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1. ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – SALVADOR

DECRETO Nº    32.5  7  9     DE    1  5     DE JULHO 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   32.5  7  6     DE   1  3     DE JULHO 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    32.5  72     DE    11     DE JULHO 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 
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.572_de_11_de_julho_de_2020_-_acoes_regionalizadas_itapua.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.572_de_11_de_julho_de_2020_-_acoes_regionalizadas_itapua.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.576_de_13_de_julho_de_2020_-.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.576_de_13_de_julho_de_2020_-.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.579_de_15_de_julho_de_2020_-_acoes_regionalizadas_aguas_claras_e_castelo_branco.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.579_de_15_de_julho_de_2020_-_acoes_regionalizadas_aguas_claras_e_castelo_branco.pdf


DECRETO Nº    32.5  6  9     DE    0  8     DE JULHO DE 2020 -   Estabelece protocolo setorial para
treinamentos em clubes profissionais de futebol - 2ª Etapa, na forma que indica.  clique
aqui 

DECRETO Nº    32.5  6  3     DE    0  8     DE JULHO 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    32.5  61     DE    0  7     DE JULHO DE 2020 -   Prorroga medidas de prevenção e
controle  para  enfrentamento  do  COVID-19  no  âmbito  do  Município  de  Salvador,
estabelece protocolos setoriais na forma que indica e dá outras providências. clique aqui 

PORTARIA  Nº  206/2020  -  Institui  regras  e  cria  Comissão  de  Aprovação  e
Acompanhamento do Plano de Trabalho para o repasse do auxílio financeiro emergencial
oriundo  do  Ministério  da  Saúde,  às  Santas  Casas  e  hospitais  filantrópicos  sem  fins
lucrativos para atuação de forma coordenada no combate ao avanço da pandemia da
Covid-19 e dá outras providências. clique aqui

DECRETO  Nº    32.547     DE    04    DE  JULHO  DE  2020  -   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

LEGISLAÇÃO ESTADUAL – BAHIA 

DECRETO Nº 19.838 DE 15 DE JULHO DE 2020 - Prorroga o termo final da suspensão
de contagem de prazo no âmbito do Processo Administrativo Fiscal. clique aqui

DECRETO Nº 19.837 DE 15 DE JULHO DE 2020 - Altera o Decreto nº 19.772, de 24 de
junho de 2020, na forma que indica. Restrição de circulação noturna. Juazeiro. clique aqui

DECRETO Nº 19.8  3  6   DE   15   DE JULHO 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_19.836_de_15_de_julho_de_2020_-_transporte_publico.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.837_de_15_de_julho_de_2020_-restricao_circulacao_noturna_juazeiro.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.838_de_15_de_julho_de_2020_-_prorroga_o_termo_final_da_suspensao_de_contagem_de_prazo_no_ambito_do_processo_administrativo_fiscal.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.547_de_04_de_julho_de_2020_-_acoes_regionalizadas_pau_da_lima.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_206.2020_-_institui_e_cria_a_comissao_de_aprovacao_e_acomp_do_plano_de_trabalho_para_o_repasse_do_auxilio_emergencial_do_ms_as_santas_casas_e_hosp_filantrop.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.561_de_07_de_julho_de_2020_-_prorroga_medidas_de_prevencao_e_controle_covid19_e_estabele_protocolos_setoriais.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.563_de_08_de_julho_de_2020_-_acoes_regionalizadas_nordeste_de_amarelina_e_liberdade.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.563_de_08_de_julho_de_2020_-_acoes_regionalizadas_nordeste_de_amarelina_e_liberdade.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.569_de_08_de_julho_de_2020_-_estabelece_protocolo_setorial_para_treinamentos_em_clubes_profissionais_de_futebol_-_2a_etapa.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_32.569_de_08_de_julho_de_2020_-_estabelece_protocolo_setorial_para_treinamentos_em_clubes_profissionais_de_futebol_-_2a_etapa.pdf


DECRETO Nº 19.834 DE 14 DE JULHO DE 2020 - Altera os Anexos I, II e III do Decreto
nº 19.829, de 10 de julho de 2020, na forma que indica, e dá outras providências. clique
aqui 

