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1. ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – SALVADOR

DECRETO Nº 32.4  9  8     DE     1  5     DE     JUNHO     DE   202  0   - Define medidas para o funcionamento
das agências bancárias e lotéricas, e dá outras providências. clique aqui  

DECRETO Nº 32.4  93     DE     12     DE     JUNHO     DE   202  0   -  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 32.4  8  5     DE     0  9     DE     JUNHO     DE   202  0   -  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 32.4  83     DE     0  8     DE     JUNHO     DE   202  0   -  Define ações regionalizadas para
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus mediante apoio e proteção aos
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.485_de_09_de_junho_de_2020_-_acoes_regionalizadas_bairros.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.485_de_09_de_junho_de_2020_-_acoes_regionalizadas_bairros.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.493_de_12_de_junho_de_2020_-_acoes_regionalizadas_sao_marcos.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.493_de_12_de_junho_de_2020_-_acoes_regionalizadas_sao_marcos.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.498_de_15_de_junho_de_2020_-_medidas_para_o_funcionamento_das_agencias_bancarias_e_lotericas.pdf


moradores e restrição de atividades, na forma que indica e dá outras providências. clique
aqui 

DECRETO Nº 32.478 DE 05 DE JUNHO DE 2020 - Altera dispositivo do Decreto nº
32.461, de 01 de junho de 2020, na forma que indica. clique aqui

DECRETO  Nº  32.4  7  7     DE     0  5     DE     JUNHO     DE   202  0   -  Prorroga  o  prazo  de  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 32.4  70     DE     0  4     DE     JUNHO     DE   202  0   -  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 32.4  61    DE     01     DE     JUNHO     DE   202  0 -    Prorroga medidas de prevenção e
controle  para  enfrentamento  do  COVID-19  no  âmbito  do  Município  de  Salvador,
estabelece  protocolos  geral  e  setoriais  para  realização  de  atividades  econômicas  na
forma que indica e dá outras providências. clique aqui

DECRETO Nº 32.4  60    DE     01     DE     JUNHO     DE   202  0 -    Define ações regionalizadas para
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus mediante apoio e proteção aos
moradores e restrição de atividades, na forma que indica e dá outras providências. clique
aqui

LEGISLAÇÃO ESTADUAL – BAHIA 

DECRETO Nº 19.75  4   DE 1  5   DE JUNHO 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

RESOLUÇÃO CIB Nº 079/2020 -  Aprovar ad referendum as condicionalidades e fluxo de
atendimento às Portarias Ministeriais nº 1.393, de 21 de maio de 2020, e nº 1.448, de 29
de maio de 2020, de auxílio emergencial às santas casas e hospitais filantrópicos sem fins
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.754_de_15_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.460_de_01_de_junho_de_2020_-_acoes_regionalizadas_4_bairros.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.460_de_01_de_junho_de_2020_-_acoes_regionalizadas_4_bairros.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.461_de_01_de_junho_de_2020_-prorroga_medidas_de_prevencao_e_controle_para_enfrentamento_do_covid-19_estabelece_protocolo_reabertura_economica.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.470_de_04_de_junho_de_2020-_acoes_regionalizada_sao_marcos.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.470_de_04_de_junho_de_2020-_acoes_regionalizada_sao_marcos.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.477_de_05_de_junho_de_2020_-_pernambues.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.478_de_05_de_junho_de_2020_-_altera_o_decreto_no_32.461_de_01_de_junho.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.470_de_04_de_junho_de_2020-_acoes_regionalizadas_itapua_e_sao_caetano.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.470_de_04_de_junho_de_2020-_acoes_regionalizadas_itapua_e_sao_caetano.pdf


lucrativos para atuação de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da
Covid-19. clique aqui

DECRETO Nº 19.753 DE 12 DE JUNHO 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 19.75  1   DE   10   DE JUNHO 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 19.750 DE 09 DE JUNHO DE 2020 -  Altera o Decreto nº 19.736, de 02
junho de 2020, na forma que indica e dá outras providências.  Restrição de locomoção
noturna. clique aqui 

