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ATOS DA UNIÃO

EMENDAS CONSTITUCIONAIS

Emenda Constitucional nº 107, DE 2 DE
JULHO DE 2020: Adia, em razão da
pandemia da Covid-19, as eleições
municipais de outubro de 2020 e os prazos
eleitorais respectivos

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º As eleições municipais previstas para
outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de
novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver, observado o disposto no § 4º deste
artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de
que trata o caput deste artigo, as seguintes
datas:
I - a partir de 11 de agosto, para a vedação às
emissoras
para
transmitir
programa
apresentado ou comentado por précandidato, conforme previsto no § 1º do art. 45
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
II - entre 31 de agosto e 16 de setembro, para
a realização das convenções para escolha
dos candidatos pelos partidos e a deliberação
sobre coligações, a que se refere o caput do
art. 8º da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997;
III - até 26 de setembro, para que os partidos
e coligações solicitem à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos, conforme
disposto no caput do art. 11 da Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997, e no caput do art.
93 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965;
IV - após 26 de setembro, para o início da
propaganda eleitoral, inclusive na internet,
conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei

nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e no
caput do art. 240 da Lei nº 4.737, de 15 de
julho de 1965;
V - a partir de 26 de setembro, para que a
Justiça Eleitoral convoque os partidos e a
representação das emissoras de rádio e de
televisão para elaborarem plano de mídia,
conforme disposto no art. 52 da Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997;
VI - 27 de outubro, para que os partidos
políticos, as coligações e os candidatos,
obrigatoriamente, divulguem o relatório que
discrimina as transferências do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, os recursos em
dinheiro e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados,
conforme disposto no inciso II do § 4º do art.
28 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997;
VII - até 15 de dezembro, para o
encaminhamento à Justiça Eleitoral do
conjunto das prestações de contas de
campanha dos candidatos e dos partidos
políticos, relativamente ao primeiro e, onde
houver, ao segundo turno das eleições,
conforme disposto nos incisos III e IV do caput
do art. 29 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997.
§ 2º Os demais prazos fixados na Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997, e na Lei nº 4.737,
de 15 de julho de 1965, que não tenham
transcorrido na data da publicação desta
Emenda Constitucional e tenham como
referência a data do pleito serão computados
considerando-se a nova data das eleições de
2020.
§ 3º Nas eleições de que trata este artigo
serão observadas as seguintes disposições:
I - o prazo previsto no § 1º do art. 30 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, não será
aplicado, e a decisão que julgar as contas dos
candidatos eleitos deverá ser publicada até o
dia 12 de fevereiro de 2021;
II - o prazo para a propositura da
representação de que trata o art. 30-A da Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, será até
o dia 1º de março de 2021;

III - os partidos políticos ficarão autorizados a
realizar, por meio virtual, independentemente
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

2
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

de
qualquer
disposição
estatutária,
convenções ou reuniões para a escolha de
candidatos e a formalização de coligações,
bem como para a definição dos critérios de
distribuição dos recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, de que trata
o art. 16-C da Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997;
IV - os prazos para desincompatibilização
que, na data da publicação desta Emenda
Constitucional, estiverem:
a) a vencer: serão computados considerandose a nova data de realização das eleições de
2020;
b) vencidos: serão considerados preclusos,
vedada a sua reabertura;
V - a diplomação dos candidatos eleitos
ocorrerá em todo o País até o dia 18 de
dezembro, salvo a situação prevista no § 4º
deste artigo;
VI - os atos de propaganda eleitoral não
poderão ser limitados pela legislação
municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a
decisão estiver fundamentada em prévio
parecer técnico emitido por autoridade
sanitária estadual ou nacional;

§ 4º No caso de as condições sanitárias de um
Estado ou Município não permitirem a
realização das eleições nas datas previstas
nocaputdeste artigo, o Congresso Nacional,
por provocação do Tribunal Superior Eleitoral,
instruída com manifestação da autoridade
sanitária nacional, e após parecer da
Comissão Mista de que trata o art. 2º do
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020, poderá editar decreto legislativo a fim
de designar novas datas para a realização do
pleito, observada como data-limite o dia 27 de
dezembro de 2020, e caberá ao Tribunal
Superior Eleitoral dispor sobre as medidas
necessárias à conclusão do processo
eleitoral.
§ 5º O Tribunal Superior Eleitoral fica
autorizado a promover ajustes nas normas
referentes a:
I
prazos
para
fiscalização
e
acompanhamento
dos
programas
de
computador utilizados nas urnas eletrônicas
para os processos de votação, apuração e
totalização, bem como de todas as fases do
processo de votação, apuração das eleições
e processamento eletrônico da totalização dos
resultados, para adequá-los ao novo
calendário eleitoral;

VII - em relação à conduta vedada prevista no
inciso VII do caputdo art. 73 da Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997, os gastos
liquidados com publicidade institucional
realizada até 15 de agosto de 2020 não
poderão exceder a média dos gastos dos 2
(dois) primeiros quadrimestres dos 3 (três)
últimos anos que antecedem ao pleito, salvo
em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;

II - recepção de votos, justificativas, auditoria
e fiscalização no dia da eleição, inclusive no
tocante ao horário de funcionamento das
seções eleitorais e à distribuição dos eleitores
no período, de forma a propiciar a melhor
segurança sanitária possível a todos os
participantes do processo eleitoral.

VIII - no segundo semestre de 2020, poderá
ser realizada a publicidade institucional de
atos e campanhas dos órgãos públicos
municipais e de suas respectivas entidades da
administração
indireta
destinados
ao
enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à
orientação da população quanto a serviços
públicos e a outros temas afetados pela
pandemia, resguardada a possibilidade de
apuração de eventual conduta abusiva nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64,
de 18 de maio de 1990.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Art. 2º Não se aplica o art. 16 da Constituição
Federal ao disposto nesta Emenda
Constitucional.

Brasília, em 2 de julho de 2020.
Mesa da
Câmara
dos
Deputados

Deputado
RODRIGO
MAIA

Mesa do
Senado
Federal

Senador DAVI
ALCOLUMBRE
Presidente
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109, DE 15
DE MARÇO DE 2021

Presidente
Deputado
MARCOS
PEREIRA

Senador
ANTONIO
ANASTASIA

1º VicePresidente

1º VicePresidente

Deputado
LUCIANO
BIVAR

Senador
LASIER
MARTINS

2º VicePresidente

2º VicePresidente

Deputada
SORAYA
SANTOS
1ª
Secretária
Deputado
MÁRIO
HERINGER
2º
Secretário
Deputado
RAFAEL
MOTTA
no
exercício
da 3ª
Secretaria
Deputado
ANDRÉ
FUFUCA
4º
Secretário

Senador
SÉRGIO
PETECÃO
1º Secretário

Senador
EDUARDO
GOMES
2º Secretário

Senador
FLÁVIO
BOLSONARO
3º Secretário

Senador
WEVERTON
no exercício da
4ª Secretaria

Altera os arts. 29-A, 37, 49, 84, 163, 165,
167, 168 e 169 da Constituição Federal e os
arts. 101 e 109 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias; acrescenta à
Constituição Federal os arts. 164-A, 167- A,
167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G;
revoga
dispositivos
do
Ato
das
Disposições Constitucionais Transitórias
e institui regras transitórias sobre redução
de benefícios tributários; desvincula
parcialmente o superávit financeiro de
fundos
públicos;
e
suspende
condicionalidades para realização de
despesas com concessão de auxílio
emergencial residual para enfrentar as
consequências sociais e econômicas da
pandemia da Covid-19.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 29-A. O total da despesa do Poder
Legislativo Municipal, incluídos os subsídios
dos Vereadores e os demais gastos com
pessoal inativo e pensionistas, não poderá
ultrapassar os seguintes percentuais, relativos
ao somatório da receita tributária e das
transferências previstas no § 5º do art. 153 e
nos arts. 158 e 159 desta Constituição,
efetivamente realizado no exercício anterior:
(Vigência)

.........................................................................
........................................................" (NR)
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"Art.
37.
.........................................................................
........................................

"Art.
163.
.........................................................................
......................................

.........................................................................
.................................................................

.........................................................................
................................................................

§ 16. Os órgãos e entidades da administração
pública, individual ou conjuntamente, devem
realizar avaliação das políticas públicas,
inclusive com divulgação do objeto a ser
avaliado e dos resultados alcançados, na
forma da lei." (NR)

VIII
sustentabilidade
especificando:

"Art.
49.
.........................................................................
........................................

.........................................................................
.................................................................

XVIII - decretar o estado de calamidade
pública de âmbito nacional previsto nos arts.
167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G
desta Constituição." (NR) "

"Art.
84.
.........................................................................
........................................

.........................................................................
.................................................................

XXVIII - propor ao Congresso Nacional a
decretação do estado de calamidade pública
de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B,
167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta
Constituição.

da

dívida,

a) indicadores de sua apuração;

b) níveis de compatibilidade dos resultados
fiscais com a trajetória da dívida;

c) trajetória de convergência do montante da
dívida com os limites definidos em legislação;

d) medidas
vedações;

de

ajuste,

suspensões

e

e) planejamento de alienação de ativos com
vistas à redução do montante da dívida.
Parágrafo único. A lei complementar de que
trata o inciso VIII do caput deste artigo pode
autorizar a aplicação das vedações previstas
no art. 167-A desta Constituição." (NR)

"Art. 164-A. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios devem conduzir suas
políticas fiscais de forma a manter a dívida
pública em níveis sustentáveis, na forma da lei
complementar referida no inciso VIII do caput
do art. 163 desta Constituição.

Parágrafo único. A elaboração e a execução
de planos e orçamentos devem refletir a
compatibilidade dos indicadores fiscais com a
sustentabilidade da dívida."

.........................................................................
......................................................." (NR)
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"Art.
165.
.........................................................................
......................................

.........................................................................
.................................................................

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias
compreenderá as metas e prioridades da
administração pública federal, estabelecerá
as diretrizes de política fiscal e respectivas
metas, em consonância com trajetória
sustentável da dívida pública, orientará a
elaboração da lei orçamentária anual, disporá
sobre as alterações na legislação tributária e
estabelecerá a política de aplicação das
agências financeiras oficiais de fomento.

.........................................................................
.................................................................

§ 16. As leis de que trata este artigo devem
observar, no que couber, os resultados do
monitoramento e da avaliação das políticas
públicas previstos no § 16 do art. 37 desta
Constituição." (NR)

"Art.
167.
.........................................................................
.......................................

.........................................................................
.................................................................

XIV - a criação de fundo público, quando seus
objetivos puderem ser alcançados mediante a
vinculação
de
receitas
orçamentárias
específicas ou mediante a execução direta por
programação orçamentária e financeira de
órgão ou entidade da administração pública.

§ 4º É permitida a vinculação das receitas a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e
as alíneas "a", "b", "d" e "e" do inciso I e o
inciso II do caput do art. 159 desta
Constituição para pagamento de débitos com
a União e para prestar-lhe garantia ou
contragarantia.

.........................................................................
.................................................................

§ 6º Para fins da apuração ao término do
exercício financeiro do cumprimento do limite
de que trata o inciso III do caput deste artigo,
as receitas das operações de crédito
efetuadas no contexto da gestão da dívida
pública mobiliária federal somente serão
consideradas no exercício financeiro em que
for realizada a respectiva despesa." (NR)

"Art. 167-A. Apurado que, no período de 12
(doze) meses, a relação entre despesas
correntes e receitas correntes supera 95%
(noventa e cinco por cento), no âmbito dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é facultado aos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público,
ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública
do ente, enquanto permanecer a situação,
aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de
vedação da:

I - concessão, a qualquer título, de vantagem,
aumento, reajuste ou adequação de
remuneração de membros de Poder ou de
órgão, de servidores e empregados públicos e
de militares, exceto dos derivados de
sentença judicial transitada em julgado ou de
determinação legal anterior ao início da
aplicação das medidas de que trata este
artigo;

II - criação de cargo, emprego ou função que
implique aumento de despesa;
.........................................................................
.................................................................
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III - alteração de estrutura de carreira que
implique aumento de despesa;

aquisitivo referida no inciso IV do caput do art.
7º desta Constituição;

IV - admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, ressalvadas:

IX - criação ou expansão de programas e
linhas de financiamento, bem como remissão,
renegociação ou refinanciamento de dívidas
que impliquem ampliação das despesas com
subsídios e subvenções;

a) as reposições de cargos de chefia e de
direção que não acarretem aumento de
despesa;

X - concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária.
b) as reposições decorrentes de vacâncias de
cargos efetivos ou vitalícios;

c) as contratações temporárias de que trata o
inciso IX do caput do art. 37 desta
Constituição; e

d) as reposições de temporários para
prestação de serviço militar e de alunos de
órgãos de formação de militares;

V - realização de concurso público, exceto
para as reposições de vacâncias previstas no
inciso IV deste caput;

VI - criação ou majoração de auxílios,
vantagens, bônus, abonos, verbas de
representação ou benefícios de qualquer
natureza, inclusive os de cunho indenizatório,
em favor de membros de Poder, do Ministério
Público ou da Defensoria Pública e de
servidores e empregados públicos e de
militares, ou ainda de seus dependentes,
exceto quando derivados de sentença judicial
transitada em julgado ou de determinação
legal anterior ao início da aplicação das
medidas de que trata este artigo;

VII - criação de despesa obrigatória;

VIII - adoção de medida que implique reajuste
de despesa obrigatória acima da variação da
inflação, observada a preservação do poder

§ 1º Apurado que a despesa corrente supera
85% (oitenta e cinco por cento) da receita
corrente, sem exceder o percentual
mencionado no caput deste artigo, as
medidas nele indicadas podem ser, no todo ou
em parte, implementadas por atos do Chefe
do Poder Executivo com vigência imediata,
facultado aos demais Poderes e órgãos
autônomos
implementá-las
em
seus
respectivos âmbitos.

§ 2º O ato de que trata o § 1º deste artigo deve
ser submetido, em regime de urgência, à
apreciação do Poder Legislativo.

§ 3º O ato perde a eficácia, reconhecida a
validade dos atos praticados na sua vigência,
quando:

I - rejeitado pelo Poder Legislativo;

II - transcorrido o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias sem que se ultime a sua
apreciação; ou

III - apurado que não mais se verifica a
hipótese prevista no § 1º deste artigo, mesmo
após a sua aprovação pelo Poder Legislativo.

§ 4º A apuração referida neste artigo deve ser
realizada bimestralmente.
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§ 5º As disposições de que trata este artigo:

I - não constituem obrigação de pagamento
futuro pelo ente da Federação ou direitos de
outrem sobre o erário;

II - não revogam, dispensam ou suspendem o
cumprimento de dispositivos constitucionais e
legais que disponham sobre metas fiscais ou
limites máximos de despesas.

§ 6º Ocorrendo a hipótese de que trata o caput
deste artigo, até que todas as medidas nele
previstas tenham sido adotadas por todos os
Poderes e órgãos nele mencionados, de
acordo com declaração do respectivo Tribunal
de Contas, é vedada:

I - a concessão, por qualquer outro ente da
Federação, de garantias ao ente envolvido;

II - a tomada de operação de crédito por parte
do ente envolvido com outro ente da
Federação, diretamente ou por intermédio de
seus fundos, autarquias, fundações ou
empresas estatais dependentes, ainda que
sob a forma de novação, refinanciamento ou
postergação
de
dívida
contraída
anteriormente, ressalvados os financiamentos
destinados a projetos específicos celebrados
na forma de operações típicas das agências
financeiras oficiais de fomento."

"Art. 167-B. Durante a vigência de estado de
calamidade pública de âmbito nacional,
decretado pelo Congresso Nacional por
iniciativa privativa do Presidente da
República, a União deve adotar regime
extraordinário fiscal, financeiro e de
contratações para atender às necessidades
dele decorrentes, somente naquilo em que a
urgência for incompatível com o regime
regular, nos termos definidos nos arts. 167-C,
167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta
Constituição."

"Art. 167-C. Com o propósito exclusivo de
enfrentamento da calamidade pública e de
seus efeitos sociais e econômicos, no seu
período de duração, o Poder Executivo federal
pode adotar processos simplificados de
contratação de pessoal, em caráter
temporário e emergencial, e de obras,
serviços e compras que assegurem, quando
possível, competição e igualdade de
condições a todos os concorrentes,
dispensada a observância do § 1º do art. 169
na contratação de que trata o inciso IX do
caput do art. 37 desta Constituição, limitada a
dispensa às situações de que trata o referido
inciso, sem prejuízo do controle dos órgãos
competentes."

"Art. 167-D. As proposições legislativas e os
atos do Poder Executivo com propósito
exclusivo de enfrentar a calamidade e suas
consequências sociais e econômicas, com
vigência e efeitos restritos à sua duração,
desde que não impliquem despesa obrigatória
de caráter continuado, ficam dispensados da
observância das limitações legais quanto à
criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento
de ação governamental que acarrete aumento
de despesa e à concessão ou à ampliação de
incentivo ou benefício de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita.

Parágrafo único. Durante a vigência da
calamidade pública de âmbito nacional de que
trata o art. 167-B, não se aplica o disposto no
§ 3º do art. 195 desta Constituição."

"Art. 167-E. Fica dispensada, durante a
integralidade do exercício financeiro em que
vigore a calamidade pública de âmbito
nacional, a observância do inciso III do caput
do art. 167 desta Constituição."

"Art. 167-F. Durante a vigência da calamidade
pública de âmbito nacional de que trata o art.
167-B desta Constituição:
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I - são dispensados, durante a integralidade
do exercício financeiro em que vigore a
calamidade pública, os limites, as condições e
demais restrições aplicáveis à União para a
contratação de operações de crédito, bem
como sua verificação;

II - o superávit financeiro apurado em 31 de
dezembro do ano imediatamente anterior ao
reconhecimento pode ser destinado à
cobertura de despesas oriundas das medidas
de combate à calamidade pública de âmbito
nacional e ao pagamento da dívida pública.

§ 1º Lei complementar pode definir outras
suspensões, dispensas e afastamentos
aplicáveis durante a vigência do estado de
calamidade pública de âmbito nacional.

ultrapassem a sua duração, não se aplicam as
vedações referidas nos incisos II, IV, VII, IX e
X do caput do art. 167-A desta Constituição.

§ 2º Na hipótese de que trata o art. 167-B, não
se aplica a alínea "c" do inciso I do caput do
art. 159 desta Constituição, devendo a
transferência a que se refere aquele
dispositivo ser efetuada nos mesmos
montantes transferidos no exercício anterior à
decretação da calamidade.

§ 3º É facultada aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios a aplicação das
vedações referidas no caput, nos termos
deste artigo, e, até que as tenham adotado na
integralidade,
estarão
submetidos
às
restrições do § 6º do art. 167-A desta
Constituição, enquanto perdurarem seus
efeitos para a União."

§ 2º O disposto no inciso II do caput deste
artigo não se aplica às fontes de recursos:

I - decorrentes de repartição de receitas a
Estados, ao Distrito Federal e a Municípios;

II - decorrentes das vinculações estabelecidas
pelos arts. 195, 198, 201, 212, 212-A e 239
desta Constituição;

III - destinadas ao registro de receitas
oriundas da arrecadação de doações ou de
empréstimos compulsórios, de transferências
recebidas para o atendimento de finalidades
determinadas ou das receitas de capital
produto de operações de financiamento
celebradas com finalidades contratualmente
determinadas."

"Art. 167-G. Na hipótese de que trata o art.
167-B, aplicam-se à União, até o término da
calamidade pública, as vedações previstas no
art. 167-A desta Constituição.

"Art.
168.
.........................................................................
.....................................

§ 1º É vedada a transferência a fundos de
recursos financeiros oriundos de repasses
duodecimais.

§ 2º O saldo financeiro decorrente dos
recursos entregues na forma do caput deste
artigo deve ser restituído ao caixa único do
Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor
deduzido das primeiras parcelas duodecimais
do exercício seguinte." (NR)

"Art. 169. A despesa com pessoal ativo e
inativo e pensionistas da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios não pode
exceder os limites estabelecidos em lei
complementar.

.........................................................................
......................................................." (NR)

§ 1º Na hipótese de medidas de combate à
calamidade pública cuja vigência e efeitos não
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Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios que, em 25 de março de 2015, se
encontravam em mora no pagamento de seus
precatórios quitarão, até 31 de dezembro de
2029, seus débitos vencidos e os que
vencerão dentro desse período, atualizados
pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por
outro índice que venha a substituí-lo,
depositando mensalmente em conta especial
do Tribunal de Justiça local, sob única e
exclusiva administração deste, 1/12 (um doze
avos) do valor calculado percentualmente
sobre suas receitas correntes líquidas
apuradas no segundo mês anterior ao mês de
pagamento, em percentual suficiente para a
quitação de seus débitos e, ainda que
variável, nunca inferior, em cada exercício, ao
percentual praticado na data da entrada em
vigor do regime especial a que se refere este
artigo, em conformidade com plano de
pagamento a ser anualmente apresentado ao
Tribunal de Justiça local.

"Art. 109. Se verificado, na aprovação da lei
orçamentária, que, no âmbito das despesas
sujeitas aos limites do art. 107 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, a
proporção da despesa obrigatória primária em
relação à despesa primária total foi superior a
95% (noventa e cinco por cento), aplicam-se
ao respectivo Poder ou órgão, até o final do
exercício a que se refere a lei orçamentária,
sem prejuízo de outras medidas, as seguintes
vedações:

I - concessão, a qualquer título, de vantagem,
aumento, reajuste ou adequação de
remuneração de membros de Poder ou de
órgão, de servidores e empregados públicos e
de militares, exceto dos derivados de
sentença judicial transitada em julgado ou de
determinação legal anterior ao início da
aplicação das medidas de que trata este
artigo;

.........................................................................
..................................................................

IV - admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, ressalvadas:
.........................................................................
................................................................

a) as reposições de cargos de chefia e de
direção que não acarretem aumento de
despesa;

§ 4º (Revogado).

I - (revogado);

II - (revogado);

b) as reposições decorrentes de vacâncias de
cargos efetivos ou vitalícios;

c) as contratações temporárias de que trata o
inciso IX do caput do art. 37 da Constituição
Federal; e

III - (revogado);

IV - (revogado)." (NR)

d) as reposições de temporários para
prestação de serviço militar e de alunos de
órgãos de formação de militares;
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.........................................................................
................................................................

concessão da revisão geral prevista no inciso
X do caput do art. 37 da Constituição Federal.

VI - criação ou majoração de auxílios,
vantagens, bônus, abonos, verbas de
representação ou benefícios de qualquer
natureza, inclusive os de cunho indenizatório,
em favor de membros de Poder, do Ministério
Público ou da Defensoria Pública, de
servidores e empregados públicos e de
militares, ou ainda de seus dependentes,
exceto quando derivados de sentença judicial
transitada em julgado ou de determinação
legal anterior ao início da aplicação das
medidas de que trata este artigo;

§ 4º As disposições deste artigo:

.........................................................................
.................................................................

IX - aumento do valor de benefícios de cunho
indenizatório destinados a qualquer membro
de Poder, servidor ou empregado da
administração pública e a seus dependentes,
exceto quando derivado de sentença judicial
transitada em julgado ou de determinação
legal anterior ao início da aplicação das
medidas de que trata este artigo.

§ 1º As vedações previstas nos incisos I, III e
VI do caput deste artigo, quando acionadas as
vedações para qualquer dos órgãos
elencados nos incisos II, III e IV do caput do
art. 107 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, aplicam-se ao
conjunto dos órgãos referidos em cada inciso.

§ 2º Caso as vedações de que trata o caput
deste artigo sejam acionadas para o Poder
Executivo, ficam vedadas:

.........................................................................
..................................................................

I - não constituem obrigação de pagamento
futuro pela União ou direitos de outrem sobre
o erário;

II - não revogam, dispensam ou suspendem o
cumprimento de dispositivos constitucionais e
legais que disponham sobre metas fiscais ou
limites máximos de despesas; e

III - aplicam-se também a proposições
legislativas.

§ 5º O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do
caput e no § 2º deste artigo não se aplica a
medidas de combate a calamidade pública
nacional cuja vigência e efeitos não
ultrapassem a sua duração." (NR)

Art. 3º Durante o exercício financeiro de 2021,
a proposição legislativa com o propósito
exclusivo de conceder auxílio emergencial
residual para enfrentar as consequências
sociais e econômicas da pandemia da Covid19 fica dispensada da observância das
limitações legais quanto à criação, à
expansão ou ao aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento de
despesa.

§ 1º As despesas decorrentes da concessão
do auxílio referido no caput deste artigo
realizadas no exercício financeiro de 2021 não
são consideradas, até o limite de R$
44.000.000.000,00 (quarenta e quatro bilhões
de reais), para fins de:

I - apuração da meta de resultado primário
estabelecida no caput do art. 2º da Lei nº
14.116, de 31 de dezembro de 2020;

§ 3º Caso as vedações de que trata o caput
deste artigo sejam acionadas, fica vedada a
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II - limite para despesas primárias
estabelecido no inciso I do caput do art. 107
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

§ 2º As operações de crédito realizadas para
custear a concessão do auxílio referido no
caput deste artigo ficam ressalvadas do limite
estabelecido no inciso III do caput do art. 167
da Constituição Federal.

§ 3º A despesa de que trata este artigo deve
ser atendida por meio de crédito
extraordinário.

ocasião da promulgação desta Emenda
Constitucional;

II - de modo que esse montante, no prazo de
até 8 (oito) anos, não ultrapasse 2% (dois por
cento) do produto interno bruto.

§ 2º O disposto no caput deste artigo, bem
como o atingimento das metas estabelecidas
no § 1º deste artigo, não se aplica aos
incentivos e benefícios:

I - estabelecidos com fundamento na alínea
"d" do inciso III do caput e no parágrafo único
do art. 146 da Constituição Federal;

§ 4º A abertura do crédito extraordinário
referido no § 3º deste artigo dar-seá
independentemente da observância dos
requisitos exigidos no § 3º do art. 167 da
Constituição Federal.

II - concedidos a entidades sem fins lucrativos
com fundamento na alínea "c" do inciso VI do
caput do art. 150 e no § 7º do art. 195 da
Constituição Federal;

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se apenas
à União, vedada sua adoção pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

III - concedidos aos programas de que trata a
alínea "c" do inciso I do caput do art. 159 da
Constituição Federal;

Art. 4º O Presidente da República deve
encaminhar ao Congresso Nacional, em até 6
(seis) meses após a promulgação desta
Emenda Constitucional, plano de redução
gradual de incentivos e benefícios federais de
natureza tributária, acompanhado das
correspondentes proposições legislativas e
das estimativas dos respectivos impactos
orçamentários e financeiros.

IV - relativos ao regime especial estabelecido
nos termos do art. 40 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e às áreas de
livre comércio e zonas francas estabelecidas
na forma da lei;

§ 1º As proposições legislativas a que se
refere o caput devem propiciar, em conjunto,
redução do montante total dos incentivos e
benefícios referidos no caput deste artigo:

VI - concedidos aos programas estabelecidos
em lei destinados à concessão de bolsas de
estudo integrais e parciais para estudantes de
cursos superiores em instituições privadas de
ensino superior, com ou sem fins lucrativos.

I - para o exercício em que forem
encaminhadas, de pelo menos 10% (dez por
cento), em termos anualizados, em relação
aos incentivos e benefícios vigentes por

§ 3º Para efeitos deste artigo, considera-se
incentivo ou benefício de natureza tributária
aquele assim definido na mais recente

V - relacionados aos produtos que compõem
a cesta básica; e
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publicação do demonstrativo a que se refere o
§ 6º do art. 165 da Constituição Federal.

II - aos fundos ressalvados no inciso IV do art.
167 da Constituição Federal.

§ 4º Lei complementar tratará de:
Art. 6º Ficam revogados:
I - critérios objetivos, metas de desempenho e
procedimentos para a concessão e a
alteração de incentivo ou benefício de
natureza tributária, financeira ou creditícia
para pessoas jurídicas do qual decorra
diminuição de receita ou aumento de
despesa;

II - regras para a avaliação periódica
obrigatória dos impactos econômicosociais
dos incentivos ou benefícios de que trata o
inciso I deste parágrafo, com divulgação
irrestrita dos respectivos resultados;

III - redução gradual de incentivos fiscais
federais de natureza tributária, sem prejuízo
do plano emergencial de que trata o caput
deste artigo.

Art. 5º Até o final do segundo exercício
financeiro
subsequente
à
data
da
promulgação desta Emenda Constitucional, o
superávit financeiro das fontes de recursos
dos fundos públicos do Poder Executivo,
apurados ao final de cada exercício, poderá
ser destinado à amortização da dívida pública
do respectivo ente.

§ 1º Se o ente não tiver dívida pública a
amortizar, o superávit financeiro das fontes de
recursos dos fundos públicos do Poder
Executivo será de livre aplicação.

§ 2º Não se aplica o disposto no caput deste
artigo:

I - aos fundos públicos de fomento e
desenvolvimento regionais, operados por
instituição financeira de caráter regional;

I - o art. 91 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias; e

II - o § 4º do art. 101 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação, exceto
quanto à alteração do art. 29-A da
Constituição Federal, a qual entra em vigor a
partir do início da primeira legislatura
municipal após a data de publicação desta
Emenda Constitucional.