DECRETO Nº 19.8  3  3   DE 1  4   DE JULHO 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 19.832 DE 13 DE JULHO DE 2020 - Prorroga prazo para recolhimento do
Imposto  sobre  Propriedade  de  Veículos  Automotores  -  IPVA,  nas  hipóteses  que
especifica. clique aqui 

DECRETO Nº 19.831 DE 13 DE JULHO DE 2020 - Altera os Anexos I, II e III do Decreto
nº 19.829, de 10 de julho de 2020, na forma que indica, e dá outras providências. clique
aqui

DECRETO Nº 19.8  30   DE 1  3   DE JULHO 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 19.829 DE 10 DE JULHO 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 19.827 DE 10 DE JULHO DE 2020 - Altera o Decreto nº 19.810, de 03 de
julho de 2020, na forma que indica.  Restrição de circulação noturna.  Correntina. clique
aqui  

DECRETO Nº 19.826 DE 10 DE JULHO 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 19.825 DE 10 DE JULHO 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_19.825_de_10_de_julho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.825_de_10_de_julho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.826_de_10_de_julho_de_2020_-_restricao_circulacao_noturna_rms.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.827_de_10_de_julho_de_2020_-_restricao_circulacao_correntina.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.827_de_10_de_julho_de_2020_-_restricao_circulacao_correntina.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.829_de_10_de_julho_de_2020_-_restricao_circulacao_municipios.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.830_de_13_de_julho_de_2020_-_transporte_publico.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.831_de_13_de_julho_de_2020_-_altera_decreto_19.829_-_restricao_circulacao_interior.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.831_de_13_de_julho_de_2020_-_altera_decreto_19.829_-_restricao_circulacao_interior.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.832_de_13_de_julho_de_2020_-_prorroga_prazo_para_recolhimento_ipva.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.833_de_14_de_julho_de_2020_-_transporte_publico.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.834_de_14_de_julho_de_2020_-_altera_os_anexos_iii_e_iii_do_decreto_19.829_-_restricao_circulacao_interior.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.834_de_14_de_julho_de_2020_-_altera_os_anexos_iii_e_iii_do_decreto_19.829_-_restricao_circulacao_interior.pdf


DECRETO Nº 19.823 DE 09 DE JULHO DE 2020 - Altera o Decreto nº 19.779, de 26 de
junho de 2020, na forma que indica. Restrição de locomoção noturna. Itaberaba.  clique
aqui

DECRETO Nº 19.8  22   DE 0  9   DE JULHO 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 19.819 DE 08 DE JULHO DE 2020 - Altera o Decreto nº 19.772, de 24 de
junho de 2020, na forma que indica. Restrição de locomoção noturna. Juazeiro.  clique
aqui

DECRETO Nº 19.81  8   DE 0  8   DE JULHO 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 19.815 DE 07 DE JULHO 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 19.814 DE 06 DE JULHO 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 19.813 DE 03 DE JULHO 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. RMS. clique aqui

DECRETO Nº 19.810 DE 03 DE JULHO 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. Correntina. clique aqui

DECRETO Nº 19.809 DE 03 DE JULHO 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_19.809_de_03_de_julho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.809_de_03_de_julho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.810_de_03_de_julho_de_2020_-_restricao_de_circulacao_correntina.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.813_de_03_de_julho_de_2020_-restricao_circulacao_rms.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.814_de_06_de_julho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.815_de_07_de_julho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.818_de_08_de_julho_de_2020_-_transporte_publico.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.819_de_08_de_julho_de_2020_-_restricao_locomocao_noturna_juazeiro.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.819_de_08_de_julho_de_2020_-_restricao_locomocao_noturna_juazeiro.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.822_de_09_de_julho_de_2020_-_transporte_publico.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.823_de_09_de_julho_de_2020_-_restricao_locomocao_noturna_itaberaba.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.823_de_09_de_julho_de_2020_-_restricao_locomocao_noturna_itaberaba.pdf


DECRETO Nº 19.80  5   DE 02 DE JULHO 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. Itabuna. clique aqui