DECRETO Nº 19.749 DE 09 DE JUNHO 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 19.748 DE 08 DE JUNHO DE 2020 - Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586, de 27 de março de 2020, na forma que indica, e dá outras providências.  clique
aqui 

DECRETO Nº 19.745 DE 05 DE JUNHO DE 2020 - Altera o Decreto nº 19.691, de 13 de
maio de 2020, na forma que indica. clique aqui 

DECRETO Nº 19.744 DE 05 DE JUNHO DE 2020 - Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586, de 27 de março de 2020, na forma que indica, e dá outras providências.  clique
aqui 

DECRETO Nº 19.742 DE 04 DE JUNHO DE 2020 -  Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586, de 27 de março de 2020, na forma que indica, e dá outras providências.  clique
aqui 

DECRETO Nº 19.738 DE 03 DE JUNHO DE 2020 - Altera o 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_19.738_de_03_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.738_de_03_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.742_de_04_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.742_de_04_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.744_de_05_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.744_de_05_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.745_de_05_de_junho_de_2020_-_restricao_jequie.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.748_de_08_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.748_de_08_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.749_de_09_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.750_de_09_de_junho_de_2020_-_altera_o_decreto_19.736_de_02.06.2020_-_restricao_de_locomocao_noturna_em_diversos_municipios.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.751_de_10_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.753_de_12_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/resolucao_cib_no_079.2020_-_auxilio_emergencial_as_santas_casas_e_filantropicos.pdf


DECRETO Nº 19.737 DE 02 DE JUNHO DE 2020 - Altera os Anexos I e II do Decreto nº
19.586, de 27 de março de 2020, na forma que indica, e dá outras providências.  clique
aqui 

DECRETO Nº 19.736 DE 02 DE JUNHO 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 

LEI Nº 14.269 DE 01 DE JUNHO 2020 - Altera a Lei nº 14.259, de 14 de abril de 2020, na
forma que indica, e dá outras providências. clique aqui 

DECRETO Nº 19.735 DE 01 DE JUNHO 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 19.733 DE 01 DE JUNHO DE 2020 - Altera o Decreto nº 19.551, de 20 de
março de 2020, na forma que indica, e dá outras providências. clique aqui 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

LEI Nº 14.015, DE 15 DE JUNHO DE 2020 - Altera as Leis n  °   13.460, de 26 de junho de 2017  , e
8.987,  de  13  de  fevereiro  de  1995,  para  dispor  sobre  a  interrupção  e  a  religação  ou  o
restabelecimento de serviços públicos. clique aqui 

PORTARIA  Nº  413,  DE  15  DE  JUNHO  DE  2020  -  Dispor  sobre  o  calendário  de
pagamentos e saques do auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril
de 2020. clique aqui 

PORTARIA Nº 1.514, DE 15 DE JUNHO DE 2020  -  Define os critérios técnicos para a
implantação de Unidade de Saúde Temporária para assistência hospitalar - HOSPITAL
DE CAMPANHA - voltadas para os atendimentos aos pacientes no âmbito da emergência
pela pandemia da COVID-19. clique aqui 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 979, DE 9 DE JUNHO DE 2020 - Dispõe sobre a designação
de dirigentes pro tempore para as instituições federais de ensino  durante o período da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da
covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. clique aqui 
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http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-979-de-9-de-junho-de-2020-261041611
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_1.514_de_15_de_junho_de_2020_-_define_os_criterios_para_implantacao_de_ust_-_hospital_de_campanha.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_413_de_15_de_junho_de_2020_-_calendario_de_pagamentos_e_saques_do_auxilio_emergencial.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.015_de_15_de_junho_de_2020_-_dispor_sobre_a_interrupcao_e_a_religacao_ou_o_restabelecimento_de_servicos_publicos.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.733_de_01_de_junho_de_2020_-_altera_portaria_19.551.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.735_de_01_de_junho_de_2020_-_decreto_no_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_no_14.269_de_01_de_junho_2020_-_altera_lei_do_vale_alimentacao_escolar.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.736_de_02_de_junho_de_2020_-_toque_de_recolher_municipios.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.737_de_02_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.737_de_02_de_junho_de_2020_-_transporte.pdf