Brasília, em 15 de março de 2021
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DECRETOS LEGISLATIVOS

relacionadas à emergência de saúde pública
de importância internacional relacionada ao
coronavírus (Covid-19).

DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 2020:
Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, a ocorrência do estado de
calamidade pública, nos termos da
solicitação do Presidente da República
encaminhada por meio da Mensagem nº 93,
de 18 de março de 2020.

§ 3º Bimestralmente, a Comissão realizará
audiência pública com a presença do Ministro
da Economia, para apresentação e avaliação
de relatório circunstanciado da situação fiscal
e da execução orçamentária e financeira das
medidas relacionadas à emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
relacionada ao coronavírus (Covid-19), que
deverá ser publicado pelo Poder Executivo
antes da referida audiência.

Exposição dos motivos dispo nível em <
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/p
rop_mostrarintegra;jsessionid=0F1C83704D3
F90D566CF13E223FB9141.proposicoesWeb
Externo2?codteor=1867390&filename=MSC+
93/2020>

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para
os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, notadamente para as
dispensas do atingimento dos resultados
fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de
11 de novembro de 2019, e da limitação de
empenho de que trata o art. 9º da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
a ocorrência do estado de calamidade pública,
com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos
termos da solicitação do Presidente da
República encaminhada por meio da
Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.

Senado Federal, em 20 de março de 2020.

SENADOR ANTONIO ANASTASIA
Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência

Art. 2º Fica constituída Comissão Mista no
âmbito do Congresso Nacional, composta por
6 (seis) deputados e 6 (seis) senadores, com
igual número de suplentes, com o objetivo de
acompanhar a situação fiscal e a execução
orçamentária e financeira das medidas
relacionadas à emergência de saúde pública
de importância internacional relacionada ao
coronavírus (Covid-19).
§ 1º Os trabalhos poderão ser desenvolvidos
por meio virtual, nos termos definidos pela
Presidência da Comissão.
§ 2º A Comissão realizará, mensalmente,
reunião com o Ministério da Economia, para
avaliar a situação fiscal e a execução
orçamentária e financeira das medidas
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LEIS

Internacional, constante do Anexo ao Decreto
nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, aplicamse ao disposto nesta Lei, no que couber.

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE
2020: Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019.

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional de
que trata esta Lei, as autoridades poderão
adotar, no âmbito de suas competências,
entre outras, as seguintes medidas:
(Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)
I - isolamento;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória
de:
a) exames médicos;

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que
poderão ser adotadas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019.
§ 1º As medidas estabelecidas nesta Lei
objetivam a proteção da coletividade.
§ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde
disporá sobre a duração da situação de
emergência de saúde pública de que trata
esta Lei.
§ 3º O prazo de que trata o § 2º deste artigo
não poderá ser superior ao declarado pela
Organização Mundial de Saúde.
Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei,
considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes
ou contaminadas, ou de bagagens, meios de
transporte, mercadorias ou encomendas
postais afetadas, de outros, de maneira a
evitar a contaminação ou a propagação do
coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou
separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam
doentes, ou de bagagens, contêineres,
animais, meios de transporte ou mercadorias
suspeitos de contaminação, de maneira a
evitar a possível contaminação ou a
propagação do coronavírus.
Parágrafo único. As definições estabelecidas
pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário

b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos;
III-A – uso obrigatório de máscaras de
proteção individual;
(Incluído pela Lei nº
14.019, de 2020)
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo
de cadáver;
VI – restrição excepcional e temporária, por
rodovias, portos ou aeroportos, de: (Redação
dada pela Lei nº 14.035, de 2020)
a) entrada e saída do País; e
Lei nº 14.035, de 2020)

(Incluído pela

b) locomoção interestadual e intermunicipal;
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
VII - requisição de bens e serviços de pessoas
naturais e jurídicas, hipótese em que será
garantido o pagamento posterior de
indenização justa; e
VIII – autorização excepcional e temporária
para a importação e distribuição de quaisquer
materiais, medicamentos, equipamentos e
insumos da área de saúde sujeitos à vigilância
sanitária sem registro na Anvisa considerados
essenciais para auxiliar no combate à
pandemia do coronavírus, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 14.006, de 2020)
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a) registrados por pelo menos 1 (uma) das
seguintes autoridades sanitárias estrangeiras
e autorizados à distribuição comercial em
seus respectivos países:
(Redação dada
pela Lei nº 14.006, de 2020)
1. Food and Drug Administration (FDA);
(Incluído pela Lei nº 14.006, de 2020)
2.
European Medicines Agency (EMA);
(Incluído pela Lei nº 14.006, de 2020)
3. Pharmaceuticals and Medical Devices
Agency (PMDA); (Incluído pela Lei nº 14.006,
de 2020)
4. National Medical Products Administration
(NMPA);
(Incluído pela Lei nº 14.006, de
2020)
b) (revogada). (Redação dada pela Lei nº
14.006, de 2020)
§ 1º As medidas previstas neste artigo
somente poderão ser determinadas com base
em evidências científicas e em análises sobre
as informações estratégicas em saúde e
deverão ser limitadas no tempo e no espaço
ao mínimo indispensável à promoção e à
preservação da saúde pública.
§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas
pelas medidas previstas neste artigo:
I - o direito de serem informadas
permanentemente sobre o seu estado de
saúde e a assistência à família conforme
regulamento;
II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos
humanos e às liberdades fundamentais das
pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do
Regulamento
Sanitário
Internacional,
constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de
30 de janeiro de 2020.
§ 3º Será considerado falta justificada ao
serviço público ou à atividade laboral privada
o período de ausência decorrente das
medidas previstas neste artigo.
§ 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao
cumprimento das medidas previstas neste
artigo, e o descumprimento delas acarretará
responsabilização, nos termos previstos em
lei.

§ 5º Ato do Ministro de Estado da Saúde:
I - disporá sobre as condições e os prazos
aplicáveis às medidas previstas nos incisos I
e II do caput deste artigo; e
II – (revogado). (Redação dada pela Lei nº
14.006, de 2020)
§ 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da
Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da
Infraestrutura disporá sobre as medidas
previstas no inciso VI do caput deste artigo,
observado o disposto no inciso I do § 6º-B
deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº
14.035, de 2020)
§ 6º-B. As medidas previstas no inciso VI do
caput deste artigo deverão ser precedidas de
recomendação técnica e fundamentada:
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
I – da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), em relação à entrada e saída do
País e à locomoção interestadual; ou
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
II – do respectivo órgão estadual de vigilância
sanitária,
em
relação
à
locomoção
intermunicipal. (Incluído pela Lei nº 14.035,
de 2020)
§ 6º-C. (VETADO).
14.035, de 2020)

(Incluído pela Lei nº

§ 6º-D. (VETADO).
14.035, de 2020)

(Incluído pela Lei nº

§ 7º As medidas previstas neste artigo
poderão ser adotadas:
I – pelo Ministério da Saúde, exceto a
constante do inciso VIII do caput deste artigo;
(Redação dada pela Lei nº 14.006, de 2020)
II – pelos gestores locais de saúde, desde que
autorizados pelo Ministério da Saúde, nas
hipóteses dos incisos I, II, III-A, V e VI do caput
deste artigo;
(Redação dada pela Lei nº
14.035, de 2020)
III - pelos gestores locais de saúde, nas
hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput
deste artigo.
IV – pela Anvisa, na hipótese do inciso VIII do
caput deste artigo.
(Incluído pela Lei nº
14.006, de 2020)
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§ 7º-A. (VETADO).
14.006, de 2020)

(Incluído pela Lei nº

§ 7º-B. O médico que prescrever ou ministrar
medicamento cuja importação ou distribuição
tenha sido autorizada na forma do inciso VIII
do caput deste artigo deverá informar ao
paciente ou ao seu representante legal que o
produto ainda não tem registro na Anvisa e foi
liberado por ter sido registrado por autoridade
sanitária estrangeira. (Incluído pela Lei nº
14.006, de 2020)
§ 7º-C Os serviços públicos e atividades
essenciais, cujo funcionamento deverá ser
resguardado quando adotadas as medidas
previstas
neste
artigo,
incluem
os
relacionados ao atendimento a mulheres em
situação de violência doméstica e familiar, nos
termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006, a crianças, a adolescentes, a pessoas
idosas e a pessoas com deficiência vítimas de
crimes tipificados na Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), na Lei nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), na Lei nº
13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da
Pessoa com Deficiência), e no Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal). (Incluído pela Lei nº 14.022, de 2020)
(Incluído pela Lei nº 14.022, de 2020)
§ 8º Na ausência da adoção de medidas de
que trata o inciso II do § 7º deste artigo, ou até
sua
superveniência,
prevalecerão
as
determinações: (Incluído pela Lei nº 14.035,
de 2020)
I – do Ministério da Saúde em relação aos
incisos I, II, III, IV, V e VII do caput deste
artigo; e (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
II – do ato conjunto de que trata o § 6º em
relação às medidas previstas no inciso VI do
caput deste artigo.
(Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
§ 9º A adoção das medidas previstas neste
artigo deverá resguardar o abastecimento de
produtos e o exercício e o funcionamento de
serviços públicos e de atividades essenciais,
assim definidos em decreto da respectiva
autoridade federativa.
(Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)

§ 10. As medidas a que se referem os incisos
I, II e VI do caput, observado o disposto nos
incisos I e II do § 6º-B deste artigo, quando
afetarem a execução de serviços públicos e
de atividades essenciais, inclusive os
regulados, concedidos ou autorizados,
somente poderão ser adotadas em ato
específico e desde que haja articulação prévia
com o órgão regulador ou o poder concedente
ou autorizador. (Incluído pela Lei nº 14.035,
de 2020)
§ 11. É vedada a restrição à ação de
trabalhadores
que
possa
afetar
o
funcionamento de serviços públicos e de
atividades essenciais, definidos conforme
previsto no § 9º deste artigo, e as cargas de
qualquer espécie que possam acarretar
desabastecimento de gêneros necessários à
população. (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz
cobertos por máscara de proteção individual,
conforme a legislação sanitária e na forma de
regulamentação estabelecida pelo Poder
Executivo federal, para circulação em
espaços públicos e privados acessíveis ao
público, em vias públicas e em transportes
públicos coletivos, bem como em: (Incluído
pela Lei nº 14.019, de 2020)
I – veículos de transporte remunerado privado
individual de passageiros por aplicativo ou por
meio de táxis; (Incluído pela Lei nº 14.019,
de 2020)
II – ônibus, aeronaves ou embarcações de
uso coletivo fretados; (Incluído pela Lei nº
14.019, de 2020)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019,
de 2020)
§ 1º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019,
de 2020)
§ 2º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019,
de 2020)
§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019,
de 2020)
§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019,
de 2020)
§ 5º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019,
de 2020)
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§ 6º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019,
de 2020)
§ 7º A obrigação prevista no caput deste artigo
será dispensada no caso de pessoas com
transtorno do espectro autista, com
deficiência intelectual, com deficiências
sensoriais ou com quaisquer outras
deficiências que as impeçam de fazer o uso
adequado de máscara de proteção facial,
conforme declaração médica, que poderá ser
obtida por meio digital, bem como no caso de
crianças com menos de 3 (três) anos de idade.
(Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)
§ 8º As máscaras a que se refere o caput
deste artigo podem ser artesanais ou
industriais. (Incluído pela Lei nº 14.019, de
2020)
Art. 3º-B. (VETADO).
14.019, de 2020)

(Incluído pela Lei nº

§ 1º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019,
de 2020)
§ 2º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019,
de 2020)
§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019,
de 2020)
§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019,
de 2020)
§ 5º Os órgãos, entidades e estabelecimentos
a que se refere este artigo deverão afixar
cartazes informativos sobre a forma de uso
correto de máscaras e o número máximo de
pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro
do estabelecimento, nos termos de
regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.019, de
2020)
§ 6º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019,
de 2020)
Art. 3º-C. (VETADO).
14.019, de 2020)

(Incluído pela Lei nº

Art. 3º-D. (VETADO).
14.019, de 2020)

(Incluído pela Lei nº

Art. 3º-E. É garantido o atendimento
preferencial em estabelecimentos de saúde
aos profissionais de saúde e aos profissionais
da segurança pública, integrantes dos órgãos
previstos no art. 144 da Constituição Federal,
diagnosticados com a Covid-19, respeitados

os protocolos nacionais de atendimento
médico.
(Incluído pela Lei nº 14.019, de
2020)
Art. 3º-F. É obrigatório o uso de máscaras de
proteção individual nos estabelecimentos
prisionais e nos estabelecimentos de
cumprimento de medidas socioeducativas,
observado o disposto no caput do art. 3º-B
desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.019, de
2020)
Art. 3º-G. As concessionárias e empresas de
transporte público deverão atuar em
colaboração com o poder público na
fiscalização do cumprimento das normas de
utilização obrigatória de máscaras de
proteção individual, podendo inclusive vedar,
nos terminais e meios de transporte por elas
operados, a entrada de passageiros em
desacordo com as normas estabelecidas pelo
respectivo poder concedente. (Incluído pela
Lei nº 14.019, de 2020)
Parágrafo único. O poder público concedente
regulamentará o disposto neste artigo,
inclusive em relação ao estabelecimento de
multas pelo seu descumprimento. (Incluído
pela Lei nº 14.019, de 2020)
Art. 3º-H. Os órgãos e entidades públicos, por
si, por suas empresas, concessionárias ou
permissionárias ou por qualquer outra forma
de empreendimento, bem como o setor
privado de bens e serviços, deverão adotar
medidas de prevenção à proliferação de
doenças, como a assepsia de locais de
circulação de pessoas e do interior de
veículos de toda natureza usados em serviço
e a disponibilização aos usuários de produtos
higienizantes e saneantes. (Incluído pela Lei
nº 14.019, de 2020)
Parágrafo único. (VETADO).
Lei nº 14.019, de 2020)
Art. 3º-I. (VETADO).
14.019, de 2020)

(Incluído pela

(Incluído pela Lei nº

Art. 3º-J Durante a emergência de saúde
pública
decorrente
do
coronavírus
responsável pelo surto de 2019, o poder
público e os empregadores ou contratantes
adotarão, imediatamente, medidas para
preservar a saúde e a vida de todos os
profissionais considerados essenciais ao
controle de doenças e à manutenção da
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ordem pública.
de 2020)

(Incluído pela Lei nº 14.023,

§ 1º Para efeitos do disposto no caput deste
artigo, são considerados profissionais
essenciais ao controle de doenças e à
manutenção da ordem pública: (Incluído pela
Lei nº 14.023, de 2020)
I - médicos; (Incluído pela Lei nº 14.023, de
2020)
II - enfermeiros; (Incluído pela Lei nº 14.023,
de 2020)
III - fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais,
fonoaudiólogos e profissionais envolvidos nos
processos de habilitação e reabilitação;
(Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
IV - psicólogos; (Incluído pela Lei nº 14.023,
de 2020)
V - assistentes sociais; (Incluído pela Lei nº
14.023, de 2020)
VI - policiais federais, civis, militares, penais,
rodoviários e ferroviários e membros das
Forças Armadas;
(Incluído pela Lei nº
14.023, de 2020)
VII - agentes socioeducativos, agentes de
segurança de trânsito e agentes de segurança
privada;
(Incluído pela Lei nº 14.023, de
2020)
VIII - brigadistas e bombeiros civis e militares;
(Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
IX - vigilantes que trabalham em unidades
públicas e privadas de saúde; (Incluído pela
Lei nº 14.023, de 2020)
X - assistentes administrativos que atuam no
cadastro de pacientes em unidades de saúde;
(Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
XI - agentes de fiscalização;
Lei nº 14.023, de 2020)

(Incluído pela

XII - agentes comunitários de saúde;
(Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
XIII - agentes de combate às endemias;
(Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
XIV - técnicos e auxiliares de enfermagem;
(Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)

tomografia computadorizada e de ressonância
nuclear magnética;
(Incluído pela Lei nº
14.023, de 2020)
XVI - maqueiros, maqueiros de ambulância e
padioleiros; (Incluído pela Lei nº 14.023, de
2020)
XVII - cuidadores e atendentes de pessoas
com deficiência, de pessoas idosas ou de
pessoas com doenças raras; (Incluído pela
Lei nº 14.023, de 2020)
XVIII - biólogos, biomédicos e técnicos em
análises clínicas; (Incluído pela Lei nº 14.023,
de 2020)
XIX - médicos-veterinários; (Incluído pela Lei
nº 14.023, de 2020)
XX - coveiros, atendentes funerários,
motoristas funerários, auxiliares funerários e
demais trabalhadores de serviços funerários e
de autópsias; (Incluído pela Lei nº 14.023, de
2020)
XXI - profissionais de limpeza; (Incluído pela
Lei nº 14.023, de 2020)
XXII - profissionais que trabalham na cadeia
de produção de alimentos e bebidas, incluídos
os insumos; (Incluído pela Lei nº 14.023, de
2020)
XXIII - farmacêuticos, bioquímicos e técnicos
em farmácia; (Incluído pela Lei nº 14.023, de
2020)
XXIV - cirurgiões-dentistas, técnicos em
saúde bucal e auxiliares em saúde bucal;
(Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
XXV - aeronautas, aeroviários e controladores
de voo; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
XXVI - motoristas de ambulância;
pela Lei nº 14.023, de 2020)

(Incluído

XXVII - guardas municipais; (Incluído pela Lei
nº 14.023, de 2020)
XXVIII - profissionais dos Centros de
Referência de Assistência Social (Cras) e dos
Centros de Referência Especializados de
Assistência Social (Creas); (Incluído pela Lei
nº 14.023, de 2020)
XXIX - servidores públicos que trabalham na
área da saúde, inclusive em funções

XV - técnicos, tecnólogos e auxiliares em
radiologia e operadores de aparelhos de
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administrativas; (Incluído pela Lei nº 14.023,
de 2020)
XXX - outros profissionais que trabalhem ou
sejam convocados a trabalhar nas unidades
de saúde durante o período de isolamento
social ou que tenham contato com pessoas ou
com materiais que ofereçam risco de
contaminação pelo novo coronavírus.
(Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
§ 2º O poder público e os empregadores ou
contratantes fornecerão, gratuitamente, os
equipamentos de proteção individual (EPIs)
recomendados pela Anvisa aos profissionais
relacionados no § 1º deste artigo que
estiverem em atividade e em contato direto
com portadores ou possíveis portadores do
novo coronavírus, considerados os protocolos
indicados para cada situação. (Incluído pela
Lei nº 14.023, de 2020)
§ 3º Os profissionais essenciais ao controle
de doenças e à manutenção da ordem pública
que estiverem em contato direto com
portadores ou possíveis portadores do novo
coronavírus terão prioridade para fazer testes
de diagnóstico da Covid-19 e serão
tempestivamente tratados e orientados sobre
sua condição de saúde e sobre sua aptidão
para retornar ao trabalho. (Incluído pela Lei
nº 14.023, de 2020)
Art. 4º
É dispensável a licitação para
aquisição ou contratação de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional
de que trata esta Lei. (Redação dada pela
Lei nº 14.035, de 2020)
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o
caput deste artigo é temporária e aplica-se
apenas enquanto perdurar a emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.

prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de aquisição ou contratação, além
das seguintes informações: (Redação dada
pela Lei nº 14.035, de 2020)
I – o ato que autoriza a contratação direta ou
o extrato decorrente do contrato; (Incluído
pela Lei nº 14.035, de 2020)
II – a discriminação do bem adquirido ou do
serviço contratado e o local de entrega ou de
prestação; (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
III – o valor global do contrato, as parcelas do
objeto, os montantes pagos e o saldo
disponível ou bloqueado, caso exista;
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
IV – as informações sobre eventuais aditivos
contratuais; (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
V – a quantidade entregue em cada unidade
da Federação durante a execução do
contrato, nas contratações de bens e serviços.
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
§ 3º
Na situação excepcional de,
comprovadamente,
haver
uma
única
fornecedora do bem ou prestadora do serviço,
será
possível
a
sua
contratação,
independentemente da existência de sanção
de impedimento ou de suspensão de contratar
com o poder público. (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
§ 3º-A. No caso de que trata o § 3º deste
artigo, é obrigatória a prestação de garantia
nas modalidades previstas no art. 56 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, que não
poderá exceder a 10% (dez por cento) do
valor do contrato.
(Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
§ 4º Na hipótese de dispensa de licitação de
que trata o caput, quando se tratar de compra
ou contratação por mais de um órgão ou
entidade, o sistema de registro de preços, de
que trata o inciso II do caput do art. 15 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser
utilizado.
(Incluído pela Medida Provisória
nº 951, de 2020)

§ 2º Todas as aquisições ou contratações
realizadas com base nesta Lei serão
disponibilizadas, no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, contado da realização do
ato, em site oficial específico na internet,
observados, no que couber, os requisitos
§ 5º
Na hipótese de inexistência de
previstos no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527,
regulamento específico, o ente federativo
de 18 de novembro de 2011, com o nome do
poderá aplicar o regulamento federal sobre
contratado, o número de sua inscrição na
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
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registro de preços.
(Incluído pela Medida
Provisória nº 951, de 2020)
§ 6º O órgão ou entidade gerenciador da
compra estabelecerá prazo, contado da data
de divulgação da intenção de registro de
preço, entre dois e quatro dias úteis, para que
outros órgãos e entidades manifestem
interesse em participar do sistema de registro
de preços nos termos do disposto no § 4º e no
§ 5º.
(Incluído pela Medida Provisória nº
951, de 2020)
Art. 4º-A. A aquisição ou contratação de bens
e serviços, inclusive de engenharia, a que se
refere o caput do art. 4º desta Lei, não se
restringe a equipamentos novos, desde que o
fornecedor se responsabilize pelas plenas
condições de uso e de funcionamento do
objeto contratado.
(Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
Art. 4º-B.
Nas dispensas de licitação
decorrentes do disposto nesta Lei, presumemse comprovadas as condições de: (Incluído
pela Lei nº 14.035, de 2020)

Art. 4º-E. Nas aquisições ou contratações de
bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional de que
trata esta Lei, será admitida a apresentação
de termo de referência simplificado ou de
projeto básico simplificado. (Incluído pela Lei
nº 14.035, de 2020)
§ 1º O termo de referência simplificado ou o
projeto básico simplificado referidos no caput
deste artigo conterá: (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
I – declaração do objeto; (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
II – fundamentação simplificada da
contratação; (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
III – descrição resumida da solução
apresentada; (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
IV – requisitos da contratação; (Incluído pela
Lei nº 14.035, de 2020)

I – ocorrência de situação de emergência;
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

V – critérios de medição e de pagamento;
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

II – necessidade de pronto atendimento da
situação de emergência; (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)

VI – estimativa de preços obtida por meio de,
no mínimo, 1 (um) dos seguintes parâmetros:
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

III – existência de risco à segurança de
pessoas, de obras, de prestação de serviços,
de equipamentos e de outros bens, públicos
ou particulares; e
(Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)

a) Portal de Compras do Governo Federal;
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

IV – limitação da contratação à parcela
necessária ao atendimento da situação de
emergência. (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
Art. 4º-C. Para a aquisição ou contratação de
bens, serviços, inclusive de engenharia, e
insumos necessários ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de que trata
esta Lei, não será exigida a elaboração de
estudos preliminares quando se tratar de bens
e de serviços comuns. (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
Art. 4º-D. O gerenciamento de riscos da
contratação somente será exigível durante a
gestão do contrato.
(Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)

b)
pesquisa
publicada
em
mídia
especializada; (Incluído pela Lei nº 14.035,
de 2020)
c) sites especializados ou de domínio amplo;
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
d) contratações similares de outros entes
públicos; ou (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
e) pesquisa realizada com os potenciais
fornecedores; (Incluído pela Lei nº 14.035,
de 2020)
VII – adequação orçamentária. (Incluído pela
Lei nº 14.035, de 2020)
§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa
da autoridade competente, será dispensada a
estimativa de preços de que trata o inciso VI
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do § 1º deste artigo.
14.035, de 2020)

(Incluído pela Lei nº

§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa
de que trata o inciso VI do § 1º deste artigo
não impedem a contratação pelo poder
público por valores superiores decorrentes de
oscilações ocasionadas pela variação de
preços, desde que observadas as seguintes
condições: (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
I – negociação prévia com os demais
fornecedores, segundo a ordem de
classificação, para obtenção de condições
mais vantajosas; e
(Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
II – efetiva fundamentação, nos autos da
contratação correspondente, da variação de
preços praticados no mercado por motivo
superveniente. (Incluído pela Lei nº 14.035,
de 2020)
Art. 4º-F. Na hipótese de haver restrição de
fornecedores ou de prestadores de serviço, a
autoridade competente, excepcionalmente e
mediante justificativa, poderá dispensar a
apresentação de documentação relativa à
regularidade fiscal ou, ainda, o cumprimento
de 1 (um) ou mais requisitos de habilitação,
ressalvados a exigência de apresentação de
prova de regularidade trabalhista e o
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
caput do art. 7º da Constituição Federal.
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
Art. 4º-G.
Nos casos de licitação na
modalidade pregão, eletrônico ou presencial,
cujo objeto seja a aquisição ou contratação de
bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional de que
trata esta Lei, os prazos dos procedimentos
licitatórios serão reduzidos pela metade.
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
§ 1º Quando o prazo original de que trata o
caput deste artigo for número ímpar, este será
arredondado para o número inteiro
antecedente. (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)

§ 3º
Fica dispensada a realização de
audiência pública a que se refere o art. 39 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as
licitações de que trata o caput deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
Art. 4º-H. Os contratos regidos por esta Lei
terão prazo de duração de até 6 (seis) meses
e poderão ser prorrogados por períodos
sucessivos, enquanto vigorar o Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020,
respeitados os prazos pactuados. (Incluído
pela Lei nº 14.035, de 2020)
Art. 4º-I. Para os contratos decorrentes dos
procedimentos previstos nesta Lei, a
administração pública poderá prever que os
contratados fiquem obrigados a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões ao objeto contratado de até
50% (cinquenta por cento) do valor inicial
atualizado do contrato. (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
Art. 5º Toda pessoa colaborará com as
autoridades sanitárias na comunicação
imediata de:
I - possíveis contatos com agentes infecciosos
do coronavírus;
II - circulação em áreas consideradas como
regiões de contaminação pelo coronavírus.
Art. 5º-A Enquanto perdurar o estado de
emergência
de
saúde
internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019: (Incluído pela Lei nº 14.022,
de 2020)
I - os prazos processuais, a apreciação de
matérias, o atendimento às partes e a
concessão de medidas protetivas que tenham
relação com atos de violência doméstica e
familiar cometidos contra mulheres, crianças,
adolescentes, pessoas idosas e pessoas com
deficiência serão mantidos, sem suspensão;
(Incluído pela Lei nº 14.022, de 2020)

II - o registro da ocorrência de violência
doméstica e familiar contra a mulher e de
crimes cometidos contra criança, adolescente,
pessoa idosa ou pessoa com deficiência
poderá ser realizado por meio eletrônico ou
§ 2º
Os recursos dos procedimentos
por meio de número de telefone de
licitatórios somente terão efeito devolutivo.
emergência designado para tal fim pelos
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
órgãos de segurança pública; (Incluído pela
Lei nº 14.022, de 2020)
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Parágrafo único. Os processos de que trata o
inciso I do caput deste artigo serão
considerados de natureza urgente. (Incluído
pela Lei nº 14.022, de 2020)
Art. 5º-B.
O receituário médico ou
odontológico de medicamentos sujeitos a
prescrição e de uso contínuo será válido pelo
menos enquanto perdurarem as medidas de
isolamento para contenção do surto da Covid19. (Incluído pela Lei nº 14.028, de 2020)
§ 1º O disposto no caput não se aplica ao
receituário de medicamentos sujeitos ao
controle sanitário especial, que seguirá a
regulamentação da Anvisa. (Incluído pela Lei
nº 14.028, de 2020)
§ 2º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.028,
de 2020)
Art. 6º É obrigatório o compartilhamento entre
órgãos e entidades da administração pública
federal, estadual, distrital e municipal de
dados essenciais à identificação de pessoas
infectadas ou com suspeita de infecção pelo
coronavírus, com a finalidade exclusiva de
evitar a sua propagação.
§ 1º A obrigação a que se refere o caput deste
artigo estende-se às pessoas jurídicas de
direito privado quando os dados forem
solicitados por autoridade sanitária.
§ 2º O Ministério da Saúde manterá dados
públicos e atualizados sobre os casos
confirmados, suspeitos e em investigação,
relativos à situação de emergência pública
sanitária, resguardando o direito ao sigilo das
informações pessoais.
Art. 6º-A. Para a concessão de suprimento de
fundos e por item de despesa, e para as
aquisições e as contratações a que se refere
o caput do art. 4º desta Lei, quando a
movimentação for realizada por meio de
Cartão de Pagamento do Governo, ficam
estabelecidos os seguintes limites: (Incluído
pela Lei nº 14.035, de 2020)
I – na execução de serviços de engenharia, o
valor estabelecido na alínea “a” do inciso I do
caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993; e (Incluído pela Lei nº 14.035,
de 2020)
II – nas compras em geral e em outros
serviços, o valor estabelecido na alínea “a” do

inciso II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993. (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
Art. 6º-B

(Vigência encerrada)

Art. 6º-C

(Vigência encerrada)

Art. 6º-D Fica suspenso o transcurso dos
prazos prescricionais para aplicação de
sanções administrativas previstas na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, e na Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011.
(Incluído pela Medida
Provisória nº 951, de 2020)
Art. 7º O Ministério da Saúde editará os atos
necessários
à
regulamentação
e
operacionalização do disposto nesta Lei.
Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto estiver
vigente o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020, observado o disposto no art.
4º-H desta Lei. (Redação dada pela Lei nº
14.035, de 2020)
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta

LEI Nº 13.998, DE 14 DE MAIO DE 2020:
Promove mudanças no auxílio emergencial
instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril
de 2020; e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º (VETADO).
Art. 2º O art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril
de 2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art.2º
.........................................................................
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I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade,
salvo
no
caso
de
mães
adolescentes;..................................................
.........................................................................
V
(VETADO);......................................................
........................................................................
§ 1º (VETADO).
§ 1º-A. (VETADO).
§ 1º-B. (VETADO).