DECRETO Nº 19.804 DE 02 DE JULHO DE 2020 - Altera o Decreto nº 19.779, de 26 de
junho de 2020, na forma que indica. Restrição de locomoção noturna. Itaberaba. clique aqui

DECRETO Nº 19.803 DE 02 DE JULHO 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. Itapetinga. clique aqui

DECRETO Nº 19.802 DE 02 DE JULHO 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 19.79  6   DE   01   DE JU  LHO   DE 2020 -   Altera o Decreto nº 19.772, de 24 de
junho de 2020, na forma que indica. Juazeiro. clique aqui

DECRETO Nº 19.795 DE 01 DE JULHO 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 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 991, DE 15 DE JULHO DE 2020 - Abre crédito extraordinário,
em favor do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no valor de R$
160.000.000,00, para os fins que especifica. clique aqui  

PORTARIA Nº 16.655, DE 14 DE JULHO DE 2020 - Disciplina hipótese de recontratação
nos casos de rescisão sem justa causa, durante o estado de calamidade pública de que
trata  o  Decreto  Legislativo  nº  6,  de  20  de  março  de  2020.  (Processo  nº
19965.108664/2020-06). clique aqui  

DECRETO Nº 10.422, DE 13 DE JULHO DE 2020 - Prorroga os prazos para celebrar os
acordos de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do
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  
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_10.422_de_13_de_julho_de_2020_-_prorroga_os_prazos_para_celebrar_os_acordos_de_reducao_proporcional_de_jornada_e_de_salario_e_de_suspensao_temporaria_do_contrato.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_16.655_de_14_de_julho_de_2020_-_disciplina_hipotese_de_recontratacao_nos_casos_de_rescisao_sem_justa_causa_durante_o_estado_de_calamidade_publica.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/medida_provisoria_no_991_de_15_de_julho_de_2020_-_abre_credito_extraordinario_em_favor_do_ministerio_da_mulher_da_familia_e_dos_direitos_humanos_no_valor_de_r_160.000.00000_para_os_fins.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.795_de_01_de_julho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.796_de_01_de_julho_de_2020_-_altera_o_decreto_no_19.772_de_24_de_junho_de_2020_na_forma_que_indica._juazeiro.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.802_de_02_de_julho_de_2020_-_transporte.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.803_de_02_de_julho_de_2020_-_restricao_itapetinga.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.804_de_02_de_julho_de_2020_-_restricao_itaberaba.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/decreto_no_19.805_de_02_de_julho_de_2020_-_restricao_itabuna.pdf


PORTARIA  Nº  1.742,  DE  13  DE  JULHO  DE  2020  -  Credencia  temporariamente
municípios  a  receberem  incentivo  financeiro  referente  aos  Centros  Comunitários  de
Referência para Enfrentamento da Covid-19 e incentivo financeiro federal adicional per
capita,  em caráter  excepcional  e  temporário,  considerando  o  cenário  emergencial  de
saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus (Covid-
19). clique aqui  

PORTARIA Nº 1.74  1  , DE 10 DE JULHO DE 2020   - Prorroga o prazo para adequação do
cadastro de equipes, referente à Portaria nº 3.566/GM/MS, de 19 de dezembro de 2019,
que fixa o quantitativo de equipes de Saúde de Família e equipe Saúde Bucal composta
por profissionais com carga horária individual de 40 horas semanais e estabelece regra
transitória  para  às  equipes  de  Saúde  da  Família  com  as  tipologias  I,  II,  III,  IV  e  V
(Transitória), considerando o contexto da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19). clique aqui   

PORTARIA  Nº  1.740,  DE  10  DE  JULHO  DE  2020 -  Estabelece  o  pagamento  por
desempenho do Programa Previne Brasil  considerando o resultado potencial  de 100%
(cem por cento) do alcance dos indicadores por equipe do Distrito Federal e municípios
constantes no Anexo da Portaria nº 172/GM/MS, de 31 de janeiro de 2020, diante do
contexto  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  nacional  e  internacional
decorrente do coronavírus (Covid-19). clique aqui  

