÇÃO  CONJUNTA  Nº  01/2020 –  MPE  -  Emite  recomendações  às
autoridades de Caetité e Lagoa Real para a adoção de medidas para que os atos de
propaganda e campanha eleitoral atendam às recomendações das autoridades sanitárias
face à pandemia de COVID-19. clique aqui

RECOMENDAÇÃO  Nº  01/2020  –  MPE  -  Emite  recomendações  às  autoridades  de
Barreiras visando a adoção de medidas para que os atos de propaganda e campanha
eleitoral  atendam às  recomendações  das  autoridades  sanitárias  face  à  pandemia  de
COVID-19. clique aqui

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

INFORMATIVO GIAC 79, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 78, DE 09 DE OUTUBRO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 77, DE 07 DE OUTUBRO DE 2020  clique aqui

INFORMATIVO GIAC 76, DE 05 DE OUTUBRO DE 2020  clique aqui
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/portaria_conjunta_pa_eleitoral_e_saude_01.2020.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2076%20de%2005%20de%20outubro%20de%202020_GIAC-COVID19%20-1.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2077%20de%2007%20de%20outubro%20de%202020_GIAC-COVID19.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2078%20de%2009%20de%20outubro%20de%202020_GIAC-COVID19.pdf
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/Informativo%20no%2079%20de%2014%20de%20outubro%20de%202020_GIAC-COVID19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_mpe_-_01-2020_1_barreiras.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_conjunta_no_01-2020_-_mpba_mpe_covid_-_atos_de_campanha_2.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_santaluz_-_eleitoral_-_covid_19.pdf


CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA SAÚDE - CESAU:

COORDENAÇÃO:

Patricia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes - Promotora de Justiça - Coordenadora 

EQUIPE:

Adriana da Conceição Trindade Beserra -  Telefone:(71) 3103-6436

Rafael Gonçalves Costa - Telefone: (71) 3103-6506 
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