MEDIDA PROVISÓRIA Nº 978, DE 4 DE JUNHO DE 2020  - Abre crédito extraordinário,
em favor  de Transferências a Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  no  valor  de R$
60.189.488.452,00, para o fim que especifica, e dá outras providências.  clique aqui  

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020 - Abre crédito extraordinário,
em favor  do  Ministério  da  Saúde,  no  valor  de  R$  4.489.224.000,00,  para  o  fim  que
especifica. clique aqui  

RESOLUÇÃO Nº  6,  DE 2  DE JUNHO DE 2020 -  Institui  Grupo de Trabalho para  a
Consolidação das Estratégias de Governança e Gestão de Riscos do Governo federal em
resposta aos impactos relacionados ao coronavírus, no âmbito do Comitê de Crise da
covid-19. clique aqui 

MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº  975,  DE  1º  DE  JUNHO  DE  2020 - Institui  o  Programa
Emergencial de Acesso a Crédito e altera a Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, e
a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020. clique aqui 

PORTARIA  Nº  1.448,  DE  29  DE MAIO DE 2020  -  Dispõe  sobre  a  transferência  da
segunda  parcela  do  auxílio  financeiro  emergencial  às  santas  casas  e  aos  hospitais
filantrópicos sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.995, de 5 de maio de 2020, e do
art. 3º da Portaria nº 1.393/GM/MS, de 21 de maio de 2020. clique aqui 

P  ORTARIA   MS-GM    N  º  1.444,    DE   29    DE  MAIO  DE  2020  -    Institui  os  Centros
Comunitários  de  Referência  para  enfrentamento  à  Covid-19,  no  âmbito  da  Atenção
Primária à Saúde (APS), e estabelece incentivo para custeio dos Centros Comunitário de
Referência  para  enfrentamento  à  covid-19  e  incentivo  financeiro  federal  adicional  per
capita,  em caráter  excepcional  e  temporário,  considerando  o  cenário  emergencial  de
saúde pública de importância internacional. 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. 
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_1.444_de_29_de_maio_de_2020_-_institui_os_centros_comunitarios_de_referencia_para_enfrentamento_a_covid_19_na_aps.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_1.448_de_29_de_maio_de_2020_-_segunda_parcela_do_auxilio_financeiro_emergencial_as_santas_casas_e_hosp_filantropicos.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/medida_provisoria_no_975_de_01_de_junho_de_2020_-_institui_programa_emergencial_de_acesso_a_credito_1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/resolucao_no_6_de_2_de_junho_de_2020_-_institui_grupo_de_trabalho_para_a_consolidacao_das_estrategias_de_governanca_e_gestao_de_riscos.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/medida_provisoria_no_976_de_4_de_junho_de_2020_-abre_credito_extraordinario_em_favor_do_ms.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv978.htm


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

15/06/2020  -  MP recomenda  anulação  de  reabertura  do  comércio  não  essencial  em
Vitória da Conquista. clique aqui

12/06/2020 - MP recomenda a readequação de barreiras sanitárias na entrada de Santo
Antônio de Jesus. clique aqui

09/06/2020 -  Município  de  Ubatã  deve reavaliar  decreto de abertura  de serviços  não
essenciais. clique aqui

08/06/2020 -  MPs Federal, da Bahia e Pernambuco recomendam divulgação diária de
leitos ocupados no Vale do São Francisco. clique aqui

08/06/2020 -  MP aciona Município de Andorinha para suspender licitação realizada por
meio de sessão presencial. clique aqui

08/06/2020 -  MP apura  omissão quanto  ao aumento  de casos em São Gonçalo  dos
Campos. clique aqui

08/06/2020 - MP solicita a Município de Nova Soure informações sobre fornecimento de
merenda escolar. clique aqui 

05/06/2020 -  Justiça transfere R$ 82 mil a pedido do MP para combate à pandemia na
região de Poções. clique aqui