LEI Nº 14.024, DE 9 DE JULHO DE 2020 - Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001,
para suspender temporariamente as obrigações financeiras dos estudantes beneficiários
do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) durante o período de vigência do estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
clique aqui  

PORTARIA  Nº  438,  DE  9  DE  JULHO  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  

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 989, DE 8 DE JULHO DE 2020 - Abre crédito extraordinário,
em  favor  dos  Ministérios  da  Educação,  da  Saúde  e  da  Cidadania,  no  valor  de  R$
348.347.886,00, para os fins que especifica. clique aqui 

LEI Nº 14.023, DE 8 DE JULHO DE 2020 - Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, para determinar a adoção de medidas imediatas que preservem a saúde e a vida
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/medida_provisoria_ndeg_989_de_8_de_julho_de_2020_-_abre_credito_extraordinario_em_favor_dos_ministerios_da_educacao_da_saude_e_da_cidadania_no_valor_de_r_348.347.88600.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_438_de_9_de_julho_de_2020_-dispor_sobre_o_calendario_de_pagamentos_e_saques_do_auxilio_emergencial_instituido_pela_lei_no_13.982_de_2_de_abril_de_2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_ndeg14024_de_09_de_julho_de_2020_-_altera_a_lei_no_10.260_de_12_de_julho_de_2001_para_suspender_temporariamente_as_obrigacoes_financeiras_dos_estudantes_beneficiarios_do_fies_durant.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_1.740_de_10_de_julho_de_2020_-estabelece_o_pagamento_por_desempenho_do_programa_previne_brasil_considerando_o_resultado_potencial_de_100_cem_por_cento_do_alc.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_1.741_de_13_de_julho_de_2020_-prorroga_o_prazo_para_adequacao_do_cadastro_de_equipes_referente_a_portaria_no_3.566gmms_de_19_de_dezembro_de.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_1.742_de_13_de_julho_de_2020_-credencia_temporariamente_municipios_a_receberem_incentivo_financeiro_referente_aos_centros_comunitarios_de_referencia_para_enfren.pdf


de  todos  os  profissionais  considerados  essenciais  ao  controle  de  doenças  e  à
manutenção da ordem pública, durante a emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019. clique aqui

LEI Nº 14.022, DE 7 DE JULHO DE 2020 - Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, e dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a
mulher e de enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e
pessoas  com  deficiência  durante  a  emergência  de  saúde  pública  de  importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. clique aqui

LEI Nº 14.021, DE 7 DE JULHO DE 2020 - Dispõe sobre medidas de proteção social para
prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas; cria o
Plano  Emergencial  para  Enfrentamento  à  Covid-19  nos  territórios  indígenas;  estipula
medidas de apoio às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais
povos e comunidades tradicionais para o enfrentamento à Covid-19; e altera a Lei  nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, a fim de assegurar aporte de recursos adicionais nas
situações emergenciais e de calamidade pública. clique aqui

LEI  Nº  14.020,  DE  6  DE  JULHO  DE  2020  - Institui  o  Programa  Emergencial  de
Manutenção  do  Emprego  e  da  Renda;  dispõe  sobre  medidas  complementares  para
enfrentamento 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 do coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020; altera as Leis n os 8.213, de 24 de julho de 1991, 10.101, de 19 de dezembro de
2000, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, 10.865, de 30 de abril de 2004, e 8.177, de 1º
de março de 1991; e dá outras providências. clique aqui

PORTARIA Nº 1.696, DE 3 DE JULHO DE 2020 - Dispõe sobre a alteração do prazo para
alcance da meta de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Sistema
de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), previsto no art. 4º da Portaria
nº 3.263/GM/MS, de 11 de dezembro de 2019, que estabelece o incentivo financeiro de
custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos
usuários do Sistema Único de Saúde, no âmbito da Atenção Primária à Saúde. clique aqui

RESOLUÇÃO Nº 7, DE 3 DE JULHO DE 2020 - Dispõe sobre procedimentos a serem
adotados por órgãos e entidades do Poder Executivo federal em relação às solicitações