Art. 3º Fica permitida a suspensão das
parcelas de empréstimos contratados
referentes ao Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies), para os contratos
adimplentes antes da vigência do estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
§ 1º A suspensão de que trata o caput deste
artigo é aplicável tanto aos contratos de
tomadores do financiamento que concluíram
seus cursos quanto aos dos que não o
fizeram.

§ 2º Nas situações em que for mais vantajoso,
o
auxílio
emergencial
substituirá,
temporariamente e de ofício, o benefício do
Programa Bolsa Família, ainda que haja um
único beneficiário no grupo familiar.

§ 2º A suspensão de que trata o caput deste
artigo alcançará:

§ 2º-A. (VETADO).

II - 4 (quatro) parcelas, para os contratos em
fase de amortização.

§ 2º-B. O beneficiário do auxílio emergencial
que receba, no ano-calendário de 2020,
outros rendimentos tributáveis em valor
superior ao valor da primeira faixa da tabela
progressiva anual do Imposto de Renda
Pessoa Física fica obrigado a apresentar a
Declaração de Ajuste Anual relativa ao
exercício de 2021 e deverá acrescentar ao
imposto devido o valor do referido auxílio
recebido por ele ou por seus dependentes.
§ 3º (VETADO).

I - 2 (duas) parcelas, para os contratos em
fase de utilização ou carência;

§ 3º É facultado ao Poder Executivo prorrogar
os prazos de que tratam os incisos I e II do §
2º deste artigo.
Art. 4º (VETADO).
Art. 5º (VETADO).
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de maio de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

.........................................................................
...............................................................
§ 5º-A. (VETADO).
.........................................................................
...............................................................
§ 9º-A. (VETADO).

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Onyx Lorenzoni
Damares Regina Alves

.........................................................................
...............................................................
§ 13. Fica vedado às instituições financeiras
efetuar descontos ou compensações que
impliquem a redução do valor do auxílio
emergencial, a pretexto de recompor saldos
negativos ou de saldar dívidas preexistentes
do beneficiário, sendo válido o mesmo critério
para qualquer tipo de conta bancária em que
houver opção de transferência pelo
beneficiário." (NR)

LEI COMPLEMENTAR Nº 172, DE 15 DE
ABRIL DE 2020: Dispõe sobre a
transposição e a transferência de saldos
financeiros constantes dos Fundos de
Saúde dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, provenientes de repasses
federais.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Ficam autorizadas aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios a
transposição e a transferência de saldos
financeiros remanescentes de exercícios
anteriores, constantes de seus respectivos
Fundos de Saúde, provenientes de repasses
do Ministério da Saúde.
Art. 2º A transposição e a transferência de
saldos financeiros de que trata esta Lei
Complementar
serão
destinadas
exclusivamente à realização de ações e
serviços públicos de saúde, segundo os
critérios disciplinados pelos arts. 2º e 3º da Lei
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de
2012, e ficarão condicionadas à observância
prévia pelos Estados, pelo Distrito Federal e
pelos Municípios dos seguintes requisitos:
I – cumprimento dos objetos e dos
compromissos previamente estabelecidos em
atos normativos específicos expedidos pela
direção do Sistema Único de Saúde;
II - inclusão dos recursos financeiros
transpostos e transferidos na Programação
Anual de Saúde e na respectiva lei
orçamentária anual, com indicação da nova
categoria econômica a ser vinculada;
III – ciência ao respectivo Conselho de Saúde.
Art. 3º Estados, Distrito Federal e Municípios
que realizarem a transposição ou a
transferência de que trata o art. 1º desta Lei
Complementar
deverão
comprovar
a
execução no respectivo Relatório Anual de
Gestão.
Art. 4º Os valores relacionados à transposição
e à transferência de saldos financeiros de que
trata esta Lei Complementar não serão
considerados parâmetros para os cálculos de
futuros repasses financeiros por parte do
Ministério da Saúde.
“Art. 5º A transposição e a transferência de
saldos financeiros de que trata esta Lei
Complementar aplicam-se até o final do
exercício financeiro de 2021.” (NR)
“Art. 6º O disposto nesta Lei aplica-se,
alternativa ou cumulativamente, durante:

I – a vigência de qualquer estado de
calamidade
pública
reconhecido
pelo
Congresso Nacional;

II – o exercício financeiro de 2021.” (NR)
Brasília, 15 de abril de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Luiz Henrique Mandetta

LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE
MAIO DE 2020: Estabelece o Programa
Federativo
de
Enfrentamento
ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19),
altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica instituído, nos termos do art. 65
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, exclusivamente para o exercício
financeiro de 2020, o Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2
(Covid-19).
§ 1º O Programa de que trata o caput é
composto pelas seguintes iniciativas:
I - suspensão dos pagamentos das dívidas
contratadas entre:
a) de um lado, a União, e, de outro, os Estados
e o Distrito Federal, com amparo na Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, e na
Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de
agosto de 2001;
b) de um lado, a União, e, de outro, os
Municípios, com base na Medida Provisória nº
2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e na Lei
nº 13.485, de 2 de outubro de 2017;
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II - reestruturação de operações de crédito
interno e externo junto ao sistema financeiro e
instituições multilaterais de crédito nos termos
previstos no art. 4º desta Lei Complementar; e
III - entrega de recursos da União, na forma de
auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, no exercício de
2020, e em ações de enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
§ 2º As medidas previstas no inciso I do § 1º
são de emprego imediato, ficando a União
autorizada a aplicá-las aos respectivos
contratos de refinanciamento, ainda que
previamente à celebração de termos aditivos
ou outros instrumentos semelhantes.
Art. 2º De 1º de março a 31 de dezembro de
2020, a União ficará impedida de executar as
garantias das dívidas decorrentes dos
contratos de refinanciamento de dívidas
celebrados com os Estados e com o Distrito
Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de
setembro de 1997, e dos contratos de
abertura de crédito firmados com os Estados
ao amparo da Medida Provisória nº 2.192-70,
de 24 de agosto de 2001, as garantias das
dívidas decorrentes dos contratos de
refinanciamento
celebrados
com
os
Municípios com base na Medida Provisória nº
2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e o
parcelamento dos débitos previdenciários de
que trata a Lei nº 13.485, de 2 de outubro de
2017.
§ 1º Caso, no período, o Estado, o Distrito
Federal ou o Município suspenda o
pagamento das dívidas de que trata o caput,
os valores não pagos:
I - serão apartados e incorporados aos
respectivos saldos devedores em 1º de
janeiro de 2022, devidamente atualizados
pelos encargos financeiros contratuais de
adimplência, para pagamento pelo prazo
remanescente de amortização dos contratos;
e
II - deverão ser aplicados preferencialmente
em ações de enfrentamento da calamidade
pública decorrente da pandemia da Covid-19.
§ 2º Enquanto perdurar a suspensão de
pagamento referida no § 1º deste artigo, fica
afastado o registro do nome do Estado, do
Distrito Federal e do Município em cadastros

restritivos em decorrência, exclusivamente,
dessa suspensão.
§ 3º Os efeitos financeiros do disposto no
caput retroagem a 1º de março de 2020.
§ 4º Os valores eventualmente pagos entre 1º
de março de 2020 e o término do período a
que se refere o caput deste artigo serão
apartados do saldo devedor e devidamente
atualizados pelos encargos financeiros
contratuais de adimplência, com destinação
exclusiva para o pagamento das parcelas
vincendas a partir de 1º de janeiro de 2021.
§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão demonstrar e dar
publicidade à aplicação dos recursos de que
trata o inciso II do § 1º deste artigo,
evidenciando a correlação entre as ações
desenvolvidas e os recursos não pagos à
União, sem prejuízo da supervisão dos órgãos
de controle competentes.
§ 6º Os valores anteriores a 1º de março de
2020 não pagos em razão de liminar em ação
judicial poderão, desde que o respectivo ente
renuncie ao direito sobre o qual se funda a
ação, receber o mesmo tratamento previsto
no inciso I do § 1º deste artigo, devidamente
atualizados pelos encargos financeiros
contratuais de adimplência.
Art. 3º Durante o estado de calamidade
pública decretado para o enfrentamento da
Covid-19, além da aplicação do disposto no
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 2000,
ficam afastadas e dispensadas as disposições
da referida Lei Complementar e de outras leis
complementares, leis, decretos, portarias e
outros atos normativos que tratem:
I - das condições e vedações previstas no art.
14, no inciso II do caput do art. 16 e no art. 17
da Lei Complementar nº 101, de 2000;
II - dos demais limites e das condições para a
realização e o recebimento de transferências
voluntárias.
§ 1º O disposto neste artigo:
I - aplicar-se-á exclusivamente aos atos de
gestão orçamentária e financeira necessários
ao atendimento deste Programa ou de
convênios vigentes durante o estado de
calamidades; e
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II - não exime seus destinatários, ainda que
após o término do período de calamidade
pública decorrente da pandemia da Covid-19,
da
observância
das
obrigações
de
transparência,
controle
e
fiscalização
referentes ao referido período, cujo
atendimento será objeto de futura verificação
pelos órgãos de fiscalização e controle
respectivos, na forma por eles estabelecida.
§ 2º Para a assinatura dos aditivos
autorizados nesta Lei Complementar, ficam
dispensados os requisitos legais exigidos para
a contratação com a União e a verificação dos
requisitos exigidos pela Lei Complementar nº
101, de 2000.
Art. 4º Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão realizar aditamento
contratual que suspenda os pagamentos
devidos no exercício financeiro de 2020,
incluindo principal e quaisquer outros
encargos, de operações de crédito interno e
externo celebradas com o sistema financeiro
e instituições multilaterais de crédito.
§ 1º Para aplicação do disposto neste artigo,
os aditamentos contratuais deverão ser
firmados no exercício financeiro de 2020.
§ 2º Estão dispensados, para a realização dos
aditamentos contratuais de que trata este
artigo, os requisitos legais para contratação
de operação de crédito e para concessão de
garantia, inclusive aqueles exigidos nos arts.
32 e 40 da Lei Complementar nº 101, de 2000,
bem como para a contratação com a União.
§ 3º No caso de as operações de que trata
este artigo serem garantidas pela União, a
garantia será mantida, não sendo necessária
alteração dos contratos de garantia e de
contragarantia vigentes.
§ 4º Serão mantidas as condições financeiras
em vigor na data de celebração dos termos
aditivos, podendo o prazo final da operação, a
critério do Estado, do Distrito Federal ou do
Município, ser ampliado por período não
superior ao da suspensão dos pagamentos.
§ 5º A verificação do cumprimento dos limites
e das condições relativos à realização de
termos aditivos de que trata o caput que não
tiverem sido afastados pelo § 2º deste artigo
será realizada diretamente pelas instituições
financeiras credoras.

§ 6º (VETADO).
Art. 5º A União entregará, na forma de auxílio
financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, em 4 (quatro) parcelas
mensais e iguais, no exercício de 2020, o valor
de R$ 60.000.000.000,00 (sessenta bilhões
de reais) para aplicação, pelos Poderes
Executivos
locais,
em
ações
de
enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de
seus efeitos financeiros, da seguinte forma:
I - R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de
reais) para ações de saúde e assistência
social, sendo:
a) R$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais)
aos Estados e ao Distrito Federal; e
b) R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais)
aos Municípios;
II - R$ 50.000.000.000,00 (cinquenta bilhões
de reais), da seguinte forma:
a) R$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de
reais aos Estados e ao Distrito Federal;
b) R$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de
reais aos Municípios;
§ 1º Os recursos previstos no inciso I, alínea
“a”, inclusive para o pagamento dos
profissionais que atuam no Sistema Único de
Saúde (SUS) e no Sistema Único de
Assistência Social (Suas), serão distribuídos
conforme os seguintes critérios:
I - 40% (quarenta por cento) conforme a taxa
de incidência divulgada pelo Ministério da
Saúde na data de publicação desta Lei
Complementar, para o primeiro mês, e no
quinto dia útil de cada um dos 3 (três) meses
subsequentes;
II - 60% (sessenta por cento) de acordo com a
população apurada a partir dos dados
populacionais mais recentes publicados pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) em cumprimento ao
disposto no art. 102 da Lei nº 8.443, de 16 de
julho de 1992.

§ 2º Os recursos previstos no inciso I, alínea
“b”, inclusive para o pagamento dos
profissionais que atuam no SUS e no Suas,
serão distribuídos de acordo com a população
apurada a partir dos dados populacionais
mais recentes publicados pelo IBGE em
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cumprimento ao disposto no art. 102 da Lei nº
8.443, de 16 de julho de 1992.
§ 3º Os valores previstos no inciso II, alínea
“a”, do caput serão distribuídos para os
Estados e o Distrito Federal na forma do
Anexo I desta Lei Complementar.
§ 4º Os valores previstos no inciso II, alínea
“b”, do caput serão distribuídos na proporção
estabelecida no Anexo I, com a exclusão do
Distrito Federal, e transferidos, em cada
Estado,
diretamente
aos
respectivos
Municípios, de acordo com sua população
apurada a partir dos dados populacionais
mais recentes publicados pelo IBGE em
cumprimento ao disposto no art. 102 da Lei nº
8.443, de 16 de julho de 1992.
§ 5º O Distrito Federal não participará do
rateio dos recursos previstos na alínea “b” do
inciso I e na alínea “b” do inciso II do caput, e
receberá, na forma de auxílio financeiro, em 4
(quatro) parcelas mensais e iguais, no
exercício de 2020, valor equivalente ao
efetivamente recebido, no exercício de 2019,
como sua cota-parte do Fundo de
Participação dos Municípios, para aplicação,
pelo Poder Executivo local, em ações de
enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de
seus efeitos financeiros.
§ 6º O cálculo das parcelas que caberão a
cada um dos entes federativos será realizado
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
sendo que os valores deverão ser creditados
pelo Banco do Brasil S.A. na conta bancária
em que são depositados os repasses
regulares do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal e do Fundo de
Participação dos Municípios.
§ 7º Será excluído da transferência de que
tratam os incisos I e II do caput o Estado,
Distrito Federal ou Município que tenha
ajuizado ação contra a União após 20 de
março de 2020 tendo como causa de pedir,
direta ou indiretamente, a pandemia da Covid19, exceto se renunciar ao direito sobre o qual
se funda em até 10 (dez) dias, contados da
data da publicação desta Lei Complementar.

preferência às microempresas e às empresas
de pequeno porte, seja por contratação direta
ou por exigência dos contratantes para
subcontratação.
Art. 6º No exercício financeiro de 2020, os
contratos de dívida dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios garantidos pela
STN, com data de contratação anterior a 1º de
março de 2020, que se submeterem ao
processo de reestruturação de dívida poderão
ser objeto de securitização, conforme
regulamentação da própria STN, se atendidos
os seguintes requisitos:
I - enquadramento como operação de
reestruturação de dívida, conforme legislação
vigente e orientações e procedimentos da
STN;
II - securitização no mercado doméstico de
créditos denominados e referenciados em
reais;
III - obediência, pela nova dívida, aos
seguintes requisitos:
a) ter prazo máximo de até 30 (trinta) anos,
não superior a 3 (três) vezes o prazo da dívida
original;
b) ter fluxo inferior ao da dívida original;
c) ter custo inferior ao custo da dívida atual,
considerando
todas
as
comissões
(compromisso e estruturação, entre outras) e
penalidades para realizar o pagamento
antecipado;
d) ter estrutura de pagamentos padronizada,
com amortizações igualmente distribuídas ao
longo do tempo e sem período de carência;
e) ser indexada ao CDI;
f) ter custo inferior ao custo máximo aceitável,
publicado pela STN, para as operações de
crédito securitizáveis com prazo médio
(duration) de até 10 (dez) anos, considerando
todas as comissões (compromisso e
estruturação, entre outras) e penalidades para
realizar o pagamento antecipado;

g) ter custo máximo equivalente ao custo de
§ 8º Sem prejuízo do disposto no art. 48 da Lei
captação do Tesouro Nacional para as
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
operações de crédito securitizáveis com prazo
2006, em todas as aquisições de produtos e
médio (duration) superior a 10 (dez) anos,
serviços com os recursos de que trata o inciso
considerando
todas
as
comissões
II do caput, Estados e Municípios darão
(compromisso e estruturação, entre outras) e
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penalidades
antecipado.

para realizar

o

pagamento

cargo de titular do Poder ou órgão autônomo;
e

Art. 7º A Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

II - aplicam-se somente aos titulares
ocupantes de cargo eletivo dos Poderes
referidos no art. 20.

“Art. 21. É nulo de pleno direito:

§ 2º Para fins do disposto neste artigo, serão
considerados atos de nomeação ou de
provimento de cargo público aqueles referidos
no § 1º do art. 169 da Constituição Federal ou
aqueles que, de qualquer modo, acarretem a
criação ou o aumento de despesa obrigatória.”
(NR)

I - o ato que provoque aumento da despesa
com pessoal e não atenda:
a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei
Complementar e o disposto no inciso XIII do
caput do art. 37 e no § 1º do art. 169 da
Constituição Federal;
b) ao limite legal de comprometimento
aplicado às despesas com pessoal inativo;

“Art.65..............................................................
.........................................................................

II - o ato de que resulte aumento da despesa
com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores ao final do mandato do titular de
Poder ou órgão referido no art. 20;

§ 1º Na ocorrência de calamidade pública
reconhecida pelo Congresso Nacional, nos
termos de decreto legislativo, em parte ou na
integralidade do território nacional e enquanto
perdurar a situação, além do previsto nos
inciso I e II do caput:

III - o ato de que resulte aumento da despesa
com pessoal que preveja parcelas a serem
implementadas em períodos posteriores ao
final do mandato do titular de Poder ou órgão
referido no art. 20;

I - serão dispensados os limites, condições e
demais restrições aplicáveis à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
bem como sua verificação, para:

IV - a aprovação, a edição ou a sanção, por
Chefe do Poder Executivo, por Presidente e
demais membros da Mesa ou órgão decisório
equivalente do Poder Legislativo, por
Presidente de Tribunal do Poder Judiciário e
pelo Chefe do Ministério Público, da União e
dos Estados, de norma legal contendo plano
de alteração, reajuste e reestruturação de
carreiras do setor público, ou a edição de ato,
por esses agentes, para nomeação de
aprovados em concurso público, quando:
a) resultar em aumento da despesa com
pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores ao final do mandato do titular do
Poder Executivo; ou
b) resultar em aumento da despesa com
pessoal que preveja parcelas a serem
implementadas em períodos posteriores ao
final do mandato do titular do Poder Executivo.
§ 1º As restrições de que tratam os incisos II,
III e IV:
I - devem ser aplicadas inclusive durante o
período de recondução ou reeleição para o

a) contratação e aditamento de operações de
crédito;
b) concessão de garantias;
c) contratação entre entes da Federação; e
d) recebimento de transferências voluntárias;
II - serão dispensados os limites e afastadas
as vedações e sanções previstas e
decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como
será dispensado o cumprimento do disposto
no parágrafo único do art. 8º desta Lei
Complementar, desde que os recursos
arrecadados sejam destinados ao combate à
calamidade pública;
III - serão afastadas as condições e as
vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta
Lei Complementar, desde que o incentivo ou
benefício e a criação ou o aumento da
despesa sejam destinados ao combate à
calamidade pública.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo,
observados os termos estabelecidos no
decreto legislativo que reconhecer o estado
de calamidade pública:
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I - aplicar-se-á exclusivamente:
a) às unidades da Federação atingidas e
localizadas no território em que for
reconhecido o estado de calamidade pública
pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar
o referido estado de calamidade;
b) aos atos de gestão orçamentária e
financeira necessários ao atendimento de
despesas relacionadas ao cumprimento do
decreto legislativo;
II - não afasta as disposições relativas a
transparência, controle e fiscalização.
§ 3º No caso de aditamento de operações de
crédito garantidas pela União com amparo no
disposto no § 1º deste artigo, a garantia será
mantida, não sendo necessária a alteração
dos contratos de garantia e de contragarantia
vigentes.” (NR)
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios afetados pela calamidade
pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021,
de:
I - conceder, a qualquer título, vantagem,
aumento, reajuste ou adequação de
remuneração a membros de Poder ou de
órgão, servidores e empregados públicos e
militares, exceto quando derivado de
sentença judicial transitada em julgado ou de
determinação legal anterior à calamidade
pública;
II - criar cargo, emprego ou função que
implique aumento de despesa;
III - alterar estrutura de carreira que implique
aumento de despesa;
IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer
título, ressalvadas as reposições de cargos de
chefia, de direção e de assessoramento que
não acarretem aumento de despesa, as
reposições decorrentes de vacâncias de
cargos efetivos ou vitalícios, as contratações
temporárias de que trata o inciso IX do caput
do art. 37 da Constituição Federal, as
contratações de temporários para prestação
de serviço militar e as contratações de alunos
de órgãos de formação de militares;

V - realizar concurso público, exceto para as
reposições de vacâncias previstas no inciso
IV;
VI - criar ou majorar auxílios, vantagens,
bônus, abonos, verbas de representação ou
benefícios de qualquer natureza, inclusive os
de cunho indenizatório, em favor de membros
de Poder, do Ministério Público ou da
Defensoria Pública e de servidores e
empregados públicos e militares, ou ainda de
seus dependentes, exceto quando derivado
de sentença judicial transitada em julgado ou
de determinação legal anterior à calamidade;
VII - criar despesa obrigatória de caráter
continuado, ressalvado o disposto nos §§ 1º e
2º;
VIII - adotar medida que implique reajuste de
despesa obrigatória acima da variação da
inflação medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
observada a preservação do poder aquisitivo
referida no inciso IV do caput do art. 7º da
Constituição Federal;
IX - contar esse tempo como de período
aquisitivo necessário exclusivamente para a
concessão de anuênios, triênios, quinquênios,
licenças-prêmio e demais mecanismos
equivalentes que aumentem a despesa com
pessoal em decorrência da aquisição de
determinado tempo de serviço, sem qualquer
prejuízo para o tempo de efetivo exercício,
aposentadoria, e quaisquer outros fins.
§ 1º O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do
caput deste artigo não se aplica a medidas de
combate à calamidade pública referida no
caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem
a sua duração.
§ 2º O disposto no inciso VII do caput não se
aplica em caso de prévia compensação
mediante aumento de receita ou redução de
despesa, observado que:
I - em se tratando de despesa obrigatória de
caráter continuado, assim compreendida
aquela que fixe para o ente a obrigação legal
de sua execução por período superior a 2
(dois)
exercícios,
as
medidas
de
compensação deverão ser permanentes; e
II - não implementada a prévia compensação,
a lei ou o ato será ineficaz enquanto não
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regularizado o vício, sem prejuízo de eventual
ação direta de inconstitucionalidade.

nos veículos oficiais previstos no edital do
concurso público.

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias e a lei
orçamentária
anual
poderão
conter
dispositivos e autorizações que versem sobre
as vedações previstas neste artigo, desde que
seus efeitos somente sejam implementados
após o fim do prazo fixado, sendo vedada
qualquer cláusula de retroatividade.

Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao
direito de opção assegurado na Lei nº 13.681,
de 18 de junho de 2018, bem como aos
respectivos atos de transposição e de
enquadramento.
§ 5º O disposto no inciso VI do caput deste
artigo não se aplica aos profissionais de
saúde e de assistência social, desde que
relacionado a medidas de combate à
calamidade pública referida no caput cuja
vigência e efeitos não ultrapassem a sua
duração.

Brasília, 27 de maio de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Fernando Azevedo e Silva
Paulo Guedes
Jorge Antonio de Oliveira Francisco
José Levi Mello do Amaral Júnior

§ 6º (VETADO).
Art. 9º Ficam suspensos, na forma do
regulamento,
os
pagamentos
dos
refinanciamentos de dívidas dos Municípios
com a Previdência Social com vencimento
entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
§ 1º (VETADO).
§ 2º A suspensão de que trata este artigo se
estende ao recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais dos Municípios
devidas aos respectivos regimes próprios,
desde que autorizada por lei municipal
específica.
Art. 10. Ficam suspensos os prazos de
validade dos concursos públicos já
homologados na data da publicação do
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020, em todo o território nacional, até o
término da vigência do estado de calamidade
pública estabelecido pela União.
§ 1º (VETADO).
§ 2º Os prazos suspensos voltam a correr a
partir do término do período de calamidade
pública.

LEI Nº 14.010, DE 10 DE JUNHO DE 2020:
Dispõe
sobre
o
Regime
Jurídico
Emergencial e Transitório das relações
jurídicas de Direito Privado (RJET) no
período da pandemia do coronavírus
(Covid-19).

§ 3º A suspensão dos prazos deverá ser
publicada pelos organizadores dos concursos
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei institui normas de caráter
transitório e emergencial para a regulação de
relações jurídicas de Direito Privado em
virtude da pandemia do coronavírus (Covid19).
Parágrafo único. Para os fins desta Lei,
considera-se 20 de março de 2020, data da
publicação do Decreto Legislativo nº 6, como
termo inicial dos eventos derivados da
pandemia do coronavírus (Covid-19).
Art. 2º A suspensão da aplicação das normas
referidas nesta Lei não implica sua revogação
ou alteração.
CAPÍTULO II
DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
Art. 3º Os prazos prescricionais consideramse impedidos ou suspensos, conforme o caso,
a partir da entrada em vigor desta Lei até 30
de outubro de 2020.
§ 1º Este artigo não se aplica enquanto
perdurarem as hipóteses específicas de
impedimento, suspensão e interrupção dos
prazos
prescricionais
previstas
no
ordenamento jurídico nacional.
§ 2º Este artigo aplica-se à decadência,
conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil).
CAPÍTULO III
DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO
Art. 4º (VETADO).
Art. 5º A assembleia geral, inclusive para os
fins do art. 59 do Código Civil, até 30 de
outubro de 2020, poderá ser realizada por
meios eletrônicos, independentemente de
previsão nos atos constitutivos da pessoa
jurídica.
Parágrafo único. A manifestação dos
participantes poderá ocorrer por qualquer

meio eletrônico indicado pelo administrador,
que assegure a identificação do participante e
a segurança do voto, e produzirá todos os
efeitos legais de uma assinatura presencial.
CAPÍTULO IV
(VETADO)
Art. 6º (VETADO).
Art. 7º (VETADO).
CAPÍTULO V
DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
Art. 8º Até 30 de outubro de 2020, fica
suspensa a aplicação do art. 49 do Código de
Defesa do Consumidor na hipótese de
entrega domiciliar (delivery) de produtos
perecíveis ou de consumo imediato e de
medicamentos.
CAPÍTULO VI
DAS LOCAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS
Art. 9º (VETADO).
CAPÍTULO VII
DA USUCAPIÃO
Art. 10. Suspendem-se os prazos de
aquisição para a propriedade imobiliária ou
mobiliária, nas diversas espécies de
usucapião, a partir da entrada em vigor desta
Lei até 30 de outubro de 2020.
CAPÍTULO VIII
DOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS
Art. 11. (VETADO).
Art. 12. A assembleia condominial, inclusive
para os fins dos arts. 1.349 e 1.350 do Código
Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer,
em caráter emergencial, até 30 de outubro de
2020, por meios virtuais, caso em que a
manifestação de vontade de cada condômino
será equiparada, para todos os efeitos
jurídicos, à sua assinatura presencial.
Parágrafo único. Não sendo possível
realização de assembleia condominial
forma prevista no caput, os mandatos
síndico vencidos a partir de 20 de março
2020 ficam prorrogados até 30 de outubro
2020.
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Art. 13. É obrigatória, sob pena de destituição
do síndico, a prestação de contas regular de
seus atos de administração.
CAPÍTULO IX
DO REGIME CONCORRENCIAL
Art. 14. Ficam sem eficácia os incisos XV e
XVII do § 3º do art. 36 e o inciso IV do art. 90
da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011,
em relação a todos os atos praticados e com
vigência de 20 de março de 2020 até 30 de
outubro de 2020 ou enquanto durar o estado
de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020.
§ 1º Na apreciação, pelo órgão competente,
das demais infrações previstas no art. 36 da
Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011,
caso praticadas a partir de 20 de março de
2020, e enquanto durar o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020,
deverão ser consideradas as circunstâncias
extraordinárias decorrentes da pandemia do
coronavírus (Covid-19).
§ 2º A suspensão da aplicação do inciso IV do
art. 90 da Lei nº 12.529, de 30 de novembro
de 2011, referida no caput, não afasta a
possibilidade de análise posterior do ato de
concentração ou de apuração de infração à
ordem econômica, na forma do art. 36 da Lei
nº 12.529, de 2011, dos acordos que não
forem necessários ao combate ou à mitigação
das consequências decorrentes da pandemia
do coronavírus (Covid-19).
CAPÍTULO X

Parágrafo único. O prazo de 12 (doze) meses
do art. 611 do Código de Processo Civil, para
que seja ultimado o processo de inventário e
de partilha, caso iniciado antes de 1º de
fevereiro de 2020, ficará suspenso a partir da
entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro
de 2020.
CAPÍTULO XI
(VETADO)
Art. 17. (VETADO).
Art. 18. (VETADO).
CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19. (VETADO).
Art. 20. O caput do art. 65 da Lei nº 13.709, de
14 de agosto de 2018, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso I-A:
“Art.
65.
.........................................................................
...................................................................