05/06/2020  -  MP  mantém  atendimento  às  vítimas  de  violência  doméstica  durante  a
pandemia. clique aqui

05/06/2020 - Presos com Covid-19 são transferidos do Complexo Policial do Sobradinho
para presídio em Feira de Santana. clique aqui

05/06/2020  -  MP aponta  falta  de  transparência  em  contratações  de  Madre  de  Deus
durante pandemia. clique aqui     

03/06/2020 - MP pede suspensão de decreto que reabriu comércio em Ilhéus. clique aqui

03/06/2020  -  Justiça  determina  acolhimento  de  profissionais  de  saúde  em  prédios
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https://www.mpba.mp.br/noticia/51713
https://www.mpba.mp.br/noticia/51753
https://www.mpba.mp.br/noticia/51752
https://www.mpba.mp.br/noticia/51744
https://www.mpba.mp.br/noticia/51745
https://www.mpba.mp.br/noticia/51787
https://www.mpba.mp.br/noticia/51785
https://www.mpba.mp.br/noticia/51773
https://www.mpba.mp.br/noticia/51771
https://www.mpba.mp.br/noticia/51804
https://www.mpba.mp.br/noticia/51834
https://www.mpba.mp.br/noticia/51846


públicos de Itabuna. clique aqui

03/06/2020 -  MPF e MPBA fiscalizam contrato emergencial  firmado pelo governo para
gestão do Hospital Espanhol. clique aqui

02/06/2020 - MP firma acordo com 46 escolas particulares de Salvador para readequação
dos contratos durante pandemia. clique aqui

02/06/2020  -  MP  instaura  procedimento  administrativo  para  fiscalizar  instituições  de
idosos em Itaberaba após surto de Covid-19 em abrigo. clique aqui

01/06/2020 - Estado é intimado da decisão da Justiça para transferência de presos com
Covid-19 em Feira de Santana. clique aqui

3.MATERIAL DE APOIO

ORIENTAÇÃO TÉCNICA N° 08/2020 –  CEDUC -  Ausência de distribuição da merenda

escolar aos alunos da rede municipal de ensino de Nova Soure/BA. clique aqui

PORTARIA  –  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  - Acompanhamento  das  políticas
públicas  relativas  à  vigilância  epidemiológica,  prevenção  e  contigência  do  novo
coronavírus, nos municípios de Brejinhos, Macaúbas e Ipupiara. clique aqui

DESPACHO -  Solicita  o  encaminhamento,  pelo  Município  de  Feira  de  Santana,  do
documento  técnico  utilizado  para  fundamentar  a  flexibilização  das  medidas  de
distanciamento social, bem como informações a respeito da pandemia de COVID-19 na
localidade, e informa a situação à SUVISA e à DIREG. clique aqui

MODELO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – CAOPAM -  Modelo de
Compromisso  de  Ajustamento  de  Conduta.  Obriga  o  Município  a  publicar  Plano  de
Contingências e informações a respeito das ações de enfrentamento da pandemia e da
gestão de recursos públicos neste período Despacho. clique aqui

MODELO DE ACP - CAOPAM - Pede a condenação do Município na obrigação de fazer
consistente em promover a ampla divulgação, na internet, de informações a respeito das
ações de enfrentamento da pandemia e da gestão de recursos públicos neste período.
clique aqui
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/modelo_-_acp_transparencia_-_pandemia_kit_03.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/minuta_compromisso_de_ajustamento_de_conduta_-_tac_-_transparencia_dados_covid19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/pa_39211-2020_-_covid-19_fsa_-_despacho_flexibilizacao.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/portaria_01.2020_-_204.9.98091-2020_-_covid_19_-_o._brejinhos.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/orientacao_tecnica_n._08.2020_-_fornecimento_da_merenda_escolar_em_nova_soure.pdf
https://www.mpba.mp.br/noticia/51687
https://www.mpba.mp.br/noticia/51699
https://www.mpba.mp.br/noticia/51701
https://www.mpba.mp.br/noticia/51710
https://www.mpba.mp.br/noticia/51714


DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - Concede parcialmente pedido liminar para determinar a
suspensão de decreto que flexibiliza medidas de distanciamento em Ilhéus/BA. clique aqui

TERMO DE AJUSTAMENTO  DE CONDUTA (TAC) –  MPBA/DPE-BA/PROCON-BA -
Propõe-se a modificação (adequação) das cláusulas contratuais, por fato superveniente,
da prestação de serviços educacionais por instituições de ensino privadas, em Salvador,
relativos à educação infantil, fundamental e médio, em razão da pandemia. clique aqui   

RECOMENDAÇÃO  N° 002/2020 -  Recomenda ao representante da Fundação Cidade
Mãe que mantenha o número máximo de 10 (dez)  acolhidos na instituição durante o
estado de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).  clique
aqui  

RECOMENDAÇÃO   -  Recomenda ao Município de Santo Estevão que adie/cancele a
realização de eventos que importem aglomeração de pessoas no Município, bem como
adote medidas de enfrentamento à pandemia. clique aqui   

MODELO  DE  OFÍCIO  -  Solicita  a  apresentação  de  plano  circunstanciado  de
implementação  de  medidas  de  transparência  no  Município,  relativas  à  pandemia  de
COVID-19, quanto à assistência à saúde e à gestão de recursos públicos. clique aqui  

MODELO DE PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE IC - Modelo de Portaria de Instauração
de IC visando o incremento da transparência, nos casos em que, havendo resposta dos
gestores a recomendações/ofícios já expedidos pelo MPBA, persiste a necessidade de
atualização dos dados, informações e documentos pertinentes. clique aqui  

MODELO RECOMENDAÇÃO -   Recomenda ao  Município  que  publique  e  atualize  o
Plano Municipal de Contingências, e publique dados a respeito da situação da rede de
saúde municipal e da gestão de recursos durante a pandemia de COVID-19. clique aqui  

RECOMENDAÇÃO PGJ N° 04/2020 - Recomenda aos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia que priorizem, na atuação relativa à pandemia de COVID-19, a adoção
de ações integradas com as diferentes áreas finalísticas do Parquet. clique aqui 

APELAÇÃO - Requer a anulação e reforma de decisão que julgou improcedente pedido
de suspensão dos efeitos de decreto municipal que flexibiliza distanciamento social em
Ribeira do Pombal. clique aqui  
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/05.06.2020_apelacao_ribeira_do_pombal.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_pgj_04-2020_-_acoes_integradas.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_-_transparencia_covid-19_kit_01.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/portaria_-_ic_-_incremento_de_transparencia_kit_02.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/oficio_-_ic_transparencia_kit_02.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/idea_no_279.9.94563-2020_-_recomendacao_santo_estevao.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_002_-_2020-_regularidade_de_entrada_de_crianca_e_adolescentes_-_fcm.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_002_-_2020-_regularidade_de_entrada_de_crianca_e_adolescentes_-_fcm.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/tac_-_escolas.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/acp_-_decisao_abertura_de_comercio_-_ilheus_2_-_decisao.pdf


AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Pede a anulação de decreto municipal que flexibiliza as medidas
de distanciamento social no Município de Ribeira do Pombal. clique aqui   

RECOMENDAÇÃO  N°  011/2020  -  Recomenda  ao  Município  de  Catu  que  reavalie  a
flexibilização  das  medidas  de  enfrentamento  à  pandemia  na  localidade,  e  tome  as
providências que indica. Catu. clique aqui 

OFÍCIO - Informa à Superintendente de Vigilância e Proteção da Saúde - SUVISA sobre a
instauração  de PA e  cientifica  edição  de decreto  municipal  que flexibiliza  normas de
distanciamento social no Município de Ilhéus. clique aqui 

OFÍCIO -  Informa à Diretora de Regulação da Assistência à Saúde -  DIREG sobre a
instauração  de  PA  e  a  cientifica  sobre  a  edição  de  decreto  municipal  que  flexibiliza
normas de distanciamento social no Município de Ilhéus. clique aqui 