7

https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_1.696_de_3_de_julho_de_2020_-_sisab_-_alteracao_de_prazo.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.020_de_6_de_julho_de_2020_-_institui_o_programa_emergencial_de_manutencao_do_emprego.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.021_de_7_de_julho_de_2020_-_dispoe_sobre_medidas_de_protecao_social_para_prevencao_do_contagio_e_da_disseminacao_da_covid_19.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.022_de_7_de_julho_de_2020_-_altera_a_lei_ndeg_13.979_-_dispoe_sobre_medidas_de_enfrentamento_a_violencia_domestica_e_familiar_contra_a_mulher_e_de_enfrentamento_a_violencia_co.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/epi-equipamento_de_protecao_individual/lei_no_14.023_de_8_de_julho_de_2020_-altera_a_lei13.979_para_determinar_a_adocao_de_medidas_imediatas_que_perservem_a_saude_e_a_vida_de_todos_os_profissionai.pdf


de transporte de equipamentos, medicamentos e insumos para o combate à Covid -19.
clique aqui 

LEI Nº 14.019, DE 2 DE JULHO DE 2020 - Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para  dispor  sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual  para
circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em
transportes  públicos,  sobre  a  adoção  de  medidas  de  assepsia  de  locais  de  acesso
público, inclusive transportes públicos, e sobre a disponibilização de produtos saneantes
aos  usuários  durante  a  vigência  das  medidas  para  enfrentamento  da  emergência  de
saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19.  clique
aqui

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 107 - Adia,  em razão da pandemia da Covid-19, as
eleições municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos. clique aqui

PORTARIA Nº 1.666,  DE 1º  DE JULHO DE 2020  -  Dispõe sobre a transferência de
recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavírus -
COVID 19. 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:

14/07/2020 - Recomendação do MP visa coibir aglomerações em Catu. clique aqui 

09/07/2020 - MP pede esclarecimentos sobre liberação de corpo de idoso morto por Covid
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https://www.mpba.mp.br/noticia/52331
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/portaria_no_1.666_de_1o_de_julho_de_2020_-transferencia_de_recursos_financeiros_aos_estadosdf_e_municipios.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/emenda_constitucional_no_107_-_adia_em_razao_da_pandemia_da_covid-19_as_eleicoes_municipais_de_outubro_de_2020_e_os_prazos_eleitorais_respectivos.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.019_de_2_de_julho_de_2020-_altera_a_lei_13.979_para_dispor_sobre_a_obrigatoriedade_do_uso_de_mascara.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/legislacao/lei_no_14.019_de_2_de_julho_de_2020-_altera_a_lei_13.979_para_dispor_sobre_a_obrigatoriedade_do_uso_de_mascara.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/resolucao_no_7_de_3_de_julho_de_2020_-_dispoe_sobre_procedimentos_a_serem_adotados_por_orgaos_e_entidades_do_poder_exe._solicitacao_de_transporte_de_equipamedicamentos_e_insumos.pdf


em Valença.  clique aqui  

08/07/2020  -  Cinco  municípios  são  obrigados  a  promover  transparência  nos  gastos
públicos. clique aqui 

07/07/2020 -  MP pede à Justiça indenização pela Coelba de consumidores lesados por
práticas abusivas. clique aqui 

06/07/2020 - MP requer que Justiça determine redução de 30% das mensalidades de
mais 15 faculdades de Salvador. clique aqui 

03/07/2020 - Mais um veículo da empresa Cidade do Ouro é apreendido em Jacobina.
clique aqui 

02/07/2020  - MP  emite  parecer  favorável  à  suspensão  de  decreto  de  reabertura  de
comércio não essencial em Valença. clique aqui

02/07/2020 - Justiça acata pedido do MP e determina redução de mensalidades da Maple
Bear. clique aqui

3. MATERIAL DE APOIO

DECISÃO - CAOCRIM - Resposta a consulta na qual se questionava se a utilização de
videoconferência  para  a  realização  de  audiência  para  análise  da  possibilidade  de
celebração de ANPP é recomendada diante do cenário pandêmico. clique aqui  

DECISÃO  – Concede  liminar  para  determinar  que  a  Faculdade  Estácio  de  Juazeiro
promova e aplique a redução de mensalidade dos cursos ofertados em 30%, enquanto
não restabelecidas as aulas presenciais. clique aqui  