I-A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos
arts. 52, 53 e 54;
.........................................................................
...........................................................” (NR)

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de junho de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

DO DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
Art. 15. Até 30 de outubro de 2020, a prisão
civil por dívida alimentícia, prevista no art.
528, § 3º e seguintes da Lei nº 13.105, de 16
de março de 2015 (Código de Processo Civil),
deverá ser cumprida exclusivamente sob a
modalidade domiciliar, sem prejuízo da
exigibilidade das respectivas obrigações.
Art. 16. O prazo do art. 611 do Código de
Processo Civil para sucessões abertas a partir
de 1º de fevereiro de 2020 terá seu termo
inicial dilatado para 30 de outubro de 2020.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
André Luiz de Almeida Mendonça
Paulo Guedes
Tarcisio Gomes de Freitas
Walter Souza Braga Netto
José Levi Mello do Amaral Júnior
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MENSAGEM Nº 331, DE 10 DE JUNHO DE
2020

Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos
termos do § 1o do art. 66 da Constituição,
decidi
vetar
parcialmente,
por
inconstitucionalidade e contrariedade ao
interesse público, o Projeto de Lei nº 1.179, de
2020, que “Dispõe sobre o Regime Jurídico
Emergencial e Transitório das relações
jurídicas de Direito Privado (RJET) no período
da pandemia do coronavírus (Covid-19)”.
Ouvida, a Casa Civil da Presidência da
República, manifestou-se pelo veto aos
seguintes dispositivos:
Art. 4º
“Art. 4º As pessoas jurídicas de direito privado
referidas nos incisos I a III do art. 44 do Código
Civil deverão observar as restrições à
realização de reuniões e assembleias
presenciais até 30 de outubro de 2020,
durante a vigência desta Lei, observadas as
determinações sanitárias das autoridades
locais.”
Razões do veto
“A propositura legislativa contraria o interesse
público ao gerar insegurança jurídica, uma
vez que a matéria encontra- se em desacordo
com a recente edição da Medida Provisória
931 de 2.020, o que viola o art. 11, da Lei
Complementar nº 95, de 1998. Ademais, o
veto não pode abranger apenas parte do
dispositivo, no caso a exclusão da menção às
sociedades.”
Capítulo IV, arts. 6º e 7º
“DA RESILIÇÃO, RESOLUÇÃO E REVISÃO
DOS CONTRATOS
Art. 6º As consequências decorrentes da
pandemia do coronavírus (Covid-19) nas
execuções dos contratos, incluídas as
previstas no art. 393 do Código Civil, não terão
efeitos jurídicos retroativos.
Art. 7º Não se consideram fatos imprevisíveis,
para os fins exclusivos dos arts. 317, 478, 479
e 480 do Código Civil, o aumento da inflação,

a variação cambial, a desvalorização ou a
substituição do padrão monetário.
§ 1º As regras sobre revisão contratual
previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
e na Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991,
não se sujeitam ao disposto no caput deste
artigo.
§ 2º Para os fins desta Lei, as normas de
proteção ao consumidor não se aplicam às
relações contratuais subordinadas ao Código
Civil,
incluindo
aquelas
estabelecidas
exclusivamente
entre
empresas
ou
empresários.”
Razões dos vetos
“A propositura legislativa, contraria o interesse
público, uma vez que o ordenamento jurídico
brasileiro já dispõe de mecanismos
apropriados para modulação das obrigações
contratuais em situação excepcionais, tais
como os institutos da força maior e do caso
fortuito e teorias da imprevisão e da
onerosidade excessiva.”
Art. 11
“Art. 11. Em caráter emergencial, até 30 de
outubro de 2020, além dos poderes conferidos
ao síndico pelo art. 1.348 do Código Civil,
compete-lhe:
I – restringir a utilização das áreas comuns
para evitar a contaminação pelo coronavírus
(Covid-19), respeitado o acesso à propriedade
exclusiva dos condôminos;
II – restringir ou proibir a realização de
reuniões e festividades e o uso dos abrigos de
veículos por terceiros, inclusive nas áreas de
propriedade exclusiva dos condôminos, como
medida provisoriamente necessária para
evitar a propagação do coronavírus (Covid19), vedada qualquer restrição ao uso
exclusivo pelos condôminos e pelo possuidor
direto de cada unidade.
Parágrafo único. Não se aplicam as restrições
e proibições contidas neste artigo para casos
de atendimento médico, obras de natureza
estrutural ou realização de benfeitorias
necessárias.”
Razões do veto
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“A propositura legislativa, ao conceder
poderes excepcionais para os síndicos
suspenderem o uso de áreas comuns e
particulares, retira a autonomia e a
necessidade
das
deliberações
por
assembleia, em conformidade com seus
estatutos, limitando a vontade coletiva dos
condôminos.”
Ouvido, o Ministério da Justiça e Segurança
Pública manifestou-se pelo veto ao seguinte
dispositivo:
Art. 9º
“Art. 9º Não se concederá liminar para
desocupação de imóvel urbano nas ações de
despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos
I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245, de 18 de
outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020.
Parágrafo único. O disposto no caput deste
artigo aplica-se apenas às ações ajuizadas a
partir de 20 de março de 2020.”
Razões do veto
“A propositura legislativa, ao vedar a
concessão de liminar nas ações de despejo,
contraria o interesse público por suspender
um dos instrumentos de coerção ao
pagamento das obrigações pactuadas na
avença de locação (o despejo), por um prazo
substancialmente longo, dando-se, portanto,
proteção excessiva ao devedor em detrimento
do credor, além de promover o incentivo ao
inadimplemento e em desconsideração da
realidade de diversos locadores que
dependem do recebimento de alugueis como
forma complementar ou, até mesmo,
exclusiva de renda para o sustento próprio.”
O Ministério da Justiça e Segurança Pública,
juntamente com o Ministério da Economia e a
Advocacia-Geral da União, acrescentou veto
aos dispositivos a seguir transcritos:
Capítulo XI, arts. 17 e 18
“DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL
DE MOBILIDADE URBANA
Art. 17. A empresa que atue no transporte
remunerado
privado
individual
de
passageiros, nos termos da Lei nº 12.587, de
3 de janeiro de 2012, inclusive por aplicativos
ou outras plataformas de comunicação em
rede, reduzirá, a partir da entrada em vigor

desta Lei até 30 de outubro de 2020, sua
porcentagem de retenção do valor das
viagens em ao menos 15% (quinze por cento),
garantindo o repasse dessa quantia ao
motorista.
§ 1º Fica vedado o aumento dos preços das
viagens ao usuário do serviço em razão do
previsto no caput.
§ 2º As regras previstas no caput e no § 1º
aplicam-se aos serviços de entrega (delivery),
inclusive por aplicativos ou outras plataformas
de comunicação em rede, de comidas,
alimentos, remédios e congêneres.
Art. 18. As regras previstas no art. 17 desta
Lei também se aplicam aos serviços e
outorgas de táxi, para a finalidade de o
motorista ter reduzidas em ao menos 15%
(quinze por cento) todas e quaisquer taxas,
cobranças,
aluguéis
ou
congêneres
incidentes sobre o serviço.”
Razões dos vetos
“As proposituras legislativas, ao reduzirem os
repasses dos motoristas às empresas de
serviços de aplicativos de transporte de
individual e dos serviços e outorgas de taxi,
bem como às empresas de serviços de
entrega (delivery), em ao menos 15% (quinze
por cento), violam o princípio constitucional da
livre iniciativa, fundamento da República, nos
termos do art. 1º da Carta Constitucional, bem
como o da livre concorrência, insculpido no
art. 170, caput, IV, da Constituição da
República (v. g. RE 422.941, rel. min. Carlos
Velloso, j. 5-12-2005, 2ª T, DJ de 24-3-2006;
AI 754.769 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 189-2012, 2ª T, DJE de 4-10-2012; dentre
outros). Ademais, os dispositivos contrariam o
interesse público, pois provocam efeitos
nocivos sobre o livre funcionamento dos
mercados afetados pelo projeto bem mais
duradouros que a vigência da medida
gerando, por consequência, impactos nocivos
à concorrência, prejudicando os usuários dos
serviços de aplicativos, além de produzir
incentivos para a prática de condutas
colusivas entre empresas, uma vez que
estabelece uma forma de restrição ou controle
de preços praticados aos usuários.”
Já, o Ministério da Infraestrutura opinou pelo
veto dispositivo a seguir transcrito:
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Art. 19
“Art. 19. Caberá ao Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) editar normas que
prevejam
medidas
excepcionais
de
flexibilização do cumprimento do disposto nos
arts. 99 e 100 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, tendo em vista a
necessidade de aumentar a eficiência na
logística de transporte de bens e insumos e na
prestação de serviços relacionados ao
combate dos efeitos decorrentes da pandemia
do coronavírus (Covid-19).
Parágrafo único. A norma editada pelo
Contran terá vigência limitada ao período de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.”
Razões do veto
“A propositura legislativa, ao determinar que o
Conselho Nacional de Trânsito (Contran) edite
normas que prevejam medidas excepcionais
de flexibilização do cumprimento do disposto
nos arts. 99 e 100 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, viola o princípio da
interdependência e harmonia entre os
poderes, nos termos do art. 2º da Constituição
da República, haja vista que o Poder
Legislativo não pode determinar que o
Executivo exerça função que lhe incumbe (v.
g. ADI 3394, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal
Pleno, julgado em 02/04/2007).”
Essas, Senhor Presidente, as razões que me
levaram a vetar os dispositivos acima
mencionados do projeto em causa, as quais
ora submeto à elevada apreciação dos
Senhores Membros do Congresso Nacional.

LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020:
Dispõe
sobre
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.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
Esta Lei dispõe sobre 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.
Art. 2º A União entregará aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, em parcela
única, no exercício de 2020, o valor de R$
3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) para
aplicação, pelos Poderes Executivos locais,
em ações emergenciais de apoio ao setor
cultural por meio de:
I - renda emergencial mensal aos
trabalhadores e trabalhadoras da cultura;
II - subsídio mensal para manutenção de
espaços artísticos e culturais, microempresas
e pequenas empresas culturais, cooperativas,
instituições
e
organizações
culturais
comunitárias que tiveram as suas atividades
interrompidas por força das medidas de
isolamento social; e
III - editais, chamadas públicas, prêmios,
aquisição de bens e serviços vinculados ao
setor cultural e outros instrumentos
destinados à manutenção de agentes, de
espaços, de iniciativas, de cursos, de
produções, de desenvolvimento de atividades
de economia criativa e de economia solidária,
de produções audiovisuais, de manifestações
culturais, bem como à realização de
atividades artísticas e culturais que possam
ser
transmitidas
pela
internet
ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e
outras plataformas digitais.
§ 1º Do valor previsto no caput deste artigo,
pelo menos 20% (vinte por cento) serão
destinados às ações emergenciais previstas
no inciso III do caput deste artigo.
§ 2º (VETADO).
Art. 3º Os recursos destinados ao
cumprimento do disposto no art. 2º desta Lei
serão executados de forma descentralizada,
mediante transferências da União aos
Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal,
preferencialmente por meio dos fundos
estaduais, municipais e distrital de cultura ou,
quando não houver, de outros órgãos ou
entidades responsáveis pela gestão desses
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recursos, devendo os valores da União ser
repassados da seguinte forma:

prorrogado o benefício previsto no art. 2º da
Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.

I - 50% (cinquenta por cento) aos Estados e
ao Distrito Federal, dos quais 20% (vinte por
cento) de acordo com os critérios de rateio do
Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal (FPE) e 80% (oitenta por
cento) proporcionalmente à população;

Art. 6º Farão jus à renda emergencial prevista
no inciso I do caput do art. 2º desta Lei os
trabalhadores e trabalhadoras da cultura com
atividades interrompidas e que comprovem:

II - 50% (cinquenta por cento) aos Municípios
e ao Distrito Federal, dos quais 20% (vinte por
cento) de acordo com os critérios de rateio do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
e 80% (oitenta por cento) proporcionalmente
à população.
§ 1º (Revogado pela Medida Provisória nº
1.019, de 29 de dezembro de 2020)
§ 2º . (Revogado pela Medida Provisória nº
1.019, de 29 de dezembro de 2020)
Parágrafo único.
Os recursos que não
tenham sido objeto de programação publicada
no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da
data da descentralização aos Municípios,
deverão ser automaticamente revertidos ao
fundo estadual de cultura do Estado onde o
Município se localiza ou, na falta deste, ao
órgão ou entidade estadual responsável pela
gestão desses recursos. (Incluído pela
Medida Provisória nº 1.019, de 29 de
dezembro de 2020)
Art. 4º Compreendem-se como trabalhador e
trabalhadora da cultura as pessoas que
participam de cadeia produtiva dos
segmentos artísticos e culturais descritos no
art. 8º desta Lei, incluídos artistas, contadores
de histórias, produtores, técnicos, curadores,
oficineiros e professores de escolas de arte e
capoeira.
Art. 5º A renda emergencial prevista no inciso
I do caput do art. 2º desta Lei terá o valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais) e deverá ser
paga mensalmente desde a data de
publicação desta Lei, em 3 (três) parcelas
sucessivas.
§ 1º O benefício referido no caput deste artigo
também será concedido, retroativamente,
desde 1º de junho de 2020.
§ 2º O benefício referido no caput deste artigo
será prorrogado no mesmo prazo em que for

I - terem atuado social ou profissionalmente
nas áreas artística e cultural nos 24 (vinte e
quatro) meses imediatamente anteriores à
data de publicação desta Lei, comprovada a
atuação
de
forma
documental
ou
autodeclaratória;
II - não terem emprego formal ativo;
III - não serem titulares de benefício
previdenciário ou assistencial ou beneficiários
do seguro-desemprego ou de programa de
transferência de renda federal, ressalvado o
Programa Bolsa Família;
IV - terem renda familiar mensal per capita de
até 1/2 (meio) salário-mínimo ou renda
familiar mensal total de até 3 (três) saláriosmínimos, o que for maior;
V - não terem recebido, no ano de 2018,
rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e
cinquenta e nove reais e setenta centavos);
VI - estarem inscritos, com a respectiva
homologação da inscrição, em, pelo menos,
um dos cadastros previstos no § 1º do art. 7º
desta Lei; e
VII - não serem beneficiários do auxílio
emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de
abril de 2020.
§ 1º O recebimento da renda emergencial está
limitado a 2 (dois) membros da mesma
unidade familiar.
§ 2º A mulher provedora de família
monoparental receberá 2 (duas) cotas da
renda emergencial.
Art. 7º O subsídio mensal previsto no inciso II
do caput do art. 2º desta Lei terá valor mínimo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com
critérios estabelecidos pelo gestor local.
§ 1º Farão jus ao benefício referido no caput
deste artigo os espaços culturais e artísticos,
microempresas e pequenas empresas
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culturais, organizações culturais comunitárias,
cooperativas e instituições culturais com
atividades
interrompidas,
que
devem
comprovar sua inscrição e a respectiva
homologação em, pelo menos, um dos
seguintes cadastros:
I - Cadastros Estaduais de Cultura;
II - Cadastros Municipais de Cultura;

I - pontos e pontões de cultura;
II - teatros independentes;
III - escolas de música, de capoeira e de artes
e estúdios, companhias e escolas de dança;
IV - circos;
V - cineclubes;

III - Cadastro Distrital de Cultura;

VI - centros culturais, casas de cultura e
centros de tradição regionais;

IV - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões
de Cultura;

VII - museus comunitários, centros de
memória e patrimônio;

V - Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões
de Cultura;

VIII - bibliotecas comunitárias;

VI - Sistema Nacional de Informações e
Indicadores Culturais (Sniic);
VII - Sistema de Informações Cadastrais do
Artesanato Brasileiro (Sicab);
VIII - outros cadastros referentes a atividades
culturais existentes na unidade da Federação,
bem como projetos culturais apoiados nos
termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de
1991, nos 24 (vinte e quatro) meses
imediatamente anteriores à data de
publicação desta Lei.
§ 2º Serão adotadas as medidas cabíveis, por
cada ente federativo, enquanto perdurar o
período de que trata o art. 1º desta Lei, para
garantir, preferencialmente de modo não
presencial, inclusões e alterações nos
cadastros, de forma autodeclaratória e
documental, que comprovem funcionamento
regular.
§ 3º O benefício de que trata o caput deste
artigo somente será concedido para a gestão
responsável pelo espaço cultural, vedado o
recebimento cumulativo, mesmo que o
beneficiário esteja inscrito em mais de um
cadastro referido no § 1º deste artigo ou seja
responsável por mais de um espaço cultural.

IX - espaços culturais em comunidades
indígenas;
X - centros artísticos e culturais afrobrasileiros;
XI - comunidades quilombolas;
XII - espaços de povos e comunidades
tradicionais;
XIII - festas populares, inclusive o carnaval e
o São João, e outras de caráter regional;
XIV - teatro de rua e demais expressões
artísticas e culturais realizadas em espaços
públicos;
XV - livrarias, editoras e sebos;
XVI - empresas de diversão e produção de
espetáculos;
XVII - estúdios de fotografia;
XVIII - produtoras de cinema e audiovisual;
XIX - ateliês de pintura, moda, design e
artesanato;
XX - galerias de arte e de fotografias;
XXI - feiras de arte e de artesanato;

XXII - espaços de apresentação musical;
Art. 8º Compreendem-se como espaços
XXIII - espaços de literatura, poesia e
culturais todos aqueles organizados e
literatura de cordel;
mantidos por pessoas, organizações da
sociedade
civil,
empresas
culturais,
XXIV - espaços e centros de cultura alimentar
organizações
culturais
comunitárias,
de base comunitária, agroecológica e de
cooperativas com finalidade cultural e
culturas originárias, tradicionais e populares;
instituições culturais, com ou sem fins
lucrativos, que sejam dedicados a realizar
atividades artísticas e culturais, tais como:
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XXV - outros espaços e atividades artísticos e
culturais validados nos cadastros aos quais se
refere o art. 7º desta Lei.
Parágrafo único. Fica vedada a concessão do
benefício a que se refere o inciso II do caput
do art. 2º desta Lei a espaços culturais criados
pela administração pública de qualquer esfera
ou vinculados a ela, bem como a espaços
culturais vinculados a fundações, a institutos
ou instituições criados ou mantidos por grupos
de empresas, a teatros e casas de
espetáculos de diversões com financiamento
exclusivo de grupos empresariais e a espaços
geridos pelos serviços sociais do Sistema S.
Art. 9º Os espaços culturais e artísticos, as
empresas culturais e organizações culturais
comunitárias, as cooperativas e as instituições
beneficiadas com o subsídio previsto no inciso
II do caput do art. 2º desta Lei ficarão
obrigados a garantir como contrapartida, após
o reinício de suas atividades, a realização de
atividades destinadas, prioritariamente, aos
alunos de escolas públicas ou de atividades
em espaços públicos de sua comunidade, de
forma gratuita, em intervalos regulares, em
cooperação e planejamento definido com o
ente federativo responsável pela gestão
pública de cultura do local.
Art. 10. O beneficiário do subsídio previsto no
inciso II do caput do art. 2º desta Lei deverá
apresentar prestação de contas referente ao
uso do benefício ao respectivo Estado, ao
Município ou ao Distrito Federal, conforme o
caso, em até 120 (cento e vinte) dias após o
recebimento da última parcela do subsídio.
Parágrafo único. Os Estados, os Municípios e
o Distrito Federal assegurarão ampla
publicidade e transparência à prestação de
contas de que trata este artigo.
Art. 11. As instituições financeiras federais
poderão disponibilizar às pessoas físicas que
comprovem
serem
trabalhadores
e
trabalhadoras do setor cultural e às
microempresas e empresas de pequeno porte
de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, que tenham
finalidade cultural em seus respectivos
estatutos, o seguinte:
I - linhas de crédito específicas para fomento
de atividades e aquisição de equipamentos; e

II - condições especiais para renegociação de
débitos.
§ 1º Os débitos relacionados às linhas de
crédito previstas no inciso I do caput deste
artigo deverão ser pagos no prazo de até 36
(trinta e seis) meses, em parcelas mensais
reajustadas pela taxa do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de
180 (cento e oitenta) dias, contados do final do
estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março
de 2020.
§ 2º É condição para o acesso às linhas de
crédito e às condições especiais de que
tratam os incisos I e II do caput deste artigo o
compromisso de manutenção dos níveis de
emprego existentes à data de entrada em
vigor do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020.
Art. 12. Ficam prorrogados automaticamente
por 1 (um) ano os prazos para aplicação dos
recursos, para realização de atividades
culturais e para a respectiva prestação de
contas dos projetos culturais já aprovados
pelo órgão ou entidade do Poder Executivo
responsável pela área da cultura, nos termos:
I - da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de
1991, que institui o Programa Nacional de
Apoio à Cultura (Pronac);
II - da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993;
III - da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001;
IV - dos recursos recebidos por meio do Fundo
Setorial do Audiovisual, estabelecido nos
termos da Lei nº 12.485, de 12 de setembro
de 2011;
V - da Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de
2010, que institui o Plano Nacional de Cultura
(PNC);
VI - das formas de apoio financeiro à
execução das ações da Política Nacional de
Cultura Viva estabelecidas pela Lei nº 13.018,
de 22 de julho de 2014.
Art. 13. Enquanto vigorar o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, a
concessão de recursos no âmbito do
Programa Nacional de Apoio à Cultura

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

40
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

(Pronac) e dos programas federais de apoio
ao audiovisual, bem como as ações
estabelecidas pelos demais programas e
políticas federais para a cultura, entre os quais
a Política Nacional de Cultura Viva,
estabelecida nos termos da Lei nº 13.018, de
22 de julho de 2014, deverão priorizar o
fomento de atividades culturais que possam
ser
transmitidas
pela
internet
ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e
de plataformas digitais ou meios de
comunicação não presenciais, ou cujos
recursos de apoio e fomento possam ser
adiantados, mesmo que a realização das
atividades culturais somente seja possível
após o fim da vigência do estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
Art. 14. Para as medidas de que trata esta Lei
poderão ser utilizados como fontes de
recursos:
I - dotações orçamentárias da União,
observados
os
termos
da
Emenda
Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020;
II - o superávit do Fundo Nacional da Cultura
apurado em 31 de dezembro de 2019,
observado o disposto no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020;
III - outras fontes de recursos.
§ 1º O repasse do valor previsto no caput do
art. 2º aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios deverá ocorrer na forma e no
prazo previstos no regulamento.
(Incluído
pela Medida Provisória nº 986, de 2020)
§ 2º Os recursos repassados na forma
prevista nesta Lei, observado o disposto no §
2º do art. 3º, que não tenham sido objeto de
programação publicada pelos Estados ou pelo
Distrito Federal no prazo de 120 (cento e
vinte)
dias,
contado
da
data
da
descentralização realizada pela União, serão
restituídos na forma e no prazo previstos no
regulamento.
(Alterado
pela
Medida
Provisória nº 1.019, de 29 de dezembro de
2020)
§ 3º A aplicação prevista nesta Lei pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios, observado o disposto no § 1º do
art. 2º, mesmo em relação à renda
emergencial prevista no inciso I do caput do

art. 2º e ao subsídio mensal previsto no inciso
II do caput do art. 2º, fica limitada aos valores
entregues pela União nos termos do disposto
no art. 3º, ressalvada a faculdade dos entes
federativos de suplementá-los por meio de
outras fontes próprias de recursos.
(Incluído pela Medida Provisória nº 986, de
2020)
§ 1º O repasse do valor previsto no caput do
art. 2º desta Lei aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios deverá ocorrer na
forma e no prazo previstos no regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.036, de 2020)
§ 2º Os recursos repassados na forma
prevista nesta Lei, observado o disposto no §
2º do art. 3º desta Lei, que não tenham sido
destinados ou que não tenham sido objeto de
programação publicada pelos Estados ou pelo
Distrito Federal no prazo de 120 (cento e
vinte)
dias,
contado
da
data
da
descentralização realizada pela União, serão
restituídos na forma e no prazo previstos no
regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.036,
de 2020)
§ 3º A aplicação dos recursos prevista nesta
Lei pelos Estados, pelo Distrito Federal e
pelos Municípios, observado o disposto no §
1º do art. 2º desta Lei, mesmo em relação à
renda emergencial prevista no inciso I do
caput do art. 2º e ao subsídio mensal previsto
no inciso II do caput do art. 2º desta Lei, fica
limitada aos valores entregues pela União nos
termos do art. 3º desta Lei, ressalvada a
faculdade dos entes federativos de
suplementá-los por meio de outras fontes
próprias de recursos.
(Incluído pela Lei nº
14.036, de 2020)
“Art. 14-A.
Para fins de liquidação e
pagamento dos recursos no exercício
financeiro de 2021, serão considerados
apenas os recursos que tenham sido
empenhados e inscritos em restos a pagar
pelo ente responsável no exercício 2020.
(Incluído pela Medida Provisória nº 1.019, de
29 de dezembro de 2020)
Parágrafo único. O ente responsável deverá
publicar, preferencialmente em seu sítio
eletrônico, no formato de dados abertos, as
informações sobre os recursos que tenham
sido empenhados e inscritos em restos a
pagar, com identificação do beneficiário e do
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valor a ser executado em 2021.” (Incluído pela
Medida Provisória nº 1.019, de 29 de
dezembro de 2020)
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de junho de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

§ 3º (VETADO).
§ 4º O recebimento do auxílio financeiro
emergencial instituído por esta Lei independe
da eventual existência de débitos ou da
situação de adimplência das ILPIs em relação
a tributos e contribuições, bem como não
requer
a Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social (Cebas).
Art. 2º (VETADO).

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Marcelo Henrique Teixeira Dias
José Levi Mello do Amaral Júnior

LEI Nº 14.018, DE 29 DE JUNHO DE 2020:
Dispõe sobre a prestação de auxílio
financeiro pela União às Instituições de
Longa Permanência para Idosos (ILPIs), no
exercício de 2020, em razão do
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (Covid-19).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A União entregará às Instituições de
Longa Permanência para Idosos (ILPIs)
auxílio financeiro emergencial no montante de
até R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta
milhões de reais), com o objetivo de fortalecer
o enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do coronavírus (Covid-19).

Art. 3º A integralidade do valor do auxílio
financeiro recebido nos termos desta Lei será
aplicada no atendimento à população idosa.
§ 1º (VETADO).
§ 2º Os recursos recebidos a título de auxílio
emergencial
serão
utilizados,
preferencialmente, para:
I – ações de prevenção e de controle da
infecção dentro das ILPIs;
II – compra de insumos e de equipamentos
básicos para segurança e higiene dos
residentes e funcionários;
III – compra de medicamentos;
IV – adequação dos espaços para isolamento
dos casos suspeitos e leves.
Art. 4º Para custear as despesas previstas
nesta Lei poderão ser utilizados os recursos
financeiros do Fundo Nacional do Idoso,
inclusive os saldos de exercícios anteriores.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de junho de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Damares Regina Alves

§ 1º (VETADO).
§ 2º O critério de rateio do valor previsto no
caput deste artigo será definido pelo Ministério
da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, considerado o número de idosos
atendidos em cada instituição.