BOLETIM Nº  08  - CONSÓRCIO NORDESTE  - Aconselha  o  não  relaxamento  das
medidas  de  distanciamento  social,  consagra  matriz  de  risco  unificada  para  todo  o
nordeste e resume a situação pandêmica em cada Estado da região. clique aqui 

PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  –  Solicitação  de  intervenção  do  MP-BA,  via
ajuizamento ACP, no sentido de compelir o Poder Público a garantir os medicamentos
HIDROXICLOROQUINA,  CLOROQUINA,  SULFATO  DE  ZINCO,  IVERMECTINA  E
AZITROMICINA aos pacientes com COVID-19. clique aqui

NOTA TÉCNICA N° 10/2020 -  GRUPO DE TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO
DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO  DO CORONAVÍRUS E  DA COVID-19  -  Versa
sobre a decretação de calamidade pública por período maior que o reconhecido pela
ALBA, no Município de Luis Eduardo Magalhães. clique aqui

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA  N°  01/2020 – MPF/MPBA/MPPE  -  Recomenda  aos
Municípios  de  Juazeiro/BA  e  Petrolina/PE  a  divulgação  de  informações  de  saúde  a
respeito da pandemia de COVID-19, como o quantitativo de infectados e de leitos de UTI
disponíveis, dentre outros. clique aqui

RECOMENDAÇÃO  -  Recomenda  ao  Município  de  Ubatã  que  reavalie  os  termos  do
decreto  que  flexibilizou  regras  de  distanciamento  social  no  município  e  estabeleça  a
transparência de informações sobre pandemia de COVID-19 na localidade. clique aqui
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_-_ubata_-_decreto_404.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/recomendacao_-_mps_covid_dados_2.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/nota_tecnica_ndeg_10.2020_-_gt_coronavirus_-_decreto_de_calamidade_publica_-_luis_eduardo_magalhaes.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/nf_-_arquivamento_-_representacao_eduardo_leite_1_cloroquina.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/boletim-08_-_comite_cientifico-01junho2020_final.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/282.2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/281.2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_011.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/acp_pa.249.9.57238.2020.pdf


RECOMENDAÇÃO N° 08/2020 –  Recomenda ao Município de Valença que reavalie os
termos de Decreto que flexibiliza as regras de distanciamento social exigidas para conter
os efeitos da pandemia da COVID-19. clique aqui

RECOMENDAÇÃO N°  05/2020 - Recomenda  ao  Município  de  Alagoinhas  que
intensifique a  fiscalização das ILPIS e  dos cuidados aos idosos e  adote  as  medidas
indicadas  para  o  enfrentamento  da  pandemia  de  COVID-19  naquele  município,  em
relação a este grupo de risco. clique aqui

DECISÃO JUDICIAL -  Concede  liminar  para  determinar  que  o  Município  de  Itabuna
promova o acolhimento, em alojamentos, dos profissionais de saúde lá residentes que
optem pelo isolamento como forma de promover a proteção da saúde pública, em razão
da pandemia COVID-19. clique aqui

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

INFORMATIVO GIAC 39, DE 12 DE JUNHO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 38, DE 10 DE JUNHO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 37, DE 08 DE JUNHO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 36, DE 05 DE JUNHO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 35, DE 04 DE JUNHO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 34, DE 02 DE JUNHO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 33, DE 01 DE JUNHO DE 2020    clique aqui  
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http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-33-de-01-de-junho-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-34-de-02-de-junho-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-35-de-04-de-junho-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-36-de-05-de-junho-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-37-de-08-de-junho-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-38-de-10-de-junho-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-39-de-12-de-junho-de-2020
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/decisao.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_05.20_-_intensificacao_dos_cuidados_ilpis_2_1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/recomendacao_no_08-2020_valenca.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 

Dayane Lucy de Jesus Guimarães - Telefone: (71) 3103-6522 
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	12/06/2020 - MP recomenda a readequação de barreiras sanitárias na entrada de Santo Antônio de Jesus. clique aqui