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2020 – CAODH/CAOCIFE -  Faz uma série de
recomendações  ao  Município  de  Salvador,  empresa  funerária  e  serviços  cartorários
relacionadas ao registro e documentação de óbitos durante a pandemia de COVID-19.
clique aqui  
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https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_conjunta_02_de_2020_-_declaracao_de_obito_por_funeraria_-_art_79_lrp.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/decisao_1_-_acp_juazeiro.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/material_e/ou_notas_tecnicas/decisao_-_resposta_a_consulta_atinente_a_realizacao_de_anpp_por_videoconferencia.pdf
https://www.mpba.mp.br/noticia/52161
https://www.mpba.mp.br/noticia/52162
https://www.mpba.mp.br/noticia/52173
https://www.mpba.mp.br/noticia/52193
https://www.mpba.mp.br/noticia/52214
https://www.mpba.mp.br/noticia/52216
https://www.mpba.mp.br/noticia/52242


MODELO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CEACON - Pede a redução das mensalidades,
enquanto  durar  o  isolamento  social  e  a  impossibilidade  da  realização  de  aulas
presenciais, dos cursos da Faculdade Estácio de Juazeiro. clique aqui  

RECOMENDAÇÃO Nº 021/2020 – Recomenda ao Município de Caculé que empreenda
efetiva fiscalização ao cumprimento de decreto municipal que dispõe sobre medidas de
prevenção e enfrentamento à pandemia de COVID-19. clique aqui  

RECOMENDAÇÃO Nº  002/2020  –  CAOCA  -  Recomenda a  adoção  de  medidas que
assegurem  o  funcionamento  dos  Conselhos  Tutelares  de  Ruy  Barbosa,  Macajuba,
Lajedinho e Ibiquera durante o estado de emergência decretado em razão da pandemia
do novo coronavírus (COVID-19). clique aqui  

DECISÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Defere a antecipação de tutela recursal para
determinar a suspensão dos efeitos de decreto de Jequié que autoriza o funcionamento
de atividades não essenciais no município. clique aqui  

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO  PREPARATÓRIO - Instaura
procedimento preparatório para apurar supostas ilegalidades e irregularidades praticadas
por  academias  de  ginástica  frente  aos  consumidores,  em  razão  da  suspensão  de
atividades por força da pandemia de COVID-19. clique aqui 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  - Instaura
procedimento administrativo para acompanhar a mudança das aulas presenciais por aulas
online pela Faculdade Dom Luiz, seus impactos nas relações de consumo e nos contratos
firmados com o seu público-alvo. clique aqui 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL - Instaura Inquérito  Civil  para
apurar ações do Município de Teixeira de Freitas no Lar de Idosos São Francisco, para o
enfrentamento da 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 52, DE 13 DE JULHO DE 2020    clique aqui  
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http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-52-de-13-de-julho-de-2020
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/portaria_4_ic_-_idoso_-_lar_dos_idosos_-_09_-07-2020.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/cons_11.2020_corona_mensalidade_faculdade._ribeira_do_pombal.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/portaria_003.9.111583.2020_-_consumidor-academia_alpha.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/decisao._agravo_de_instrumento._jequie.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_-funcionamento_dos_cts_rb_-_macajuba_-_ibiquera_-_lajedinho.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/recomendacao_promotoria_de_justica_de_cacule.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/saude/coronavirus-material-tecnico/modelos_de_pecas/processo_8002244-94.2020.8.05.0146_-_acao_civil_publica-_juazeiro.pdf


INFORMATIVO GIAC 51, DE 08 DE JULHO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 50, DE 07 DE JULHO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 49, DE 06 DE JULHO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 48, DE 02 DE JULHO DE 2020    clique aqui  

INFORMATIVO GIAC 47, DE 01 DE JULHO DE 2020    clique aqui  

11

http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-47-de-01-de-julho-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-48-de-02-de-julho-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-49-de-06-de-julho-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-50-de-07-de-julho-de-2020
http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos/informativos-do-giac/informativo-no-51-de-08-de-julho-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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