Walter Souza Braga Netto

José Levi Mello do Amaral Júnior
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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 nos
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.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei institui o Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda
e
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.
CAPÍTULO II
DO PROGRAMA EMERGENCIAL
MANUTENÇÃO DO EMPREGO E
RENDA

DE
DA

Seção I
Da Instituição, dos Objetivos e das Medidas
do Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda
Art. 2º Fica instituído o Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e da Renda, com
aplicação durante o estado de calamidade
pública a que se refere o art. 1º desta Lei e
com os seguintes objetivos:

II - garantir a continuidade das atividades
laborais e empresariais; e
III - reduzir o impacto social decorrente das
consequências do estado de calamidade
pública e da emergência de saúde pública.
Art. 3º São medidas do Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda:
I - o pagamento do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda;
II - a redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário; e
III - a suspensão temporária do contrato de
trabalho.
Parágrafo único. O disposto no caput deste
artigo não se aplica, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
aos órgãos da administração pública direta e
indireta, às empresas públicas e às
sociedades de economia mista, inclusive às
suas subsidiárias, e aos organismos
internacionais.
Art. 4º Compete ao Ministério da Economia
coordenar, executar, monitorar e avaliar o
Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda e editar normas
complementares necessárias à sua execução.
Parágrafo único. O Ministério da Economia
divulgará semanalmente, por meio eletrônico,
as informações detalhadas sobre os acordos
firmados, com o número de empregados e
empregadores beneficiados, bem como
divulgará o quantitativo de demissões e
admissões mensais realizados no País.
Seção II
Do Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda
Art. 5º Fica criado o Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda, a ser
pago nas seguintes hipóteses:
I - redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário; e
II - suspensão temporária do contrato de
trabalho.

I - preservar o emprego e a renda;
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§ 1º O Benefício Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda será custeado com
recursos da União.
§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda será de prestação
mensal e devido a partir da data do início da
redução da jornada de trabalho e do salário ou
da suspensão temporária do contrato de
trabalho,
observadas
as
seguintes
disposições:
I - o empregador informará ao Ministério da
Economia a redução da jornada de trabalho e
do salário ou a suspensão temporária do
contrato de trabalho, no prazo de 10 (dez)
dias, contado da data da celebração do
acordo;
II - a primeira parcela será paga no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data da celebração
do acordo, desde que a celebração do acordo
seja informada no prazo a que se refere o
inciso I deste parágrafo; e
III - o Benefício Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda será pago
exclusivamente enquanto durar a redução da
jornada de trabalho e do salário ou a
suspensão temporária do contrato de
trabalho.
§ 3º Caso a informação de que trata o inciso I
do § 2º deste artigo não seja prestada no
prazo previsto no referido dispositivo:
I - o empregador ficará responsável pelo
pagamento da remuneração no valor anterior
à redução da jornada de trabalho e do salário
ou à suspensão temporária do contrato de
trabalho do empregado, inclusive dos
respectivos encargos sociais e trabalhistas,
até que a informação seja prestada;
II - a data de início do Benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e da Renda será
fixada na data em que a informação tenha
sido efetivamente prestada, e o benefício será
devido pelo restante do período pactuado; e
III - a primeira parcela, observado o disposto
no inciso II deste parágrafo, será paga no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em
que a informação tiver sido efetivamente
prestada.
§ 4º Ato do Ministério
disciplinará a forma de:

da

Economia

I - transmissão das informações e das
comunicações pelo empregador; e
II - concessão e pagamento do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e
da Renda.
§ 5º O recebimento do Benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e da Renda não
impedirá a concessão e não alterará o valor
do seguro-desemprego a que o empregado
vier a ter direito, desde que cumpridos os
requisitos previstos na Lei nº 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, no momento de eventual
dispensa.
§ 6º O Benefício Emergencial de Preservação
do
Emprego
e
da
Renda
será
operacionalizado e pago pelo Ministério da
Economia.
§ 7º Serão inscritos em dívida ativa da União
os créditos constituídos em decorrência de
Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda pago indevidamente ou
além do devido, hipótese em que se aplicará
o disposto na Lei nº 6.830, de 22 de setembro
de 1980, para a execução judicial.
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda terá
como base de cálculo o valor mensal do
seguro-desemprego a que o empregado teria
direito, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, observadas as
seguintes disposições:
I - na hipótese de redução de jornada de
trabalho e de salário, será calculado
aplicando-se sobre a base de cálculo o
percentual da redução; e
II - na hipótese de suspensão temporária do
contrato de trabalho, terá valor mensal:
a) equivalente a 100% (cem por cento) do
valor do seguro-desemprego a que o
empregado teria direito, na hipótese prevista
no caput do art. 8º desta Lei; ou
b) equivalente a 70% (setenta por cento) do
valor do seguro-desemprego a que o
empregado teria direito, na hipótese prevista
no § 5º do art. 8º desta Lei.
§ 1º O Benefício Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda será pago ao
empregado independentemente do:
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I - cumprimento
aquisitivo;

de

qualquer

período

II - tempo de vínculo empregatício; e
III - número de salários recebidos.
§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda não será devido ao
empregado que esteja:
I - ocupando cargo ou emprego público ou
cargo em comissão de livre nomeação e
exoneração ou seja titular de mandato eletivo;
ou
II - em gozo:
a) de benefício de prestação continuada do
Regime Geral de Previdência Social ou dos
regimes próprios de previdência social,
ressalvado o disposto no parágrafo único do
art. 124 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991;
b) do seguro-desemprego, em qualquer de
suas modalidades; e

proporcional de jornada de trabalho e de
salário de seus empregados, de forma
setorial, departamental, parcial ou na
totalidade dos postos de trabalho, por até 90
(noventa) dias, prorrogáveis por prazo
determinado em ato do Poder Executivo,
observados os seguintes requisitos:
I - preservação do valor do salário-hora de
trabalho;
II - pactuação, conforme o disposto nos arts.
11 e 12 desta Lei, por convenção coletiva de
trabalho, acordo coletivo de trabalho ou
acordo individual escrito entre empregador e
empregado; e
III - na hipótese de pactuação por acordo
individual escrito, encaminhamento da
proposta de acordo ao empregado com
antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias
corridos, e redução da jornada de trabalho e
do salário exclusivamente nos seguintes
percentuais:
a) 25% (vinte e cinco por cento);

c) da bolsa de qualificação profissional de que
trata o art. 2º-A da Lei nº 7.998, de 11 de
janeiro de 1990.

b) 50% (cinquenta por cento);

§ 3º O empregado com mais de um vínculo
formal de emprego poderá receber
cumulativamente um Benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e da Renda para
cada vínculo com redução proporcional de
jornada de trabalho e de salário ou com
suspensão temporária do contrato de
trabalho, observado o valor previsto no caput
do art. 18 e o disposto no § 3º do art. 18, se
houver vínculo na modalidade de contrato
intermitente, nos termos do § 3º do art. 443 da
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943.

§ 1º A jornada de trabalho e o salário pago
anteriormente serão restabelecidos no prazo
de 2 (dois) dias corridos, contado da:

§ 4º Nos casos em que o cálculo do benefício
emergencial resultar em valores decimais, o
valor a ser pago deverá ser arredondado para
a unidade inteira imediatamente superior.

§ 2º Durante o período de redução
proporcional de jornada de trabalho e de
salário, a contribuição de que tratam o art. 20
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e o
art. 28 da Emenda Constitucional nº 103, de
12 de novembro de 2019, poderá ser
complementada na forma do art. 20 desta Lei.

Seção III
Da Redução Proporcional de Jornada de
Trabalho e de Salário
Art. 7º Durante o estado de calamidade
pública a que se refere o art. 1º desta Lei, o
empregador poderá acordar a redução

c) 70% (setenta por cento).

I - cessação do estado de calamidade pública;
II - data estabelecida como termo de
encerramento do período de redução
pactuado; ou
III - data de comunicação do empregador que
informe ao empregado sua decisão de
antecipar o fim do período de redução
pactuado.

§ 3º Respeitado o limite temporal do estado de
calamidade pública a que se refere o art. 1º
desta Lei, o Poder Executivo poderá prorrogar
o prazo máximo de redução proporcional de

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

45
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

jornada de trabalho e de salário previsto no
caput deste artigo, na forma do regulamento.
Seção IV
Da Suspensão Temporária do Contrato de
Trabalho
Art. 8º Durante o estado de calamidade
pública a que se refere o art. 1º desta Lei, o
empregador poderá acordar a suspensão
temporária do contrato de trabalho de seus
empregados,
de
forma
setorial,
departamental, parcial ou na totalidade dos
postos de trabalho, pelo prazo máximo de 60
(sessenta) dias, fracionável em 2 (dois)
períodos de até 30 (trinta) dias, podendo ser
prorrogado por prazo determinado em ato do
Poder Executivo.
§ 1º A suspensão temporária do contrato de
trabalho será pactuada, conforme o disposto
nos arts. 11 e 12 desta Lei, por convenção
coletiva de trabalho, acordo coletivo de
trabalho ou acordo individual escrito entre
empregador e empregado, devendo a
proposta de acordo, nesta última hipótese, ser
encaminhada
ao
empregado
com
antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias
corridos.
§ 2º Durante o período de suspensão
temporária do contrato de trabalho, o
empregado:
I - fará jus a todos os benefícios concedidos
pelo empregador aos seus empregados; e
II - ficará autorizado a contribuir para o
Regime Geral de Previdência Social na
qualidade de segurado facultativo, na forma
do art. 20 desta Lei.
§ 3º O contrato de trabalho será restabelecido
no prazo de 2 (dois) dias corridos, contado da:
I - cessação do estado de calamidade pública;
II - data estabelecida como termo de
encerramento do período de suspensão
pactuado; ou
III - data de comunicação do empregador que
informe ao empregado sua decisão de
antecipar o fim do período de suspensão
pactuado.
§ 4º Se, durante o período de suspensão
temporária do contrato de trabalho, o

empregado mantiver as atividades de
trabalho, ainda que parcialmente, por meio de
teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a
distância,
ficará
descaracterizada
a
suspensão temporária do contrato de
trabalho, e o empregador estará sujeito:
I - ao pagamento imediato da remuneração e
dos encargos sociais e trabalhistas referentes
a todo o período;
II - às penalidades previstas na legislação em
vigor; e
III - às sanções previstas em convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
§ 5º A empresa que tiver auferido, no anocalendário de 2019, receita bruta superior a
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos
mil reais) somente poderá suspender o
contrato de trabalho de seus empregados
mediante
o
pagamento
de
ajuda
compensatória mensal no valor de 30% (trinta
por cento) do valor do salário do empregado,
durante o período de suspensão temporária
do contrato de trabalho pactuado, observado
o disposto neste artigo e no art. 9º desta Lei.
§ 6º Respeitado o limite temporal do estado de
calamidade pública a que se refere o art. 1º
desta Lei, o Poder Executivo poderá prorrogar
o prazo máximo de suspensão temporária do
contrato de trabalho previsto no caput deste
artigo, na forma do regulamento.
Seção V
Das Disposições Comuns às Medidas do
Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda
Art. 9º O Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda poderá
ser acumulado com o pagamento, pelo
empregador, de ajuda compensatória mensal,
em decorrência da redução proporcional de
jornada de trabalho e de salário ou da
suspensão temporária de contrato de trabalho
de que trata esta Lei.
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que
trata o caput deste artigo:
I - deverá ter o valor definido em negociação
coletiva ou no acordo individual escrito
pactuado;

II - terá natureza indenizatória;
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III - não integrará a base de cálculo do imposto
sobre a renda retido na fonte ou da declaração
de ajuste anual do imposto sobre a renda da
pessoa física do empregado;
IV - não integrará a base de cálculo da
contribuição previdenciária e dos demais
tributos incidentes sobre a folha de salários;
V - não integrará a base de cálculo do valor
dos depósitos no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), instituído pela Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e pela Lei
Complementar nº 150, de 1º de junho de
2015; e
VI - poderá ser:
a) considerada despesa operacional dedutível
na determinação do lucro real e da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) das pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real;
b) (VETADO);
c) (VETADO);
d) (VETADO).
§ 2º Na hipótese de redução proporcional de
jornada de trabalho e de salário, a ajuda
compensatória prevista no caput deste artigo
não integrará o salário devido pelo
empregador e observará o disposto no § 1º
deste artigo.
§ 3º O disposto no inciso VI do § 1º deste
artigo aplica-se às ajudas compensatórias
mensais pagas a partir do mês de abril de
2020.
Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória
no emprego ao empregado que receber o
Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda, previsto no art. 5º desta
Lei, em decorrência da redução da jornada de
trabalho e do salário ou da suspensão
temporária do contrato de trabalho de que
trata esta Lei, nos seguintes termos:
I - durante o período acordado de redução da
jornada de trabalho e do salário ou de
suspensão temporária do contrato de
trabalho;
II - após o restabelecimento da jornada de
trabalho e do salário ou do encerramento da
suspensão temporária do contrato de

trabalho, por período equivalente ao acordado
para a redução ou a suspensão; e
III - no caso da empregada gestante, por
período equivalente ao acordado para a
redução da jornada de trabalho e do salário ou
para a suspensão temporária do contrato de
trabalho, contado a partir do término do
período da garantia estabelecida na alínea “b”
do inciso II do caput do art. 10 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer
durante o período de garantia provisória no
emprego previsto no caput deste artigo
sujeitará o empregador ao pagamento, além
das parcelas rescisórias previstas na
legislação em vigor, de indenização no valor
de:
I - 50% (cinquenta por cento) do salário a que
o empregado teria direito no período de
garantia provisória no emprego, na hipótese
de redução de jornada de trabalho e de salário
igual ou superior a 25% (vinte e cinco por
cento) e inferior a 50% (cinquenta por cento);
II - 75% (setenta e cinco por cento) do salário
a que o empregado teria direito no período de
garantia provisória no emprego, na hipótese
de redução de jornada de trabalho e de salário
igual ou superior a 50% (cinquenta por cento)
e inferior a 70% (setenta por cento); ou
III - 100% (cem por cento) do salário a que o
empregado teria direito no período de garantia
provisória no emprego, nas hipóteses de
redução de jornada de trabalho e de salário
em percentual igual ou superior a 70%
(setenta por cento) ou de suspensão
temporária do contrato de trabalho.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às
hipóteses de pedido de demissão ou dispensa
por justa causa do empregado.
Art. 11. As medidas de redução proporcional
de jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária do contrato de trabalho
de que trata esta Lei poderão ser celebradas
por meio de negociação coletiva, observado o
disposto nos arts. 7º e 8º desta Lei e no § 1º
deste artigo.
§ 1º A convenção coletiva ou o acordo coletivo
de trabalho poderão estabelecer redução de
jornada de trabalho e de salário em
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percentuais diversos dos previstos no inciso III
do caput do art. 7º desta Lei.
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo,
o Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda, de que tratam os arts.
5º e 6º desta Lei, será devido nos seguintes
termos:
I - sem percepção do Benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e da Renda para
a redução de jornada e de salário inferior a
25% (vinte e cinco por cento);
II - no valor de 25% (vinte e cinco por cento)
sobre a base de cálculo prevista no art. 6º
desta Lei para a redução de jornada e de
salário igual ou superior a 25% (vinte e cinco
por cento) e inferior a 50% (cinquenta por
cento);
III - no valor de 50% (cinquenta por cento)
sobre a base de cálculo prevista no art. 6º
desta Lei para a redução de jornada e de
salário igual ou superior a 50% (cinquenta por
cento) e inferior a 70% (setenta por cento); e
IV - no valor de 70% (setenta por cento) sobre
a base de cálculo prevista no art. 6º desta Lei
para a redução de jornada e de salário igual
ou superior a 70% (setenta por cento).
§ 3º As convenções coletivas ou os acordos
coletivos
de
trabalho
celebrados
anteriormente poderão ser renegociados para
adequação de seus termos, no prazo de 10
(dez) dias corridos, contado da data de
publicação desta Lei.
Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º desta
Lei serão implementadas por meio de acordo
individual escrito ou de negociação coletiva
aos empregados:
I - com salário igual ou inferior a R$ 2.090,00
(dois mil e noventa reais), na hipótese de o
empregador ter auferido, no ano-calendário
de 2019, receita bruta superior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil
reais);
II - com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00
(três mil, cento e trinta e cinco reais), na
hipótese de o empregador ter auferido, no
ano-calendário de 2019, receita bruta igual ou
inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais); ou

III - portadores de diploma de nível superior e
que percebam salário mensal igual ou
superior a 2 (duas) vezes o limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência
Social.
§ 1º Para os empregados não enquadrados no
caput deste artigo, as medidas de que trata o
art. 3º desta Lei somente poderão ser
estabelecidas por convenção coletiva ou
acordo coletivo de trabalho, salvo nas
seguintes hipóteses, nas quais se admite a
pactuação por acordo individual escrito:
I - redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário de 25% (vinte e cinco por
cento), prevista na alínea “a” do inciso III do
caput do art. 7º desta Lei;
II - redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário ou suspensão temporária
do contrato de trabalho quando do acordo não
resultar diminuição do valor total recebido
mensalmente pelo empregado, incluídos
neste valor o Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda, a ajuda
compensatória mensal e, em caso de redução
da jornada, o salário pago pelo empregador
em razão das horas de trabalho.
§ 2º Para os empregados que se encontrem
em gozo do benefício de aposentadoria, a
implementação das medidas de redução
proporcional de jornada de trabalho e de
salário ou suspensão temporária do contrato
de trabalho por acordo individual escrito
somente será admitida quando, além do
enquadramento em alguma das hipóteses de
autorização do acordo individual de trabalho
previstas no caput ou no § 1º deste artigo,
houver o pagamento, pelo empregador, de
ajuda compensatória mensal, observado o
disposto no art. 9º desta Lei e as seguintes
condições:
I - o valor da ajuda compensatória mensal a
que se refere este parágrafo deverá ser, no
mínimo, equivalente ao do benefício que o
empregado receberia se não houvesse a
vedação prevista na alínea “a” do inciso II do
§ 2º do art. 6º desta Lei;
II - na hipótese de empresa que se enquadre
no § 5º do art. 8º desta Lei, o total pago a título
de ajuda compensatória mensal deverá ser,
no mínimo, igual à soma do valor previsto
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naquele dispositivo com o valor mínimo
previsto no inciso I deste parágrafo.
§ 3º Os atos necessários à pactuação dos
acordos individuais escritos de que trata este
artigo poderão ser realizados por quaisquer
meios físicos ou eletrônicos eficazes.
§ 4º Os acordos individuais de redução de
jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária do contrato de
trabalho, pactuados nos termos desta Lei,
deverão
ser
comunicados
pelos
empregadores ao respectivo sindicato da
categoria profissional, no prazo de até 10
(dez) dias corridos, contado da data de sua
celebração.
§ 5º Se, após a pactuação de acordo
individual na forma deste artigo, houver a
celebração de convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho com cláusulas conflitantes
com as do acordo individual, deverão ser
observadas as seguintes regras:
I - a aplicação das condições estabelecidas no
acordo individual em relação ao período
anterior ao da negociação coletiva;

Parágrafo único. O processo de fiscalização,
de notificação, de autuação e de imposição de
multas decorrente desta Lei observará o
disposto no Título VII da CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
não se aplicando o critério da dupla visita.
Art. 15. O disposto nesta Lei aplica-se aos
contratos de trabalho de aprendizagem e aos
de jornada parcial.
Art. 16. O tempo máximo de redução
proporcional de jornada e de salário e de
suspensão temporária do contrato de
trabalho, ainda que sucessivos, não poderá
ser superior a 90 (noventa) dias, respeitado o
prazo máximo de que trata o art. 8º desta Lei,
salvo se, por ato do Poder Executivo, for
estabelecida prorrogação do tempo máximo
dessas medidas ou dos prazos determinados
para cada uma delas.
Parágrafo único. Respeitado o limite temporal
do estado de calamidade pública de que trata
o art. 1º desta Lei, o Poder Executivo poderá
prorrogar o prazo máximo das medidas
previstas no caput deste artigo, na forma do
regulamento.

II - a partir da entrada em vigor da convenção
coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a
prevalência das condições estipuladas na
negociação coletiva, naquilo em que
conflitarem com as condições estipuladas no
acordo individual.

CAPÍTULO III

§ 6º Quando as condições do acordo
individual forem mais favoráveis ao
trabalhador, prevalecerão sobre a negociação
coletiva.

I - o curso ou o programa de qualificação
profissional de que trata o art. 476-A da CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, poderá ser oferecido pelo
empregador exclusivamente na modalidade
não presencial, e terá duração não inferior a 1
(um) mês e não superior a 3 (três) meses;

Art. 13. A redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário ou a suspensão
temporária do contrato de trabalho, quando
adotadas, deverão resguardar o exercício e o
funcionamento dos serviços públicos e das
atividades essenciais de que tratam a Lei nº
7.783, de 28 de junho de 1989, e a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17. Durante o estado de calamidade
pública de que trata o art. 1º desta Lei:

II - poderão ser utilizados meios eletrônicos
para atendimento aos requisitos formais
previstos no Título VI da CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
inclusive para convocação, deliberação,
decisão, formalização e publicidade de
convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho;

Art. 14. As irregularidades constatadas pela
Auditoria-Fiscal do Trabalho quanto aos
acordos de redução proporcional de jornada
III - os prazos previstos no Título VI da CLT,
de trabalho e de salário ou de suspensão
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
temporária do contrato de trabalho de que
maio de 1943, ficarão reduzidos pela metade;
trata esta Lei sujeitam os infratores à multa
prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11 de
IV - (VETADO); e
janeiro de 1990.
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

49
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

V - a dispensa sem justa causa do empregado
pessoa com deficiência será vedada.
Art. 18. O empregado com contrato de
trabalho intermitente, nos termos do § 3º do
art. 443 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, formalizado até
a data de publicação da Medida Provisória nº
936, de 1º de abril de 2020, faz jus ao
benefício emergencial mensal no valor de R$
600,00 (seiscentos reais), pelo período de 3
(três) meses.
§ 1º O benefício emergencial mensal de que
trata este artigo é devido a partir da data de
publicação da Medida Provisória nº 936, de 1º
de abril de 2020, e deve ser pago em até 30
(trinta) dias a contar da referida data.
§ 2º Aplica-se ao benefício emergencial
mensal previsto neste artigo o disposto nos §§
1º, 6º e 7º do art. 5º e nos §§ 1º e 2º do art. 6º
desta Lei.
§ 3º A existência de mais de um contrato de
trabalho intermitente, nos termos do § 3º do
art. 443 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, não gera direito
à concessão de mais de um benefício
emergencial mensal.
§ 4º Ato do Ministério da Economia
disciplinará a concessão e o pagamento do
benefício emergencial mensal de que trata
este artigo, e o Poder Executivo fica
autorizado a prorrogar o período de
concessão desse benefício, na forma do
regulamento, respeitado o limite temporal do
estado de calamidade pública a que se refere
o art. 1º desta Lei.
§ 5º O benefício emergencial mensal de que
trata este artigo não pode ser acumulado com
o pagamento de outro auxílio emergencial,
devendo ser garantido o direito ao melhor
benefício.
§ 6º Durante o período de recebimento do
benefício emergencial mensal de que trata
este artigo, o empregado com contrato de
trabalho intermitente fica autorizado a
contribuir facultativamente para o Regime
Geral de Previdência Social, na forma do art.
20 desta Lei.

regulamentadoras de segurança e saúde no
trabalho pelo empregador, aplicadas as
ressalvas ali previstas apenas nas hipóteses
excepcionadas.
Art. 20. Ressalvado o disposto na alínea “b”
do inciso II do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, as alíquotas das
contribuições facultativas de que tratam o § 2º
do art. 7º, o inciso II do § 2º do art. 8º e o § 6º
do art. 18 desta Lei, serão de:
I - 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por
cento), para valores de até 1 (um) saláriomínimo;
II - 9% (nove por cento), para valores acima
de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.089,60
(dois mil e oitenta e nove reais e sessenta
centavos);
III - 12% (doze por cento), para valores de R$
2.089,61 (dois mil e oitenta e nove reais e
sessenta e um centavos) até R$ 3.134,40
(três mil, cento e trinta e quatro reais e
quarenta centavos); e
IV - 14% (quatorze por cento), para valores de
R$ 3.134,41 (três mil, cento e trinta e quatro
reais e quarenta e um centavos) até o limite
de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e
seis centavos).
§ 1º As contribuições de que trata o caput
deste artigo devem ser recolhidas por
iniciativa própria do segurado até o dia 15 do
mês seguinte ao da competência.
§ 2º Na hipótese de suspensão temporária do
contrato de trabalho, as alíquotas previstas
nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo
serão aplicadas de forma progressiva sobre o
valor declarado pelo segurado, observados os
limites mínimo e máximo a que se referem os
§§ 3º e 5º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991, incidindo cada alíquota sobre a
faixa de valores compreendida nos
respectivos limites.

§ 3º Na hipótese de redução proporcional de
jornada de trabalho e de salário e na hipótese
de que trata o art. 18 desta Lei, as alíquotas
previstas nos incisos I, II, III e IV do caput
deste artigo serão aplicadas de forma
progressiva sobre a faixa de valores
Art. 19. O disposto no Capítulo VII da Medida
compreendida nos respectivos limites,
Provisória nº 927, de 22 de março de 2020,
incidindo sobre o somatório da remuneração
não autoriza o descumprimento das normas
declarada na forma do inciso IV do caput do
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art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
e do valor declarado pelo segurado,
observados:

Geral de Previdência Social, ressalvados
aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos
quais se aplica a legislação específica.

I - os limites previstos nos §§ 3º e 5º do art. 28
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

§ 7º Será devolvido ao segurado, no prazo de
até 60 (sessenta) dias contado da data de
publicação desta Lei, o valor correspondente
à
diferença
entre
as
contribuições
eventualmente recolhidas com fundamento no
inciso II do § 2º do art. 8º da Medida Provisória
nº 936, de 1º de abril de 2020, e no caput ou
inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, e as contribuições
devidas com fundamento neste artigo,
atualizado pela variação do INPC.

II - a incidência das alíquotas dos incisos I, II,
III e IV do caput deste artigo primeiramente
sobre a remuneração e, em seguida, sobre o
valor declarado;
III - o recolhimento apenas das alíquotas
incidentes sobre o valor declarado pelo
segurado, sem prejuízo da contribuição de
que tratam o art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991, e o art. 28 da Emenda
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de
2019.
§ 4º Não recebida a informação de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, a tempo de ser
calculada e paga a contribuição no prazo de
que trata o § 1º deste artigo, será considerado
provisoriamente como remuneração, para fins
do disposto no § 3º deste artigo, o valor da
remuneração anterior à redução proporcional
de jornada de trabalho menos o valor da
redução remuneratória pactuada ou, no caso
do empregado com contrato de trabalho
intermitente, será considerado que não houve
remuneração.
§ 5º Recebida a informação de remuneração
de que trata o inciso IV do caput do art. 32 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, após
recolhimento de contribuição facultativa na
forma do § 4º deste artigo, a contribuição
incidente sobre o valor declarado será
recalculada, considerados o critério disposto
no § 3º deste artigo e os limites de que tratam
os §§ 3º e 5º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, e eventual excedente
deverá ser devolvido ao segurado atualizado
pela variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) ou, em caso de
insuficiência do valor recolhido para o salário
de contribuição reconhecido, o segurado deve
ser
notificado
para
complementação
facultativa, na forma do regulamento.

Art. 21. Considera-se salário de contribuição,
além das parcelas de que tratam os incisos I,
II e IV do caput do art. 28 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, o valor declarado e objeto
de recolhimento pelo segurado na forma do
art. 20 desta Lei, observado o limite máximo a
que se refere o § 5º do art. 28 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991.
Art. 22. A empregada gestante, inclusive a
doméstica, poderá participar do Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda,
observadas
as
condições
estabelecidas nesta Lei.
§ 1º Ocorrido o evento caracterizador do início
do benefício de salário-maternidade, nos
termos do art. 71 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991:
I - o empregador deverá efetuar a imediata
comunicação ao Ministério da Economia, nos
termos estabelecidos no ato de que trata o §
4º do art. 5º desta Lei;
II - a aplicação das medidas de que trata o art.
3º desta Lei será interrompida; e
III - o salário-maternidade será pago à
empregada nos termos do art. 72 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, e à empregada
doméstica nos termos do inciso I do caput do
art. 73 da referida Lei, considerando-se como
remuneração integral ou último salário de
contribuição os valores a que teriam direito
sem a aplicação das medidas previstas nos
incisos II e III do caput do art. 3º desta Lei.

§ 6º Os valores previstos nos incisos I, II, III e
IV do caput deste artigo serão reajustados, a
§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo ao
partir da data de entrada em vigor desta Lei,
segurado ou segurada da Previdência Social
na mesma data e com o mesmo índice em que
que adotar ou obtiver guarda judicial para fins
se der o reajuste dos benefícios do Regime
de adoção, observado o art. 71-A da Lei nº
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8.213, de 24 de julho de 1991, devendo o
salário-maternidade ser pago diretamente
pela Previdência Social.

dezembro de 2003, na mesma proporção de
sua redução salarial, para os mutuários de
que trata o inciso I do caput deste artigo.

Art. 23. Empregador e empregado podem, em
comum acordo, optar pelo cancelamento de
aviso prévio em curso.

§ 2º Será garantido prazo de carência de até
90 (noventa) dias, à escolha do mutuário.

Parágrafo único. Em caso de cancelamento
do aviso prévio nos termos deste artigo, as
partes podem, na forma desta Lei, adotar as
medidas do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda.
Art. 24. Os acordos de redução proporcional
de jornada de trabalho e de salário e de
suspensão temporária do contrato de trabalho
celebrados
entre
empregadores
e
empregados, em negociação coletiva ou
individual, com base na Medida Provisória nº
936, de 1º de abril de 2020, regem-se pelas
disposições da referida Medida Provisória.
Parágrafo único. A norma interpretativa
expressa no § 5º do art. 12 desta Lei aplicase, inclusive, aos acordos firmados na
vigência da Medida Provisória nº 936, de 1º de
abril de 2020.
Art. 25. Durante a vigência do estado de
calamidade pública a que se refere o art. 1º
desta Lei, será garantida a opção pela
repactuação das operações de empréstimos,
de financiamentos, de cartões de crédito e de
arrendamento mercantil concedidas por
instituições financeiras e sociedades de
arrendamento mercantil e contraídas com o
desconto em folha de pagamento ou na
remuneração disponível de que trata a Lei nº
10.820, de 17 de dezembro de 2003, nos
termos e condições deste artigo, aos
seguintes mutuários:
I - o empregado que sofrer redução
proporcional de jornada de trabalho e de
salário;
II - o empregado que tiver a suspensão
temporária do contrato de trabalho;

§ 3º As condições financeiras de juros,
encargos remuneratórios e garantias serão
mantidas, salvo no caso em que a instituição
consignatária entenda pertinente a diminuição
de
tais juros e demais
encargos
remuneratórios.
Art. 26. Os empregados que forem
dispensados até 31 de dezembro de 2020 e
que tenham contratado operações de
empréstimos, de financiamentos, de cartões
de crédito e de arrendamento mercantil
concedidas por instituições financeiras e
sociedades de arrendamento mercantil e
contraídas com o desconto em folha de
pagamento ou na remuneração disponível de
que trata a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro
de 2003, terão direito à novação dessas
operações para um contrato de empréstimo
pessoal, com o mesmo saldo devedor anterior
e as mesmas condições de taxa de juros,
encargos
remuneratórios
e
garantias
originalmente pactuadas, acrescida de
carência de até 120 (cento e vinte) dias.
Art. 27. (VETADO).
Art. 28. (VETADO).
Art. 29. Não se aplica o disposto no art. 486
da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, na hipótese de
paralisação ou suspensão de atividades
empresariais determinada por ato de
autoridade municipal, estadual ou federal para
o 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.

III - o empregado que, por meio de laudo
médico acompanhado de exame de testagem,
comprovar a contaminação pelo novo
coronavírus.

Art. 30. (VETADO).

§ 1º Na hipótese de repactuação, será
garantido o direito à redução das prestações
referidas no art. 1º da Lei nº 10.820, de 17 de

“Art. 117. Empresas, sindicatos e entidades
fechadas de previdência complementar
poderão, mediante celebração de acordo de

Art. 31. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
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cooperação técnica com o INSS, encarregarse, relativamente a seus empregados,
associados ou beneficiários, de requerer
benefícios
previdenciários
por
meio
eletrônico, preparando-os e instruindo-os nos
termos do acordo.
I - (revogado);
II - (revogado);
III - (revogado).
Parágrafo único. (Revogado).” (NR)
“Art. 117-A. Empresas, sindicatos e entidades
fechadas de previdência complementar
poderão realizar o pagamento integral dos
benefícios previdenciários devidos a seus
beneficiários, mediante celebração de
contrato com o INSS, dispensada a licitação.

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.

§ 1º Os contratos referidos no caput deste
artigo deverão prever as mesmas obrigações,
condições e valores devidos pelas instituições
financeiras responsáveis pelo pagamento dos
benefícios pelo INSS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

§ 2º As obrigações, condições e valores
referidos no § 1º deste artigo serão definidos
em ato próprio do INSS.”

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 32. (VETADO).
Art. 33. (VETADO).
Art. 34. (VETADO).
Art. 35. (VETADO).
Art. 36. (VETADO).
Art. 37. (VETADO).
Art. 38. Revogam-se os incisos I, II e III do
caput e o parágrafo único do art. 117 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 6 de julho de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
José Levi Mello do Amaral Júnior

CAPÍTULO I

Art. 1º Esta Lei institui medidas de vigilância
sanitária e epidemiológica 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, prevê ações de garantia de
segurança alimentar, dispõe sobre ações
relativas a povos indígenas isolados e de
recente contato no período de calamidade
pública em razão da Covid-19, 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.
§ 1º Estão abrangidos pelas disposições
desta Lei:
I - indígenas isolados e de recente contato;
II - indígenas aldeados;
III - indígenas que vivem fora das terras
indígenas, em áreas urbanas ou rurais;
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IV - povos e grupos de indígenas que se
encontram no País em situação de migração
ou de mobilidade transnacional provisória;
V - quilombolas;
VI - quilombolas que, em razão de estudos, de
atividades acadêmicas ou de tratamento de
sua própria saúde ou da de seus familiares,
estão residindo fora das comunidades
quilombolas;
VII - pescadores artesanais;
VIII - demais
tradicionais.

povos

e

comunidades

§ 2º As disposições desta Lei não excluem
outras formas de proteção aos indígenas, aos
quilombolas, aos pescadores artesanais e aos
demais povos e comunidades tradicionais por
ações governamentais direcionadas à
prevenção e ao enfrentamento dos efeitos da
Covid-19.
Art. 2º Os povos indígenas, as comunidades
quilombolas, os pescadores artesanais e os
demais povos e comunidades tradicionais
serão considerados como grupos em situação
de extrema vulnerabilidade e, portanto, de alto
risco e destinatários de ações relacionadas ao
enfrentamento de emergências epidêmicas e
pandêmicas.
Art. 3º Todas as medidas e garantias previstas
nesta Lei levarão em consideração a
organização social, as línguas, os costumes,
as tradições e o direito à territorialidade dos
povos indígenas, nos termos do art. 231 da
Constituição Federal, das comunidades
quilombolas, nos termos do § 5º do art. 216 da
Constituição Federal e do art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, dos
pescadores artesanais e dos demais povos e
comunidades tradicionais.
CAPÍTULO II
DO
PLANO
EMERGENCIAL
PARA
ENFRENTAMENTO À COVID-19 NOS
TERRITÓRIOS INDÍGENAS
Art. 4º Fica criado o Plano Emergencial para
Enfrentamento à Covid-19 nos Territórios
Indígenas (Plano Emergencial), com o
objetivo de assegurar o acesso aos insumos
necessários à manutenção das condições de
saúde para prevenção do contágio e da

disseminação da Covid-19, bem como para o
tratamento e a recuperação dos infectados,
com observância dos direitos sociais e
territoriais dos povos indígenas.
Art. 5º Cabe à União coordenar o Plano
Emergencial e, conjuntamente com os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as
demais instituições públicas que atuam na
execução da política indigenista e com a
participação efetiva dos povos indígenas por
meio de suas entidades representativas,
executar ações específicas para garantir, com
urgência e de forma gratuita e periódica, as
seguintes medidas, entre outras:
I - (VETADO);
II - (VETADO);
III - participação de Equipes Multiprofissionais
de Saúde Indígena (EMSIs) qualificadas e
treinadas para enfrentamento à Covid-19,
com disponibilização de local adequado e
equipado para realização de quarentena pelas
equipes antes de entrarem em territórios
indígenas, bem como de equipamentos de
proteção individual (EPIs) adequados e
suficientes;
IV - acesso a testes rápidos e RT-PCRs, a
medicamentos e a equipamentos médicos
adequados para identificar e combater a
Covid-19 nos territórios indígenas;
V - organização de atendimento de média e
alta complexidade nos centros urbanos e
acompanhamento diferenciado de casos que
envolvam indígenas, com planejamento
estruturado de acordo com a necessidade dos
povos, que inclua:
a) (VETADO);
b) (VETADO);
c) contratação emergencial de profissionais
da saúde para reforçar o apoio à saúde
indígena;
d) disponibilização, de forma a suprir a
demanda, de ambulâncias para transporte fluvial, terrestre ou aéreo - de indígenas de
suas aldeias ou comunidades até a unidade
de atendimento mais próxima, ou para
transferência para outras unidades;

e) construção emergencial de hospitais de
campanha nos Municípios próximos das
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aldeias ou comunidades com maiores
números de casos de contaminação por
Covid-19;
VI - (VETADO);
VII - transparência e publicização dos planos
de contingência, notas e orientações técnicas,
vigilância e monitoramento epidemiológico
dos casos relacionados à Covid-19 em
territórios indígenas;
VIII - (VETADO);
IX - elaboração e execução de planos
emergenciais, bem como estabelecimento de
protocolos de referência para atendimento
especializado, transporte e alojamento dos
indígenas;
X - estabelecimento de rigoroso protocolo de
controle sanitário e vigilância epidemiológica
do ingresso nas terras indígenas e nas aldeias
ou comunidades, preferencialmente com a
disponibilização de testes rápidos para as
EMSIs, com o objetivo de evitar a propagação
da Covid-19 nos territórios indígenas;
XI - adequação das Casas de Apoio à Saúde
Indígena (Casais) para as necessidades
emergenciais
de
acompanhamento
e
isolamento de casos suspeitos, confirmados e
de contatos com a Covid-19, garantindo
medicamentos, equipamentos de proteção
individual e contratação de profissionais;

Art. 6º Nenhum atendimento de saúde ou de
assistência social na rede pública pode ser
negado às populações indígenas por falta de
documentação ou por quaisquer outros
motivos.
Art. 7º (VETADO).
Art. 8º O atendimento de saúde aos indígenas
residentes fora das terras indígenas e àqueles
povos e grupos de indígenas que se
encontram no País em situação de migração
ou de mobilidade transnacional provisória
será feito diretamente pela rede do Sistema
Único de Saúde (SUS), com as devidas
adaptações na estrutura, respeitadas as
especificidades culturais e sociais dos povos
e observado o disposto nos §§ 1º-A, 1º-B, 2º
e 3º do art. 19-G da Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, com exceção daqueles de
aldeias
ou
comunidades
indígenas
localizadas nas áreas urbanas, para os quais
o atendimento será articulado pela União com
o apoio da rede do SUS.
Parágrafo único. Para efeitos de comprovação
documental, será aceito o Registro
Administrativo de Nascimento do Indígena
(Rani) ou o registro civil de nascimento com a
identificação étnica expedido pelos cartórios
de registro civil, conforme disposto na
Resolução Conjunta nº 3 do Conselho
Nacional de Justiça e do Conselho Nacional
do Ministério Público, de 19 de abril de 2012.

XII - financiamento e construção de casas de
campanha para situações que exijam
isolamento de indígenas nas suas aldeias ou
comunidades.

CAPÍTULO III

§ 1º Os comitês, comissões ou outros órgãos
colegiados direcionados ao planejamento,
coordenação, execução, supervisão e
monitoramento dos impactos da Covid-19 no
âmbito da saúde dos povos indígenas devem
contar com a participação e o controle social
indígena e de suas instâncias representativas.

Art. 9º Considerada a abrangência prevista no
§ 1º do art. 1º desta Lei, fica instituída a
garantia da segurança alimentar e nutricional
aos povos indígenas, às comunidades
quilombolas, aos pescadores artesanais e aos
demais povos e comunidades tradicionais
enquanto perdurar o estado de emergência
decorrente da pandemia da Covid-19.

§ 2º As medidas de isolamento e de
quarentena de casos suspeitos de Covid-19
deverão considerar que os povos indígenas
têm maior vulnerabilidade do ponto de vista
epidemiológico e têm como característica a
vida comunitária, com muitos membros
convivendo em uma mesma moradia.

DA
SEGURANÇA
NUTRICIONAL

ALIMENTAR

E

§ 1º (VETADO).

§ 2º A União disponibilizará remédios, itens de
proteção individual e materiais de higiene e de
desinfecção, observados os protocolos de
proteção dos profissionais e dos povos
indígenas, bem como as diretrizes do Plano
Emergencial de que trata o Capítulo II desta
Lei.
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§ 3º Os atos de distribuição de cestas básicas
e de outros produtos relacionados às medidas
de enfrentamento à Covid-19 nos territórios
indígenas, nas comunidades quilombolas e
nos territórios de pescadores artesanais e de
povos e comunidades tradicionais serão
preferencialmente realizados pelo Poder
Público, com a participação das comunidades
interessadas.
§ 4º A União garantirá suporte técnico e
financeiro à produção dos povos indígenas,
das
comunidades
quilombolas,
dos
pescadores artesanais e dos demais povos e
comunidades tradicionais e ao escoamento da
produção daqueles prejudicados em função
da Covid-19, por meio da aquisição direta de
alimentos no âmbito dos programas da
agricultura
familiar,
assegurando
a
infraestrutura e a logística necessárias, de
acordo com cada região.
Art. 10. Serão simplificadas, para o
enfrentamento à Covid-19, as exigências
documentais para acesso a políticas públicas
que visam a criar condições para garantir a
segurança alimentar aos povos indígenas, às
comunidades quilombolas, aos pescadores
artesanais e aos demais povos e
comunidades tradicionais.
§ 1º Em processos de compra pública, doação
simultânea e alimentação escolar, quando a
aquisição e o consumo da mercadoria
ocorrerem na mesma terra indígena, fica
estendido o conceito de autoconsumo,
dispensando-se o atesto dos órgãos de
vigilância animal e sanitária.
§ 2º Em processos de compra pública, doação
simultânea e alimentação escolar, se houver
uma única pessoa jurídica na terra indígena e
se a aquisição e o consumo da mercadoria
ocorrerem nessa mesma terra indígena, será
dispensado o chamamento público.
§ 3º As Declarações de Aptidão ao Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf) para pessoas físicas
indígenas podem ser substituídas pelas
Certidões de Atividade Rural ou outros
documentos comprobatórios simplificados
que já sejam emitidos pelo órgão indigenista
oficial.
§ 4º (VETADO).

§ 5º (VETADO).
CAPÍTULO IV
DOS POVOS INDÍGENAS ISOLADOS OU DE
RECENTE CONTATO
Art. 11. Nos casos dos povos indígenas
isolados ou de recente contato, com o objetivo
de resguardar seus direitos e de evitar a
propagação da Covid-19, somente em caso
de risco iminente, em caráter excepcional e
mediante plano específico articulado pela
União, será permitido qualquer tipo de
aproximação para fins de prevenção e
combate à pandemia.
Art. 12. A União adotará as seguintes
medidas:
I - (VETADO);
II - (VETADO);
III - quarentena obrigatória para todas as
pessoas autorizadas a interagir com povos
indígenas de recente contato;
IV - suspensão de atividades próximas às
áreas de ocupação de indígenas isolados,
excetuadas
aquelas
de
fundamental
importância para a sobrevivência ou o bemestar dos povos indígenas, na forma do
regulamento;
V - disponibilização imediata de testes para
diagnóstico da Covid-19 e de EPIs para todos
os Distritos Sanitários Especiais Indígenas
(Dseis) que atuam em áreas onde existam
registros oficiais de povos indígenas isolados
ou presença de povos indígenas de recente
contato.
Art. 13. Fica vedado o ingresso de terceiros
em áreas com a presença confirmada de
indígenas isolados, salvo de pessoas
autorizadas pelo órgão indigenista federal, na
hipótese de epidemia ou de calamidade que
coloque em risco a integridade física dos
indígenas isolados.
§ 1º As missões de cunho religioso que já
estejam nas comunidades indígenas deverão
ser avaliadas pela equipe de saúde
responsável e poderão permanecer mediante
aval do médico responsável.
§ 2º A vedação de que trata este artigo não se
aplica aos agentes públicos, desde que
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observados os parâmetros de segurança
epidemiológica orientados pela Organização
Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde.
CAPÍTULO V
DO
APOIO
ÀS
COMUNIDADES
QUILOMBOLAS,
AOS
PESCADORES
ARTESANAIS E AOS DEMAIS POVOS E
COMUNIDADES
TRADICIONAIS
NO
ENFRENTAMENTO À COVID-19
Art. 14. Enquanto perdurar o período de
calamidade pública em saúde decorrente da
pandemia da Covid-19, serão adotadas
medidas urgentes para mitigar os seus efeitos
entre os quilombolas, os pescadores
artesanais e os demais povos e comunidades
tradicionais do País.
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 15. Serão desenvolvidas ações
emergenciais de saúde, sem prejuízo de
outras,
em
prol
das
comunidades
quilombolas, dos pescadores artesanais e dos
demais povos e comunidades tradicionais,
que incluam, no mínimo:
I - medidas de proteção territorial e sanitária,
com a restrição de acesso a pessoas
estranhas à comunidade, ressalvadas as de
missões religiosas que já estejam atuando e
os responsáveis pela prestação de serviços
públicos devidamente credenciados, como
profissionais da saúde e de demais órgãos
públicos, visando a impedir a disseminação da
Covid-19 e a circulação do coronavírus entre
os quilombolas e os pescadores artesanais;
II - ampliação emergencial do apoio por
profissionais da saúde, com ampla utilização
de EPIs pelos profissionais envolvidos, além
da garantia de testagem rápida para os casos
suspeitos de Covid-19 nos quilombos ou em
territórios de pescadores artesanais e de
demais povos e comunidades tradicionais;
III - inclusão do quesito raça ou cor no registro
dos casos de Covid-19, asseguradas a
notificação
compulsória
dos
casos
confirmados entre quilombolas e sua ampla e
periódica publicidade.

DISPOSIÇÕES
FINAIS

COMPLEMENTARES

E

Art. 17. A União poderá firmar convênio com
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
para executar as medidas previstas nesta Lei,
autorizados o ajuste de dotações e a
transferência direta de recursos para os entes
federativos.
Art. 18. (VETADO).
Art. 19. (VETADO).
Art. 20. Ressalvado o disposto no art. 18, os
demais dispositivos desta Lei terão validade
apenas enquanto vigorar o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia
da Covid-19, nos termos do Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
Parágrafo único. As aquisições de materiais e
serviços e as contratações em cumprimento a
esta Lei deverão seguir os termos dos arts. 4º,
4º-A, 4º-B, 4º-C, 4º-D, 4º-E, 4º-F, 4º-G, 4º-H e
4º-I da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de julho de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
André Luiz de Almeida Mendonça
Paulo Guedes
Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias
Eduardo Pazuello
Onix Lorenzoni
Damares Regina Alves

Art. 16. (VETADO).
CAPÍTULO VI
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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.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei 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.
Art. 2º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.
3º
.........................................................................
.........................................................................

§ 7º-C Os serviços públicos e atividades
essenciais, cujo funcionamento deverá ser
resguardado quando adotadas as medidas
previstas
neste
artigo,
incluem
os
relacionados ao atendimento a mulheres em
situação de violência doméstica e familiar, nos
termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006, a crianças, a adolescentes, a pessoas
idosas e a pessoas com deficiência vítimas de
crimes tipificados na Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), na Lei nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), na Lei nº
13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da
Pessoa com Deficiência), e no Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal).” (NR)

decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019:
I - os prazos processuais, a apreciação de
matérias, o atendimento às partes e a
concessão de medidas protetivas que tenham
relação com atos de violência doméstica e
familiar cometidos contra mulheres, crianças,
adolescentes, pessoas idosas e pessoas com
deficiência serão mantidos, sem suspensão;
II - o registro da ocorrência de violência
doméstica e familiar contra a mulher e de
crimes cometidos contra criança, adolescente,
pessoa idosa ou pessoa com deficiência
poderá ser realizado por meio eletrônico ou
por meio de número de telefone de
emergência designado para tal fim pelos
órgãos de segurança pública;
Parágrafo único. Os processos de que trata o
inciso I do caput deste artigo serão
considerados de natureza urgente.”
Art. 3º O poder público deverá adotar as
medidas necessárias para garantir a
manutenção do atendimento presencial de
mulheres, idosos, crianças ou adolescentes
em situação de violência, com a adaptação
dos procedimentos estabelecidos na Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da
Penha), às circunstâncias emergenciais do
período de calamidade sanitária decorrente
da pandemia da Covid-19.
§ 1º A adaptação dos procedimentos disposta
no caput deste artigo deverá assegurar a
continuidade do funcionamento habitual dos
órgãos do poder público descritos na Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da
Penha), no âmbito de sua competência, com
o objetivo de garantir a manutenção dos
mecanismos de prevenção e repressão à
violência doméstica e familiar contra a mulher
e à violência contra idosos, crianças ou
adolescentes.

§ 2º Se, por razões de segurança sanitária,
não for possível manter o atendimento
presencial a todas as demandas relacionadas
à violência doméstica e familiar contra a
mulher e à violência contra idosos, crianças
ou adolescentes, o poder público deverá,
obrigatoriamente, garantir o atendimento
presencial para situações que possam
“Art. 5º-A Enquanto perdurar o estado de
envolver, efetiva ou potencialmente, os ilícitos
emergência
de
saúde
internacional
previstos:
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I - no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal), na modalidade
consumada ou tentada:
a) feminicídio, disposto no inciso VI do § 2º do
art. 121;
b) lesão corporal de natureza grave, disposto
no § 1º do art. 129;
c) lesão corporal dolosa de natureza
gravíssima, disposto no § 2º do art. 129;
d) lesão corporal seguida de morte, disposto
no § 3º do art. 129;
e) ameaça praticada com uso de arma de
fogo, disposto no art. 147;
f) estupro, disposto no art. 213;
g) estupro de vulnerável, disposto no caput e
nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 217-A;
h) corrupção de menores, disposto no art.
218;
i) satisfação de lascívia mediante presença de
criança ou adolescente, disposto no art. 218A;
II - na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006
(Lei Maria da Penha), o crime de
descumprimento de medidas protetivas de
urgência, disposto no art. 24-A;
III - na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente);
IV - na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003
(Estatuto do Idoso).
§ 3º Conforme dispõe o art. 158 do DecretoLei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código
de Processo Penal), mesmo durante a
vigência da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, ou de estado de emergência de caráter
humanitário e sanitário em território nacional,
deverá ser garantida a realização prioritária do
exame de corpo de delito quando se tratar de
crime que envolva:
I - violência doméstica e familiar contra a
mulher;
II - violência contra criança, adolescente,
idoso ou pessoa com deficiência.

pessoas, os órgãos de segurança deverão
estabelecer equipes móveis para realização
do exame de corpo de delito no local em que
se encontrar a vítima.

Art. 4º Os órgãos de segurança pública
deverão disponibilizar canais de comunicação
que garantam interação simultânea, inclusive
com possibilidade de compartilhamento de
documentos, desde que gratuitos e passíveis
de utilização em dispositivos eletrônicos,
como celulares e computadores, para
atendimento virtual de situações que
envolvam violência contra a mulher, o idoso, a
criança ou o adolescente, facultado aos
órgãos integrantes do Sistema de Justiça Poder Judiciário, Ministério Público e
Defensoria Pública, e aos demais órgãos do
Poder Executivo, a adoção dessa medida.
§ 1º A disponibilização de canais de
atendimento virtuais não exclui a obrigação do
poder público de manter o atendimento
presencial de mulheres em situação de
violência doméstica e familiar e de casos de
suspeita ou confirmação de violência
praticada contra idosos, crianças ou
adolescentes.
§ 2º Nos casos de violência doméstica e
familiar, a ofendida poderá solicitar quaisquer
medidas protetivas de urgência à autoridade
competente por meio dos dispositivos de
comunicação de atendimento on-line.
§ 3º Na hipótese em que as circunstâncias do
fato justifiquem a medida prevista neste artigo,
a autoridade competente poderá conceder
qualquer uma das medidas protetivas de
urgência previstas nos arts. 12-B, 12-C, 22, 23
e 24 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006
(Lei Maria da Penha), de forma eletrônica, e
poderá
considerar
provas
coletadas
eletronicamente ou por audiovisual, em
momento anterior à lavratura do boletim de
ocorrência e a colheita de provas que exija a
presença física da ofendida, facultado ao
Poder Judiciário intimar a ofendida e o ofensor
da decisão judicial por meio eletrônico.
§ 4º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo,
após a concessão da medida de urgência, a
autoridade competente, independentemente
da autorização da ofendida, deverá:

§ 4º Nos casos de crimes de natureza sexual,
se houver a adoção de medidas pelo poder
público que restrinjam a circulação de
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I - se for autoridade judicial, comunicar à
unidade de polícia judiciária competente para
que proceda à abertura de investigação
criminal para apuração dos fatos;

na proteção integral, nos termos da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente) e da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).

II - se for delegado de polícia, comunicar
imediatamente ao Ministério Público e ao
Poder Judiciário da medida concedida e
instaurar imediatamente inquérito policial,
determinando todas as diligências cabíveis
para a averiguação dos fatos;

Art. 8º O poder público promoverá campanha
informativa sobre prevenção à violência e
acesso a mecanismos de denúncia durante a
vigência da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, ou durante a vigência do estado de
emergência de caráter humanitário e
sanitário.

III - se for policial, comunicar imediatamente
ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e à
unidade de polícia judiciária competente da
medida concedida, realizar o registro de
boletim de ocorrência e encaminhar os autos
imediatamente
à
autoridade
policial
competente para a adoção das medidas
cabíveis.
Art. 5º As medidas protetivas deferidas em
favor da mulher serão automaticamente
prorrogadas e vigorarão durante a vigência da
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ou
durante a declaração de estado de
emergência de caráter humanitário e sanitário
em território nacional, sem prejuízo do
disposto no art. 19 e seguintes da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da
Penha).
Parágrafo único. O juiz competente
providenciará a intimação do ofensor, que
poderá ser realizada por meios eletrônicos,
cientificando-o da prorrogação da medida
protetiva.
Art. 6º As denúncias de violência recebidas na
esfera federal pela Central de Atendimento à
Mulher - Ligue 180 e pelo serviço de proteção
de crianças e adolescentes com foco em
violência sexual - Disque 100 devem ser
repassadas, com as informações de urgência,
para os órgãos competentes.
Parágrafo único. O prazo máximo para o envio
das informações referidas no caput deste
artigo é de 48 (quarenta e oito) horas, salvo
impedimento técnico.
Art. 7º Em todos os casos, a autoridade de
segurança pública deve assegurar o
atendimento ágil a todas as demandas
apresentadas e que signifiquem risco de vida
e a integridade da mulher, do idoso, da
criança e do adolescente, com atuação focada

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de julho de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
André Luiz de Almeida Mendonça
Damares Regina Alves

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.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 10.260, de 12 de julho de
2001, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.
5º
.........................................................................
.........................................................................

§ 12.
A formalização, pelo estudante
beneficiário, do contrato ou dos aditamentos
que implicarem alterações contratuais poderá
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ser realizada presencialmente, na agência
bancária, ou mediante assinatura eletrônica,
nos termos do regulamento.” (NR)
“Art.
5º-A
.........................................................................
.....................................
§
1º
.........................................................................
..............................................

I - (revogado);
II - (revogado);

mensal a ser paga em decorrência da adesão
ao Programa.
§ 6º Em decorrência do estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 20 de março de 2020, ficam
temporariamente suspensas, durante todo o
respectivo período:
I - a obrigação de pagamentos destinados à
amortização do saldo devedor dos contratos
referidos no caput deste artigo;
II - a obrigação de pagamento dos juros
incidentes sobre o financiamento referidos no
§ 1º do art. 5º desta Lei;

.........................................................................
.........................................................................

III - a obrigação de pagamento de parcelas
oriundas de condições especiais de
amortização ou alongamento excepcional de
prazos para os estudantes inadimplentes com
o Fies estabelecidos nos termos do § 1º deste
artigo;

§ 4º O estudante beneficiário que tenha
débitos vencidos e não pagos até a data de
publicação deste parágrafo poderá liquidá-los
mediante a adesão ao Programa Especial de
Regularização do Fies, nos termos do
regulamento, por meio:

IV - a obrigação de pagamento ao agente
financeiro vinculada a multas por atraso de
pagamento durante os períodos de utilização,
de carência e de amortização do
financiamento.

III - (revogado).

I - da liquidação integral, até 31 de dezembro
de 2020, em parcela única, com redução de
100% (cem por cento) dos encargos
moratórios;
II - da liquidação em 4 (quatro) parcelas
semestrais, até 31 de dezembro de 2022, ou
24 (vinte e quatro) parcelas mensais, com
redução de 60% (sessenta por cento) dos
encargos moratórios, com vencimento a partir
de 31 de março de 2021;
III - do parcelamento em até 145 (cento e
quarenta e cinco) parcelas mensais e
sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de
2021, com redução de 40% (quarenta por
cento) dos encargos moratórios; ou
IV - do parcelamento em até 175 (cento e
setenta e cinco) parcelas mensais e
sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de
2021, com redução de 25% (vinte e cinco por
cento) dos encargos moratórios.
§ 5º Para os parcelamentos previstos nos
incisos II, III e IV do § 4º deste artigo, o valor
de entrada corresponderá à primeira parcela

§ 7º
A suspensão das obrigações de
pagamento referidas no § 6º deste artigo
importa na vedação de inscrever, por essa
razão, os estudantes beneficiários dessa
suspensão como inadimplentes ou de
considerá-los descumpridores de quaisquer
obrigações com o Fies.
§ 8º São considerados beneficiários da
suspensão referida no § 6º deste artigo os
estudantes adimplentes ou cujos atrasos nos
pagamentos das obrigações financeiras com
o Fies devidas até 20 de março de 2020 sejam
de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias,
contados da data de seu vencimento regular.
§ 9º Para obter o benefício previsto no § 6º
deste artigo, o estudante deverá manifestar
esse interesse perante o agente financeiro do
Fies, por meio dos canais de atendimento
disponibilizados para essa finalidade.” (NR)
“Art.
5º-C
.........................................................................
.........................................................................
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§ 18.
A formalização, pelo estudante
beneficiário, do contrato ou dos aditamentos
que implicarem alterações contratuais poderá
ser realizada presencialmente, na agência
bancária, ou mediante assinatura eletrônica,
nos termos do regulamento.
§ 19.
Em decorrência do estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020,
ficam temporariamente suspensas, durante
todo o respectivo período:
I - a obrigação de pagamentos destinados à
amortização do saldo devedor por parte de
estudantes beneficiários do Fies referidos no
inciso VIII do caput deste artigo;
II - a obrigação de pagamento ao agente
financeiro, por parte dos estudantes
financiados pelo Fies, das parcelas mensais
referentes a multas por atraso de pagamento;

III - médicos que não se enquadrem no
disposto no inciso II do caput deste artigo,
enfermeiros e demais profissionais da saúde
que trabalhem no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) durante o período de vigência
da emergência sanitária decorrente da
pandemia da Covid-19, conforme o Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
.........................................................................
.........................................................................

§ 4º O abatimento mensal referido no caput
deste
artigo
será
operacionalizado
anualmente pelo agente operador do Fies,
vedado o primeiro abatimento em prazo
inferior:
I - a 1 (um) ano de trabalho, para o caso dos
incisos I e II do caput deste artigo;

III - a obrigação de pagamento de parcelas
oriundas de condições especiais de
amortização ou alongamento excepcional de
prazos para os estudantes inadimplentes com
o Fies estabelecidos nos termos do § 5º deste
artigo.

II - a 6 (seis) meses de trabalho, para o caso
do inciso III do caput deste artigo.

§ 20. A suspensão das obrigações de
pagamento referidas no § 19 deste artigo
importa na vedação de inscrever, por essa
razão, os beneficiários dessa suspensão
como inadimplentes ou de considerá-los
descumpridores de quaisquer obrigações com
o Fies.

“Art. 6º-F O Fies poderá abater mensalmente,
na forma a ser estabelecida em regulamento,
nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies,
1% (um por cento) do saldo devedor
consolidado, incluídos os juros devidos no
período e independentemente da data de
contratação do financiamento, dos estudantes
de que tratam o inciso I do caput e o § 2º do
art. 6º-B desta Lei e até 50% (cinquenta por
cento) do valor mensal devido pelo financiado
pelo Fies dos estudantes de que tratam os
incisos II e III do caput do art. 6º-B desta Lei.

§ 21. São considerados beneficiários da
suspensão referida no § 19 deste artigo os
estudantes adimplentes ou cujos atrasos nos
pagamentos das obrigações financeiras com
o Fies devidas até 20 de março de 2020 sejam
de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias,
contados da data de seu vencimento regular.
§ 22. Para obter o benefício previsto no § 19
deste artigo, o estudante deverá manifestar
esse interesse perante o agente financeiro do
Fies, por meio dos canais de atendimento
disponibilizados para essa finalidade.” (NR)
“Art.
6º-B
.........................................................................
.........................................................................

.........................................................................
...............................................................” (NR)

§ 1º O abatimento mensal referido no caput
deste
artigo
será
operacionalizado
anualmente pelo agente operador do Fies,
vedado o primeiro abatimento em prazo
inferior:
I - a 1 (um) ano de trabalho, nos casos
estabelecidos nos incisos I e II do caput do art.
6º-B desta Lei;
II - a 6 (seis) meses de trabalho, no caso
estabelecido no inciso III do caput do art. 6º-B
desta Lei.

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

62
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

§ 2º O direito ao abatimento mensal referido
no caput deste artigo será sustado, na forma
a ser estabelecida em regulamento, pelo
agente operador do Fies, nas hipóteses em
que o estudante financiado deixar de atender
às condições previstas nos incisos I, II e III do
caput e no § 2º do art. 6º-B desta Lei.

mantenedoras das instituições de ensino
superior aos agentes financeiros para saldar
multas por atraso de pagamento e gastos
operacionais
com
o
Programa
de
Financiamento Estudantil ao longo dos
períodos de utilização e de amortização do
financiamento.

.........................................................................
...............................................................” (NR)

§ 5º
A suspensão das obrigações de
pagamento referidas no § 4º deste artigo
importa na vedação de inscrever, por essa
razão, os beneficiários dessa suspensão
como inadimplentes ou de considerá-los
descumpridores de quaisquer obrigações
perante o Programa de Financiamento
Estudantil.

“Art. 6º-G Fica a União autorizada a participar,
no limite global de até R$ 4.500.000.000,00
(quatro bilhões e quinhentos milhões de
reais), de fundo de natureza privada,
denominado Fundo Garantidor do Fies (FGFies), que tem por função garantir o crédito do
Fies..................................................................
.............................................................” (NR)

“Art.
15-D.
.........................................................................
.........................................................................

§ 2º (VETADO).
.........................................................................
.........................................................................

§ 4º Em decorrência do estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 20 de março de 2020, ficam
temporariamente suspensas, durante todo o
respectivo período, para os contratos
efetuados no âmbito do Programa de
Financiamento Estudantil, estabelecido nos
termos do Capítulo III-B desta Lei, quaisquer
obrigações de pagamento referentes:
I - à amortização do saldo devedor, por parte
dos estudantes beneficiários;
II - a eventuais juros incidentes sobre o
financiamento, por parte dos estudantes
beneficiários;
III - à quitação das parcelas oriundas de
renegociações de contratos, por parte dos
estudantes beneficiários;

§ 6º São considerados beneficiários da
suspensão referida no § 4º deste artigo os
estudantes adimplentes ou cujos atrasos nos
pagamentos das obrigações financeiras com
o Programa de Financiamento Estudantil
devidas até 20 de março de 2020 sejam de,
no máximo, 180 (cento e oitenta) dias,
contados da data de seu vencimento regular.
§ 7º Para obter o benefício constante do § 4º
deste artigo, o estudante deverá manifestar
esse interesse perante o agente financeiro do
Programa de Financiamento Estudantil, por
meio
dos
canais
de
atendimento
disponibilizados para essa finalidade.
§ 8º
A formalização, pelo estudante
beneficiário, do contrato ou dos aditamentos
que implicarem alterações contratuais poderá
ser realizada presencialmente, na agência
bancária, ou mediante assinatura eletrônica,
nos termos do regulamento.” (NR)
Art. 2º Ficam revogados os incisos I, II e III do
§ 1º do art. 5º-A da Lei nº 10.260, de 12 de
julho de 2001.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de julho de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

Antonio Paulo Vogel de Medeiros
IV - a valores eventualmente devidos pelos
estudantes
beneficiários
e
pelas
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LEI Nº 14.025, DE 14 DE JULHO DE 2020:
Altera excepcionalmente as alíquotas das
contribuições
aos
serviços
sociais
autônomos que especifica e ao Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Profissional
Marítimo.

Conversão da Medida Provisória nº 932, de
2020

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º (VETADO).
Art. 2º O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae) destinará ao
Fundo de Aval às Micro e Pequenas
Empresas, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) dos recursos que lhe forem repassados
do produto da arrecadação do adicional de
contribuição previsto no § 3º do art. 8º da Lei
nº 8.029, de 12 de abril de 1990, referente às
competências de abril, maio e junho de 2020.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de julho de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

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 nos
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.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei prevê medidas emergenciais
para atenuar os efeitos da crise decorrente da
pandemia da Covid-19 na aviação civil
brasileira.
Art. 2º As contribuições fixas e variáveis com
vencimento no ano de 2020 previstas em
contratos de concessão de aeroportos
firmados pelo governo federal poderão ser
pagas até o dia 18 de dezembro de 2020, com
atualização monetária calculada com base no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC).
Parágrafo único. É vedado ao governo federal
promover o reequilíbrio econômico-financeiro
dos contratos referidos no caput deste artigo
em decorrência exclusivamente do adiamento
dos pagamentos de que trata este artigo.
Art. 3º O reembolso do valor da passagem
aérea
devido
ao
consumidor
por
cancelamento
de
voo
no
período
compreendido entre 19 de março de 2020 e
31 de outubro de 2021 será realizado pelo
transportador no prazo de 12 (doze) meses,
contado da data do voo cancelado,
observadas a atualização monetária calculada
com base no INPC e, quando cabível, a
prestação de assistência material, nos termos
da regulamentação vigente. (Redação dada
pela Medida Provisória nº 1.024, de 31 de
dezembro de 2020)
§ 1º Em substituição ao reembolso na forma
prevista no caput deste artigo, poderá ser
concedida ao consumidor a opção de receber
crédito de valor maior ou igual ao da
passagem aérea, a ser utilizado, em nome
próprio ou de terceiro, para a aquisição de
produtos ou serviços oferecidos pelo
transportador, em até 18 (dezoito) meses,
contados de seu recebimento.
§ 2º Se houver cancelamento de voo, o
transportador deve oferecer ao consumidor,
sempre que possível, como alternativa ao
reembolso, as opções de reacomodação em
outro voo, próprio ou de terceiro, e de
remarcação da passagem aérea, sem ônus,

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

64
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

mantidas as condições aplicáveis ao serviço
contratado.
§ 3º O consumidor que desistir de voo com
data de início no período entre 19 de março
de 2020 e 31 de outubro de 2021 poderá optar
por receber reembolso, na forma e no prazo
previstos no caput deste artigo, sujeito ao
pagamento de eventuais penalidades
contratuais, ou por obter crédito de valor
correspondente ao da passagem aérea, sem
incidência
de
quaisquer
penalidades
contratuais, o qual poderá ser utilizado na
forma do § 1º deste artigo. (Redação dada
pela Medida Provisória nº 1.024, de 31 de
dezembro de 2020)
§ 4º O crédito a que se referem os §§ 1º e 3º
deste artigo deverá ser concedido no prazo
máximo de 7 (sete) dias, contado de sua
solicitação pelo passageiro.
§ 5º O disposto neste artigo aplica-se também
às hipóteses de atraso e de interrupção
previstas nos arts. 230 e 231 da Lei nº 7.565,
de 19 de dezembro de 1986.
§ 6º O disposto no § 3º deste artigo não se
aplica ao consumidor que desistir da
passagem aérea adquirida com antecedência
igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à
data de embarque, desde que o faça no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, contado do
recebimento do comprovante de aquisição do
bilhete de passagem, caso em que
prevalecerá o disposto nas condições gerais
aplicáveis ao transporte aéreo regular de
passageiros, doméstico e internacional,
estabelecidas em ato normativo da autoridade
de aviação civil.
§ 7º O direito ao reembolso, ao crédito, à
reacomodação ou à remarcação do voo
previsto neste artigo independe do meio de
pagamento utilizado para a compra da
passagem, que pode ter sido efetuada em
pecúnia, crédito, pontos ou milhas.

debitadas, sem prejuízo da restituição de
valores já pagos, na forma do caput e do § 1º
deste artigo.
§ 9º (Revogado pela Medida Provisória nº
1.024, de 31 de dezembro de 2020)
Art. 4º A Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de
1986, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“TÍTULO VIII
.........................................................................
.........................................................
CAPÍTULO I
.........................................................................
.........................................................
Seção I
.........................................................................
.........................................................
Art. 251-A.
A indenização por dano
extrapatrimonial em decorrência de falha na
execução do contrato de transporte fica
condicionada à demonstração da efetiva
ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo
passageiro ou pelo expedidor ou destinatário
de carga.”
“Art.
256.
.........................................................................
.......................................

§
1º
.........................................................................
................................................
a) (revogada);
b) (revogada).
I - no caso do inciso I do caput deste artigo, se
a morte ou lesão resultar, exclusivamente, do
estado de saúde do passageiro, ou se o
acidente decorrer de sua culpa exclusiva;

§ 8º Em caso de cancelamento do voo, o
transportador, por solicitação do consumidor,
II - no caso do inciso II do caput deste artigo,
deve adotar as providências necessárias
se comprovar que, por motivo de caso fortuito
perante a instituição emissora do cartão de
ou de força maior, foi impossível adotar
crédito ou de outros instrumentos de
medidas
necessárias,
suficientes
e
pagamento utilizados para aquisição do
adequadas para evitar o dano.
bilhete de passagem, com vistas à imediata
.........................................................................
interrupção da cobrança de eventuais
.......................................................
parcelas que ainda não tenham sido
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§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior,
para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a
ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes
eventos,
desde
que
supervenientes,
imprevisíveis e inevitáveis:
I - restrições ao pouso ou à decolagem
decorrentes de condições meteorológicas
adversas impostas por órgão do sistema de
controle do espaço aéreo;
II - restrições ao pouso ou à decolagem
decorrentes
de
indisponibilidade
da
infraestrutura aeroportuária;
III - restrições ao voo, ao pouso ou à
decolagem decorrentes de determinações da
autoridade de aviação civil ou de qualquer
outra autoridade ou órgão da Administração
Pública, que será responsabilizada;
IV - decretação de pandemia ou publicação de
atos de Governo que dela decorram, com
vistas a impedir ou a restringir o transporte
aéreo ou as atividades aeroportuárias.
§ 4º A previsão constante do inciso II do § 1º
deste artigo não desobriga o transportador de
oferecer assistência material ao passageiro,
bem como de oferecer as alternativas de
reembolso do valor pago pela passagem e por
eventuais serviços acessórios ao contrato de
transporte, de reacomodação ou de
reexecução do serviço por outra modalidade
de transporte, inclusive nas hipóteses de
atraso e de interrupção do voo por período
superior a 4 (quatro) horas de que tratam os
arts. 230 e 231 desta Lei.” (NR)
“Art.
264.
.........................................................................
.......................................
I - que o atraso na entrega da carga foi
causado pela ocorrência de 1 (um) ou mais
dos eventos previstos no § 3º do art. 256 desta
Lei;
.........................................................................
..............................................” (NR)
Art. 5º (VETADO).
Art. 6º A Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de
1973, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

“Art.
2º
.........................................................................
.........................................
Parágrafo único. Os preços de que trata este
artigo serão devidos à entidade responsável
pela administração do aeroporto e serão
representados:
.........................................................................
..............................................” (NR)
“Art.
5º
.........................................................................
..........................................

II - das entidades que administram aeroportos.
Parágrafo único. As entidades responsáveis
pela administração dos aeroportos poderão
estabelecer
sistema
próprio
para
processamento, cobrança e arrecadação das
tarifas aeroportuárias, com anuência da
autoridade de aviação civil, permitida a
cobrança da tarifa de embarque juntamente
com a cobrança da passagem, e o proprietário
ou o explorador da aeronave deverão entregar
os respectivos valores tarifários às entidades
responsáveis
pela
administração
dos
aeroportos.” (NR)
Art. 7º O art. 63 da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art.
63.
.........................................................................
.........................................
§
1º
.........................................................................
................................................

II - (revogado);
.........................................................................
........................................................
§ 5º Os recursos do FNAC também poderão
ser aplicados:

I - no desenvolvimento, na ampliação e na
reestruturação de aeroportos concedidos,
desde que tais ações não constituam
obrigação do concessionário, conforme
estabelecido no contrato de concessão, nos
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termos das normas expedidas pela Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac) e pela
Secretaria de Aviação Civil (SAC) da
Presidência da República, observadas as
respectivas competências;
II - no custeio de eventuais despesas
decorrentes de responsabilidade civil perante
terceiros, na hipótese de ocorrência de danos
a bens e a pessoas, passageiros ou não,
provocados por atentados terroristas, por atos
de guerra ou por eventos correlatos contra
aeronaves de matrícula brasileira operadas
por empresas brasileiras de transporte aéreo
público, excluídas as empresas de táxi aéreo.
.........................................................................
.......................................................
§ 7º Os recursos do FNAC poderão ser objeto
e garantia de empréstimo, a ser celebrado até
31 de dezembro de 2020, aos detentores de
concessão aeroportuária ou de concessão
para a prestação de serviço regular de
transporte aéreo e aos prestadores de serviço
auxiliar ao transporte aéreo, desde que
comprovem ter sofrido prejuízo decorrente da
pandemia da Covid-19.
§ 8º Os limites de taxa de juros, de carência,
de prazo de pagamento e das demais
condições contratuais serão estabelecidos em
regulamento, observados os seguintes
parâmetros:
I - taxa de juros não inferior à Taxa de Longo
Prazo (TLP), de que trata a Lei nº 13.483, de
21 de setembro de 2017;
II - carência não superior a 30 (trinta) meses;
III - quitação da dívida até 31 de dezembro de
2031;
IV - garantia de empréstimo limitada a R$
3.000.000.000,00 (três bilhões de reais); e
V - garantia de empréstimo executável a partir
de 1º de janeiro de 2021.” (NR)
Art. 8º O art. 6º da Lei nº 13.319, de 25 de
julho de 2016, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo único:
“Art.
6º
.........................................................................
.........................................

Parágrafo único. Para efeito do disposto
neste
artigo,
compreendem-se
por
acumulados os débitos decorrentes das
atividades de faturamento, de cobrança, de
arrecadação ou de repasse do tributo de que
trata o caput deste artigo, ainda que de
responsabilidade de terceiros.” (NR)
Art. 9º O art. 2º da Lei nº 13.499, de 26 de
outubro de 2017, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 2º A alteração do cronograma observará
as seguintes condições:
I - manifestação do interessado nos prazos
estabelecidos no ato de regulamentação de
que trata o art. 1º desta Lei;
.........................................................................
.......................................................
III - (revogado);
.........................................................................
.......................................................
V - (revogado);
VI - limitação de cada parcela de contribuição
reprogramada ao mínimo de 50% (cinquenta
por cento) abaixo e ao máximo de 75%
(setenta e cinco por cento) acima do valor da
parcela da contribuição originalmente
pactuada para cada exercício.
§
1º
.........................................................................
...............................................
§ 2º (VETADO).
§ 3º (VETADO).” (NR)
Art. 10. Será extinta, em 1º de janeiro de
2021, a cobrança da parcela correspondente
ao aumento concedido pela Portaria nº
861/GM-2, de 9 de dezembro de 1997, do
Ministério da Aeronáutica, às tarifas de
embarque internacional vigentes naquela
data.
Art. 11. Até que o disposto no art. 12, inciso
II, desta Lei produza efeitos, o inciso II do
parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.825, de
23 de agosto de 1999, vigorará com a
seguinte redação:
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“Art.
1º
.........................................................................
..........................................
Parágrafo
único.
.........................................................................
............................

II - promover, até o 15º (décimo quinto) dia útil
do mês subsequente à arrecadação, o
recolhimento ao FNAC dos valores que lhes
forem efetivamente repassados pelas
empresas de transporte aéreo;
.........................................................................
..............................................” (NR)
Art. 12. Revogam-se:
I - as alíneas “a” e “b” do § 1º do art. 256 da
Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986;
II - a Lei nº 9.825, de 23 de agosto de 1999;
III - o inciso II do § 1º do art. 63 da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011; e
IV - os incisos III e V do caput do art. 2º da Lei
nº 13.499, de 26 de outubro de 2017.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação e produzirá efeitos, quanto ao § 5º
do art. 63 da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de
2011, alterado pelo art. 7º desta Lei, e quanto
aos incisos II e III do caput do art. 12 desta Lei,
em 1º de janeiro de 2021.
Brasília, 5 de agosto de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Tarcisio Gomes de Freitas
Rogério Marinho

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.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
Esta Lei estabelece normas
educacionais a serem adotadas, em caráter
excepcional, durante o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 20 de março de 2020.
Parágrafo único. O Conselho Nacional de
Educação (CNE) editará diretrizes nacionais
com vistas à implementação do disposto
nesta Lei.
Art. 2º Os estabelecimentos de ensino de
educação básica, observadas as diretrizes
nacionais editadas pelo CNE, a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e as normas a
serem editadas pelos respectivos sistemas de
ensino, ficam dispensados, em caráter
excepcional:
I – na educação infantil, da obrigatoriedade de
observância do mínimo de dias de trabalho
educacional e do cumprimento da carga
horária mínima anual previstos no inciso II do
caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996;
II – no ensino fundamental e no ensino médio,
da obrigatoriedade de observância do mínimo
de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos
do inciso I do caput e do § 1º do art. 24 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde
que cumprida a carga horária mínima anual
estabelecida nos referidos dispositivos, sem
prejuízo da qualidade do ensino e da garantia
dos direitos e objetivos de aprendizagem,
observado o disposto no § 3º deste artigo.
§ 1º A dispensa de que trata o caput deste
artigo aplicar-se-á ao ano letivo afetado pelo
estado de calamidade pública referido no art.
1º desta Lei.
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§ 2º A reorganização do calendário escolar do
ano letivo afetado pelo estado de calamidade
pública referido no art. 1º desta Lei obedecerá
aos princípios dispostos no art. 206 da
Constituição
Federal,
notadamente
a
igualdade de condições para o acesso e a
permanência nas escolas, e contará com a
participação das comunidades escolares para
sua definição.

modalidade de ensino, em especial quanto à
adequação da utilização de tecnologias da
informação e comunicação, e a autonomia
pedagógica das escolas assegurada pelos
arts. 12 e 14 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.

§ 3º Para o cumprimento dos objetivos de
aprendizagem
e
desenvolvimento,
a
integralização da carga horária mínima do ano
letivo afetado pelo estado de calamidade
pública referido no art. 1º desta Lei poderá ser
feita no ano subsequente, inclusive por meio
da adoção de um continuum de 2 (duas)
séries ou anos escolares, observadas as
diretrizes nacionais editadas pelo CNE, a
BNCC e as normas dos respectivos sistemas
de ensino.

§ 9º A União, os Estados, os Municípios e o
Distrito Federal implementarão, em regime de
colaboração, estratégias intersetoriais de
retorno às atividades escolares regulares nas
áreas de educação, de saúde e de assistência
social.

§ 4º A critério dos sistemas de ensino, no ano
letivo afetado pelo estado de calamidade
pública referido no art. 1º desta Lei, poderão
ser desenvolvidas atividades pedagógicas
não presenciais:
I – na educação infantil, de acordo com os
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
dessa etapa da educação básica e com as
orientações pediátricas pertinentes quanto ao
uso de tecnologias da informação e
comunicação;
II – no ensino fundamental e no ensino médio,
vinculadas aos conteúdos curriculares de
cada etapa e modalidade, inclusive por meio
do uso de tecnologias da informação e
comunicação, cujo cômputo, para efeitos de
integralização da carga horária mínima anual,
obedecerá a critérios objetivos estabelecidos
pelo CNE.
§ 5º Os sistemas de ensino que optarem por
adotar
atividades
pedagógicas
não
presenciais como parte do cumprimento da
carga horária anual deverão assegurar em
suas normas que os alunos e os professores
tenham acesso aos meios necessários para a
realização dessas atividades.

§ 7º (VETADO).
§ 8º (VETADO).

§ 10. Fica facultado aos sistemas de ensino,
em caráter excepcional e mediante
disponibilidade de vagas na rede pública,
possibilitar ao aluno concluinte do ensino
médio matricular-se para períodos de estudos
de até 1 (um) ano escolar suplementar,
relativos aos conteúdos curriculares do último
ano escolar do ensino médio, no ano letivo
subsequente ao afetado pelo estado de
calamidade pública referido no art. 1º desta
Lei.
Art. 3º As instituições de educação superior
ficam dispensadas, em caráter excepcional,
da obrigatoriedade de observância do mínimo
de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos
termos do caput e do § 3º do art. 47 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para o ano
letivo afetado pelo estado de calamidade
pública referido no art. 1º desta Lei,
observadas as diretrizes nacionais editadas
pelo CNE e as normas a serem editadas pelos
respectivos sistemas de ensino, desde que:
I – seja mantida a carga horária prevista na
grade curricular para cada curso; e
II – não haja prejuízo aos conteúdos
essenciais para o exercício da profissão.
§ 1º Poderão ser desenvolvidas atividades
pedagógicas não presenciais vinculadas aos
conteúdos curriculares de cada curso, por
meio do uso de tecnologias da informação e
comunicação, para fins de integralização da
respectiva carga horária exigida.

§ 6º As diretrizes nacionais editadas pelo
CNE e as normas dos sistemas de ensino, no
§ 2º Na hipótese de que trata o caput deste
que se refere a atividades pedagógicas não
artigo, a instituição de educação superior
presenciais, considerarão as especificidades
poderá antecipar a conclusão dos cursos
de cada faixa etária dos estudantes e de cada
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superiores
de
medicina,
farmácia,
enfermagem, fisioterapia e odontologia,
desde que o aluno, observadas as normas a
serem editadas pelo respectivo sistema de
ensino e pelos órgãos superiores da
instituição, cumpra, no mínimo:
I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga
horária do internato do curso de medicina; ou
II – 75% (setenta e cinco por cento) da carga
horária dos estágios curriculares obrigatórios
dos cursos de enfermagem, farmácia,
fisioterapia e odontologia.
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a
ampliar, ouvido o CNE, a lista de cursos
referida no inciso II do § 2º deste artigo, nos
mesmos termos previstos nesta Lei, para
outros cursos superiores da área da saúde,
desde que diretamente relacionados ao
combate à pandemia da Covid-19.
Art. 4º
Ficam os sistemas de ensino
autorizados a antecipar, em caráter
excepcional, a conclusão dos cursos de
educação profissional técnica de nível médio,
desde que diretamente relacionados ao
combate
à
pandemia
da
Covid-19,
observadas as normas a serem editadas pelo
respectivo sistema de ensino, caso o aluno
cumpra, no mínimo, 75% (setenta e cinco por
cento) da carga horária dos estágios
curriculares obrigatórios.
Art. 5º (VETADO).
Art. 6º O retorno às atividades escolares
regulares observará as diretrizes das
autoridades
sanitárias
e
as
regras
estabelecidas pelo respectivo sistema de
ensino.
§ 1º (VETADO).
§ 2º (VETADO).
§ 3º Será assegurado, observado o disposto
no caput deste artigo, o acesso dos
estudantes da educação básica e da
educação superior em situação excepcional
de risco epidemiológico decorrente da
pandemia da Covid-19 a atendimento
educacional adequado à sua condição em
termos equivalentes ao previsto no art. 4º-A
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
garantidos aos estudantes das redes públicas

programas de apoio, de alimentação e de
assistência à saúde, entre outros.
Art. 7º No ano letivo afetado pelo estado de
calamidade pública referido no art. 1º desta
Lei, serão mantidos os programas públicos
suplementares
de
atendimento
aos
estudantes da educação básica e os
programas públicos de assistência estudantil
da educação superior.
Parágrafo único. No ano letivo referido no
caput deste artigo, para efeito de cálculo dos
repasses da União aos entes federativos
subnacionais, relativos a programas nacionais
instituídos pelas Leis nºs 11.947, de 16 de
junho de 2009, e 10.880, de 9 de junho de
2004, serão considerados, no mínimo, 200
(duzentos) dias letivos.
Art. 8º (VETADO).
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação
Brasília, 18 de agosto de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Milton Ribeiro
Walter Souza Braga Netto
Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira

LEI Nº 14.041, 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.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

§ 1º O valor mensal do apoio financeiro de
que trata o art. 1º desta Lei será de até:

Art. 1º A União prestará apoio financeiro aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
por meio da entrega do valor correspondente
à variação nominal negativa entre os valores
creditados a título dos Fundos de Participação
de que tratam as alíneas “a” e “b” do inciso I
do caput do art. 159 da Constituição Federal
nos meses de março a novembro do exercício
de 2020 e os valores creditados no mesmo
período de 2019, anteriormente
à
incidência de descontos de qualquer
natureza, de acordo com os prazos e as
condições estabelecidos neste artigo e no art.
2º desta Lei e limitado à dotação orçamentária
específica para essa finalidade.

II – R$ 2.050.000.000,00 (dois bilhões e
cinquenta milhões de reais), nos meses de
julho a novembro de 2020.

§ 1º O valor a que se refere o caput deste
artigo será calculado a partir das variações
mensais de março a novembro de 2020 em
relação ao mesmo período de 2019, para
cada ente federativo.
§ 2º A entrega dos valores ocorrerá nos
meses de março a novembro de 2020, da
seguinte maneira:
I – até o 15º (décimo quinto) dia útil de cada
mês posterior ao período da variação
observada,
caso
haja
disponibilidade
orçamentária; ou
II – até o 5º (quinto) dia útil após a aprovação
dos respectivos créditos orçamentários.
§ 3º O valor referente a cada ente federativo
será:
I – calculado pela Secretaria do Tesouro
Nacional da Secretaria Especial de Fazenda
do Ministério da Economia, nos termos deste
artigo e do art. 2º desta Lei; e
II – creditado pelo Banco do Brasil S.A. na
conta bancária em que são depositados os
repasses regulares dos Fundos de
Participação dos Estados e do Distrito Federal
e dos Municípios.
Art. 2º O valor total do apoio financeiro de que
trata o art. 1º desta Lei será de até R$
16.000.000.000,00 (dezesseis bilhões de
reais).

I – R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de
reais), nos meses de março a junho de 2020;

§ 2º Na hipótese de a diferença apurada nos
termos do art. 1º desta Lei, para um mês
específico, ser maior que o valor definido no §
1º deste artigo, os recursos disponíveis para
os meses seguintes poderão ser utilizados
somente para a finalidade prevista no caput
do art. 1º desta Lei.
§ 3º Na hipótese de a diferença apurada nos
termos do art. 1º desta Lei, para um mês
específico, ser menor que o valor definido no
§ 1º deste artigo, somente o valor da diferença
será repassado.
§ 4º (VETADO).
§ 5º Na hipótese de a diferença apurada no
total dos 9 (nove) meses ser maior que o valor
total definido no caput deste artigo, o repasse
para cada ente federativo será realizado de
forma proporcional ao valor disponível.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação
Brasília, 18 de agosto de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

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.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
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CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

II - prazo total da operação de, no mínimo, 12
(doze) meses e, no máximo, 60 (sessenta)
meses; e

Art. 1º
Fica instituído o Programa
Emergencial de Acesso a Crédito (Peac), sob
a supervisão do Ministério da Economia, com
o objetivo de facilitar o acesso a crédito e de
preservar agentes econômicos em razão dos
impactos
econômicos
decorrentes
da
pandemia da Covid-19, para a proteção de
empregos e da renda.

III - taxa de juros nos termos do regulamento.

Art. 2º O Peac será operacionalizado nos
termos e nas condições previstos nesta Lei
sob as seguintes modalidades:

§ 4º Para fins de apuração da receita bruta
mencionada no caput deste artigo, poderá ser
utilizado pelo agente financeiro o mesmo
critério utilizado para classificação e reporte
de informações de suas operações de crédito
para o Banco Central do Brasil, podendo
considerar o conceito de grupo econômico
conforme definido em sua política de crédito
ou, no caso de operações com recursos do
BNDES ou da Agência Especial de
Financiamento Industrial (Finame), devendo
ser observado o conceito de grupo econômico
definido pelo BNDES.

I - Programa Emergencial de Acesso a Crédito
na modalidade de garantia (Peac-FGI): por
meio da disponibilização de garantias via
Fundo Garantidor para Investimentos (FGI); e
II - Programa Emergencial de Acesso a
Crédito na modalidade de garantia de
recebíveis (Peac-Maquininhas): por meio da
concessão de empréstimo garantido por
cessão fiduciária de recebíveis.
CAPÍTULO II
DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE
ACESSO A CRÉDITO NA MODALIDADE DE
GARANTIA (PEAC-FGI)
Art. 3º O Programa Emergencial de Acesso a
Crédito na modalidade de garantia (Peac-FGI)
é destinado a empresas de pequeno e médio
porte, a associações, a fundações de direito
privado e a sociedades cooperativas,
excetuadas as sociedades de crédito, que
tenham sede ou estabelecimento no País e
tenham auferido no ano-calendário de 2019
receita bruta superior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) e inferior ou
igual a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões
de reais).
§ 1º O Peac-FGI será operacionalizado por
meio do FGI, administrado pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).
§ 2º Somente serão elegíveis à garantia do
Peac-FGI
as
operações
de
crédito
contratadas até 31 de dezembro de 2020 que
observarem as seguintes condições:

§ 3º O Peac-FGI, observado o disposto neste
Capítulo, está vinculado à área do Ministério
da Economia responsável por supervisionar a
política de desenvolvimento da indústria, do
comércio e dos serviços, que representará o
Ministério perante o FGI.

Art. 4º A União fica autorizada a aumentar em
até R$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de
reais) a sua participação no FGI,
exclusivamente para a cobertura das
operações contratadas no âmbito do PeacFGI e independentemente do limite
estabelecido no caput do art. 7º da Lei nº
12.087, de 11 de novembro de 2009.
§ 1º O aumento da participação de que trata
o caput deste artigo será feito por ato do
Ministério da Economia.
§ 2º O aumento de participação de que trata
o caput deste artigo ocorrerá por meio da
subscrição
adicional
de
cotas
para
constituição de patrimônio segregado no FGI
vinculado ao Peac-FGI, com direitos e
obrigações próprios e com a finalidade
específica de garantir os riscos em operações
de crédito firmadas com as pessoas a que se
refere o art. 3º desta Lei.
§ 3º O FGI vinculado ao Peac-FGI observará
as seguintes disposições:
I - não contará com qualquer tipo de garantia
ou aval por parte da União; e

II - responderá por suas obrigações
I - prazo de carência de, no mínimo, 6 (seis)
contraídas no âmbito do Peac-FGI, até o limite
meses e, no máximo, 12 (doze) meses;
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do valor dos bens e dos direitos integrantes do
patrimônio segregado nos termos do § 2º
deste artigo.
§ 4º
Para fins de constituição e
operacionalização do Peac-FGI, ficam
dispensadas as formalidades constantes do
estatuto do FGI, considerados válidos os
documentos e as comunicações produzidos,
transmitidos ou armazenados em forma
eletrônica.
Art. 5º O aumento da participação de que
trata o art. 4º desta Lei será feito por meio da
subscrição de cotas em até 4 (quatro)
parcelas sequenciais no valor de até R$
5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais)
cada, observado o limite global indicado no
caput do art. 4º desta Lei, e o aporte deverá
ser concluído até 31 de dezembro de 2020.
§ 1º A integralização da primeira parcela
ocorrerá após a abertura da respectiva
dotação orçamentária, a ser atestada por
meio de ato do Ministério da Economia.
§ 2º
As parcelas subsequentes serão
integralizadas quando o limite máximo de
cobertura de inadimplência referente às
operações outorgadas atingir o equivalente a
85% (oitenta e cinco por cento) do patrimônio
integralizado, desde que o Ministério da
Economia ateste a existência de dotação
orçamentária suficiente.
§ 3º Os valores não utilizados até 31 de
dezembro de 2020 para garantia das
operações ativas serão devolvidos à União
por meio do resgate de cotas, até o
sexagésimo dia seguinte à data de emissão
do parecer da auditoria independente do FGI
referente ao ano de 2020, nos termos do
estatuto do Fundo.
§ 4º A partir de 2022, os valores não
comprometidos com garantias concedidas
serão devolvidos anualmente à União por
meio de resgate de cotas, até o sexagésimo
dia seguinte à data de emissão do parecer da
auditoria independente do FGI referente ao
exercício anterior, nos termos do estatuto do
Fundo.
§ 5º Os agentes financeiros poderão aderir à
cobertura do FGI no âmbito do Peac-FGI, sem
a obrigatoriedade de integralização de cotas

de que trata o § 6º do art. 9º da Lei nº 12.087,
de 11 de novembro de 2009.
§ 6º Na hipótese de não haver recursos
orçamentários suficientes, ou de não ser
atingido o limite de que trata o § 2º no prazo
referido no caput deste artigo, não haverá
obrigação, por parte da União, de integralizar
a totalidade do valor referido no caput do art.
4º desta Lei.
§ 7º Concluídas as parcelas a que se refere o
caput deste artigo, não haverá obrigação, por
parte da União, de efetuar qualquer aporte
financeiro adicional ao FGI.
§ 8º A remuneração do administrador do FGI
e dos agentes financeiros no âmbito do
Programa de que trata esta Lei será definida
em ato do Ministério da Economia, vedada a
remuneração do administrador em percentual
superior a 1% (um por cento) ao ano sobre o
valor dos ativos do Fundo vinculado ao PeacFGI, segregado na forma do disposto no § 2º
do art. 4º desta Lei.
§ 9º Encerrado o Peac-FGI e observado o
procedimento previsto no § 9º do art. 8º desta
Lei, a União resgatará as suas cotas no FGI
que estiverem vinculadas ao referido
Programa.
§ 10. Ato do Ministério da Economia definirá
os limites e os critérios de alavancagem
aplicáveis ao Peac-FGI.
Art. 6º Os riscos de crédito assumidos no
âmbito do Peac-FGI por instituições
financeiras autorizadas a operar pelo Banco
Central do Brasil, incluídas as cooperativas de
crédito,
serão
garantidos
direta
ou
indiretamente.
§ 1º Não será concedida a garantia de que
trata esta Lei para as operações protocoladas
no administrador do FGI após 31 de dezembro
de 2020.
§ 2º Os agentes financeiros assegurarão que,
no âmbito do Peac-FGI, a garantia do FGI seja
concedida exclusivamente para novas
operações de crédito contratadas durante o
período de vigência do Programa, vedado ao
agente financeiro prever contratualmente
obrigação ou reter recursos para liquidação de
débitos preexistentes.
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§ 3º As operações de crédito poderão
também ser formalizadas por meio de
instrumentos assinados em forma eletrônica
ou digital.
§ 4º A cobertura pelo FGI da inadimplência
suportada pelo agente financeiro será limitada
a até 30% (trinta por cento) do valor total
liberado para o conjunto das operações de
crédito do agente financeiro no âmbito do
Peac-FGI, permitida a segregação dos limites
máximos de cobertura da inadimplência por
faixa de faturamento dos tomadores e por
períodos, nos termos do estatuto do Fundo.
§ 5º Para as garantias concedidas no âmbito
do Peac-FGI, não será cobrada a comissão
pecuniária a que se refere o § 3º do art. 9º da
Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009.
§ 6º Fica dispensada a exigência de garantia
real ou pessoal nas operações de crédito
contratadas no âmbito do Peac-FGI, facultada
a pactuação de obrigação solidária de sócio,
de acordo com a política de crédito da
instituição participante do Programa.
Art. 7º A garantia concedida pelo FGI não
implica isenção dos devedores de suas
obrigações financeiras, os quais permanecem
sujeitos a todos os procedimentos de
recuperação de crédito previstos na
legislação.
Art. 8º A recuperação de créditos honrados e
sub-rogados pelo FGI, no âmbito do PeacFGI, será realizada pelos agentes financeiros
concedentes do crédito ou por terceiros
contratados
pelos
referidos
agentes,
observado o disposto nesta Lei, bem como no
estatuto e na regulamentação do FGI.
§ 1º Na cobrança do crédito inadimplido não
se admitirá, por parte dos agentes financeiros
concedentes do crédito, a adoção de
procedimentos para a recuperação de crédito
menos rigorosos do que aqueles usualmente
empregados nas próprias operações de
crédito.
§ 2º Os agentes financeiros concedentes do
crédito arcarão com todas as despesas
necessárias para a recuperação dos créditos
inadimplidos.

recuperação dos créditos das operações
realizadas nos termos do caput deste artigo
em conformidade com as suas políticas de
crédito e não poderão interromper ou
negligenciar o acompanhamento desses
procedimentos.
§ 4º Os agentes financeiros concedentes do
crédito serão responsáveis pela veracidade
das informações fornecidas e pela exatidão
dos valores a serem reembolsados ao FGI.
§ 5º Os créditos honrados eventualmente não
recuperados serão leiloados pelos agentes
financeiros no prazo de 18 (dezoito) meses,
contado da data da amortização da última
parcela passível de vencimento, observadas
as condições estabelecidas no estatuto do
FGI.
§ 6º Os créditos não arrematados serão
oferecidos novamente em leilão, no prazo
previsto no § 5º deste artigo, e poderão ser
alienados àquele que oferecer o maior lance,
independentemente do valor de avaliação.
§ 7º Após a realização do último leilão de que
trata o § 6º deste artigo pelo agente financeiro,
a parcela do crédito eventualmente não
alienada será considerada extinta de pleno
direito, nos termos do ato a que se refere o §
8º deste artigo.
§ 8º Ato do Conselho Monetário Nacional
estabelecerá os limites, as condições e os
prazos para a realização de leilão dos créditos
de que tratam os §§ 5º e 6º deste artigo, bem
como os mecanismos de controle e de
aferição de seus resultados.
§ 9º Após o decurso do prazo previsto no § 5º
deste artigo, o patrimônio segregado do PeacFGI será liquidado no prazo de 12 (doze)
meses.
Art. 9º As operações de crédito no âmbito do
Peac-FGI somente poderão ser contratadas
após a integralização da primeira parcela a
que se refere o caput do art. 5º desta Lei.
CAPÍTULO III
DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE
ACESSO A CRÉDITO NA MODALIDADE DE
GARANTIA DE RECEBÍVEIS (PEACMAQUININHAS)

§ 3º Os agentes financeiros concedentes do
crédito empregarão os melhores esforços e
adotarão os procedimentos necessários à
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Art. 10. O Programa Emergencial de Acesso
a Crédito na modalidade de garantia de
recebíveis (Peac-Maquininhas) é destinado à
concessão de empréstimo garantido por
cessão fiduciária de recebíveis a constituir em
arranjo
de
pagamento
a
microempreendedores
individuais,
a
microempresas e a empresas de pequeno
porte que possuam volume faturado nos
arranjos de pagamento de que trata a Lei nº
12.865, de 9 de outubro de 2013.
Parágrafo único. Somente serão elegíveis às
operações de crédito do Peac-Maquininhas as
pessoas referidas no caput deste artigo que:
I - tenham tido vendas de bens ou prestações
de serviços por meio de arranjos de
pagamento com liquidação em sistema de
compensação e liquidação autorizado a
funcionar pelo Banco Central do Brasil nos
termos da regulação;
II - não tenham, na data da formalização do
empréstimo, operações de crédito ativas
celebradas fora do âmbito do PeacMaquininhas garantidas por recebíveis a
constituir em arranjos de pagamento; e

§ 3º No cálculo da média definida no § 2º
deste artigo, serão excluídos os meses em
que o valor mensal for igual a zero.
§ 4º A garantia deverá ser constituída de
maneira que alcance todos os arranjos de
pagamento que constituíram o valor calculado
nos termos do § 2º deste artigo.
Art. 12.
As instituições financeiras
participantes do Peac-Maquininhas obterão
as informações de que tratam os §§ 1º, 2º e 3º
do art. 11 desta Lei por meio de consulta ao
Banco Central do Brasil.
§ 1º O Banco Central do Brasil poderá, ainda,
prestar informações sobre o enquadramento
do mutuário nos termos do art. 10 desta Lei.
§ 2º Para fins do disposto no § 1º deste artigo,
caberá à Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil encaminhar ao Banco
Central do Brasil lista de inscritos no CNPJ
enquadrados, em 20 de março de 2020, como
microempreendedores individuais, como
microempresas ou como empresas de
pequeno porte.

III - na data de publicação do Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020,
estavam enquadradas nos incisos I ou II do
caput do art. 3º ou no § 1º do art. 18-A da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, e inscritas no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ).

§ 3º Para ter acesso às informações referidas
no caput deste artigo, as instituições
financeiras
participantes
do
PeacMaquininhas
deverão
obter,
antecipadamente, o consentimento expresso
de seus contratantes e manter a
documentação
comprobatória
dessas
autorizações à disposição do Banco Central
do Brasil pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

Art. 11. As operações de crédito realizadas no
âmbito do Peac-Maquininhas entre as
instituições financeiras participantes do
Programa e os mutuários deverão observar os
limites e as condições estabelecidos neste
artigo.

Art. 13.
Poderão participar do PeacMaquininhas as instituições financeiras
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, inclusive sociedades de crédito direto.

§ 1º A média mensal para cálculo do valor a
ser disponibilizado para cada pessoa a que se
refere o art. 10 desta Lei será apurada a partir
do histórico médio mensal de recebíveis de
arranjos de pagamento constituídos e
liquidados de forma centralizada em sistema
de compensação e de liquidação autorizado a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.
§ 2º O valor de que trata o § 1º deste artigo
será calculado pela média dos valores
mensais apurados entre 1º de março de 2019
e 29 de fevereiro de 2020.

Parágrafo único. O Peac-Maquininhas é
destinado a novas operações de crédito
contratadas,
vedado
às
instituições
financeiras participantes do Programa reter
recursos ou prever contratualmente obrigação
para liquidação de débitos preexistentes dos
contratantes.
Art. 14.
As instituições financeiras
participantes do Peac-Maquininhas poderão
formalizar operações de crédito no âmbito do
Programa até 31 de dezembro de 2020,
observados os seguintes requisitos e
condições:
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I - taxa de juros de até 6% (seis por cento) ao
ano sobre o valor concedido, capitalizada
mensalmente;
II - prazo de 36 (trinta e seis) meses para o
pagamento, incluído o prazo de carência;
III - carência de 6 (seis) meses para início do
pagamento, com capitalização de juros
durante esse período;
IV - valor do crédito concedido por contratante
limitado ao dobro da média mensal das
vendas de bens e prestações de serviços do
contratante liquidados por meio de arranjos de
pagamento,
observado,
em
qualquer
hipótese, o valor máximo de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) por contratante, podendo
esse valor máximo ser alterado por
regulamento em função de alterações
conjunturais e/ou do desempenho do
Programa;
V - transferência dos valores das operações
de crédito eventualmente concedidas para
conta de depósito ou de pagamento de
titularidade do contratante;
VI - garantia constituída de modo a alcançar
todos os arranjos de pagamento que tiveram
histórico de liquidação utilizado para o cálculo
do valor disponibilizado, conforme disposto no
art. 11 desta Lei; e
VII - vencimento antecipado das operações de
crédito, além das demais consequências
previstas em regulamentação do Conselho
Monetário Nacional e do Banco Central do
Brasil, caso o contratante deixe de pagar 3
(três) parcelas mensais ou encerre suas
atividades.
Parágrafo único. A formalização das
operações de crédito, inclusive a cessão
fiduciária dos recebíveis a constituir, dar-se-á
preferencialmente por meio de instrumentos
contratuais assinados de forma eletrônica ou
digital.
Art. 15. As operações de crédito contratadas
no âmbito do Peac-Maquininhas serão
realizadas integralmente com os recursos da
União alocados para o Programa.
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 16. Para garantia da operação de crédito,
os contratantes deverão ceder fiduciariamente

às instituições financeiras 8% (oito por cento)
dos seus direitos creditórios a constituir de
transações
futuras
de
arranjos
de
pagamentos, limitado o valor diário máximo de
retenção a esse percentual.
§ 1º Os direitos creditórios a que se refere o
caput deste artigo abrangerão aqueles que
venham a ser liquidados em arranjo de
pagamento após o término do período de
carência, até a extinção da obrigação, e
assegurarão o fiel, integral e pontual
cumprimento das obrigações principais,
acessórias e moratórias, presentes ou futuras,
no seu vencimento original ou antecipado,
inclusive decorrentes dos juros, das multas,
das penalidades e das indenizações devidas.
§ 2º Fica dispensada a exigência de garantia
real ou pessoal nas operações de crédito
contratadas no âmbito do Peac-Maquininhas,
facultada a pactuação de obrigação solidária
de sócio, de acordo com a política de crédito
da instituição participante do Programa.
§ 3º Os contratantes do crédito serão isentos
de tarifas, de encargos ou de emolumentos no
âmbito do Peac-Maquininhas.
§ 4º As instituições financeiras participantes
do Peac-Maquininhas deverão assegurar a
regular
constituição
das
garantias,
observadas as condições estabelecidas neste
Capítulo e na regulamentação do Conselho
Monetário Nacional e do Banco Central do
Brasil.
Art. 17.
As instituições financeiras
participantes do Peac-Maquininhas deverão
assegurar que a liquidação das parcelas dos
empréstimos contratados ocorra em sistema
de compensação e liquidação autorizado a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Caso os valores dos
recebíveis de que trata o art. 16 desta Lei não
sejam suficientes para liquidação integral de
cada parcela até seu vencimento, as
instituições financeiras participantes do PeacMaquininhas poderão promover o débito do
valor correspondente diretamente na conta
dos contratantes.
Art. 18. O BNDES atuará como agente
financeiro da União no âmbito do PeacMaquininhas.
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§ 1º Caberá ao BNDES, na condição de
agente financeiro da União:
I - realizar os repasses dos recursos da União
às instituições financeiras participantes do
Peac-Maquininhas que protocolarem no
agente financeiro operações de crédito a
serem contratadas no âmbito do Programa;
II - receber os reembolsos de recursos das
instituições financeiras participantes do PeacMaquininhas decorrentes dos repasses;
III - repassar à União, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da data do recebimento, os
reembolsos de recursos recebidos; e
IV - (VETADO).
§ 2º
Ato do BNDES regulamentará os
aspectos operacionais referentes ao protocolo
das operações de crédito.
§ 3º Os recursos aportados ao agente
financeiro pela União e não repassados às
instituições financeiras participantes para o
Peac-Maquininhas até o término do prazo
para formalização dos contratos serão
devolvidos à União no prazo de 30 (trinta)
dias, observado o disposto no inciso I do § 1º
deste artigo.
Art. 19. O agente financeiro da União,
mediante instrumento contratual de adesão
prévio a ser firmado pela instituição financeira
participante do Peac-Maquininhas, poderá
repassar os recursos da União a esse
participante para cobrir operações de crédito
contratadas
com
recursos
próprios
anteriormente à realização do protocolo da
operação no agente financeiro da União.
§ 1º No instrumento contratual de adesão de
que trata o caput deste artigo, deverão estar
previstos valores máximos que poderão ser
repassados
à
instituição
financeira
participante do Peac-Maquininhas, observado
o limite global dos recursos efetivamente
transferidos ao agente financeiro pela União e
disponíveis à execução do Programa.
§ 2º As operações de crédito de que trata o
caput deste artigo deverão ser formalizadas
em data posterior à de entrada em vigor desta
Lei.
§ 3º Desde que observado o disposto no § 1º
deste artigo, na operação de crédito

protocolada no agente financeiro da União,
deverão ser atendidas as seguintes
disposições:
I - observância de todo o regramento
estabelecido para as operações concedidas
no âmbito do Peac-Maquininhas; e
II - repasse dos recursos da União, pelo
agente financeiro, às instituições financeiras
participantes
do
Peac-Maquininhas
remunerados pela taxa fixa de 3,75% (três
inteiros e setenta e cinco centésimos por
cento) ao ano, considerado como termo inicial
a data da formalização da contratação da
operação de crédito informada ao agente
financeiro
pela
instituição
financeira
participante do Programa.
§ 4º Caso a operação não atenda ao disposto
neste artigo, não será considerada realizada
no âmbito do Peac-Maquininhas e deverá
observar toda a regulamentação em vigor
aplicável às operações de crédito, inclusive
quanto ao adequado provisionamento.
Art. 20. Fica autorizada a transferência da
União para o seu agente financeiro do valor de
R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais)
para a execução do Peac-Maquininhas, a ser
efetuada em até 2 (duas) parcelas de R$
5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais)
conforme a demanda de recursos no âmbito
do Programa.
§ 1º Os recursos transferidos ao agente
financeiro são de titularidade da União e serão
remunerados, pro rata die, pela:
I - taxa média referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (Selic), enquanto
mantidos nas disponibilidades do agente
financeiro ou das instituições financeiras
participantes do Programa; e
II - taxa de juros de 3,25% (três inteiros e vinte
e cinco centésimos por cento) ao ano,
enquanto aplicados nas operações de crédito
contratadas no âmbito do Peac-Maquininhas.
§ 2º O aporte de que trata o caput deste artigo
não transferirá a propriedade dos recursos ao
agente financeiro.
§ 3º (VETADO).
Art. 21. Na cobrança do crédito inadimplido,
lastreado em recursos públicos, não se
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admitirá, por parte das instituições financeiras
participantes do Peac-Maquininhas, a adoção
de procedimento para recuperação de crédito
menos rigoroso do que aqueles usualmente
empregados nas próprias operações de
crédito.
§ 1º As instituições financeiras participantes
do Peac-Maquininhas arcarão com todas as
despesas necessárias para a recuperação
dos créditos inadimplidos.
§ 2º As instituições financeiras participantes
do Peac-Maquininhas, em conformidade com
as suas políticas de crédito, deverão
empregar os melhores esforços e adotar os
procedimentos necessários à recuperação
dos créditos e não poderão interromper ou
negligenciar o acompanhamento.
§ 3º As instituições financeiras participantes
do Peac-Maquininhas deverão leiloar, após o
período de amortização da última parcela
passível de vencimento, observados os
limites, as condições e os prazos
estabelecidos no ato de que trata o § 6º deste
artigo, todos os créditos eventualmente
remanescentes a título de recuperação e
recolher o saldo final à União por intermédio
do seu agente financeiro.
§ 4º Após a realização do último leilão de que
trata o § 3º deste artigo pelas instituições
financeiras
participantes
do
PeacMaquininhas,
a
parcela
do
crédito
eventualmente não alienada será considerada
extinta de pleno direito, nos termos do ato a
que se refere o § 6º deste artigo.
§ 5º As instituições financeiras participantes
do Peac-Maquininhas serão responsáveis
pela exatidão e a veracidade das informações
fornecidas ao agente financeiro da União,
bem como pela exatidão dos valores a serem
reembolsados à União, por intermédio de seu
agente financeiro, observados os mesmos
critérios de atualização previstos no § 1º do
art. 20 desta Lei.
§ 6º Ato do Conselho Monetário Nacional
estabelecerá os limites, as condições e os
prazos para a realização de leilão dos créditos
de que tratam os §§ 3º e 4º deste artigo, bem
como os mecanismos de controle e de
aferição de seus resultados.

Art. 22. Na hipótese de a operação de crédito
protocolada no agente financeiro da União
estar enquadrada nos requisitos formais do
Peac-Maquininhas, não haverá cláusula del
credere.
Parágrafo único. Não haverá remuneração
devida pela União ou por seu agente
financeiro
às
instituições
financeiras
participantes do Peac-Maquininhas, e o risco
de crédito das operações de crédito será
coberto pela União.
Art. 23. O agente financeiro da União não se
responsabilizará pela solvabilidade das
instituições financeiras participantes do PeacMaquininhas nem pela sua atuação na
realização das operações de crédito,
especialmente quanto à regular constituição
das garantias, ao cumprimento da finalidade
dessas operações e ao cumprimento dos
requisitos exigidos para a sua realização e
das condições de recuperação dos créditos
lastreados em recursos públicos.
Art. 24. Nas hipóteses de falência, liquidação
extrajudicial ou intervenção em instituição
financeira participante do Peac-Maquininhas,
a União ficará sub-rogada automaticamente,
de pleno direito, nos créditos e nas garantias
constituídos em favor da instituição em
decorrência das operações de crédito
realizadas no âmbito do Peac-Maquininhas.
Art. 25. As receitas provenientes do retorno
dos empréstimos à União, nos termos desta
Lei, serão integralmente utilizadas para
pagamento
da
dívida
pública
de
responsabilidade do Tesouro Nacional.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES COMUNS AO PEAC-FGI E
AO PEAC-MAQUININHAS
Art. 26. É vedado às instituições financeiras
participantes do Programa condicionar o
recebimento, o processamento ou o
deferimento da solicitação de contratação das
garantias e das operações de crédito de que
trata esta Lei ao fornecimento ou à
contratação de outro produto ou serviço.

Art. 27. Para fins de concessão da garantia
ou do crédito de que trata esta Lei, as
instituições financeiras participantes do
Programa observarão políticas próprias de
crédito e poderão considerar informações e
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registros relativos aos 6 (seis) meses
anteriores à contratação que constem de:

VII - art. 1º da Lei nº 9.012, de 30 de março de
1995;

I - cadastros e sistemas próprios internos;

VIII - art. 20 da Lei nº 9.393, de 19 de
dezembro de 1996; e

II - sistemas de proteção ao crédito;
III - bancos de dados com informações de
adimplemento, desde que mantidos por
gestores registrados no Banco Central do
Brasil;
IV - sistemas, banco de dados e cadastros
mantidos pelo Banco Central do Brasil; e
V - sistemas e cadastros mantidos pela
Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, exclusivamente para fins de verificação
da
condição
de
microempreendedor
individual, de microempresa ou de empresa
de pequeno porte dos candidatos à
contratação das linhas de crédito do PeacMaquininhas.

IX - art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002.
Parágrafo único. A dispensa prevista no caput
deste artigo aplica-se às instituições
financeiras públicas federais, observado o
disposto na Lei nº 13.898, de 11 de novembro
de 2019.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 29. O Conselho Monetário Nacional, o
Banco Central do Brasil e o Ministério da
Economia, no âmbito de suas competências,
disciplinarão o disposto nesta Lei.

Parágrafo único. O acesso aos sistemas, ao
banco de dados e aos cadastros de que
tratam os incisos IV e V do caput deste artigo
dependem de prévia e expressa autorização
dos candidatos à contratação, e as
instituições participantes do Programa devem
manter a documentação comprobatória
dessas autorizações à disposição do Banco
Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5
(cinco) anos.

Art. 30. Compete ao Banco Central do Brasil
fiscalizar o cumprimento, pelas instituições
financeiras participantes do Programa, das
condições estabelecidas para as operações
de crédito garantidas ou realizadas no âmbito
do Peac, observado o disposto na Lei nº
13.506, de 13 de novembro de 2017.

Art. 28.
Para fins de contratação das
garantias e das operações de crédito de que
trata esta Lei, fica dispensada a observância
das seguintes disposições:

Art. 31. Sem prejuízo do disposto no § 2º do
art. 165 da Constituição Federal, o Poder
Executivo federal poderá definir ações de
apoio financeiro e programas de crédito
prioritários e de interesse nacional para as
agências financeiras oficiais de fomento,
inclusive setoriais e regionais, direcionados à
mitigação
dos
impactos
econômicos
decorrentes do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de
20 de março de 2020, e suas eventuais
prorrogações.

I - § 1º do art. 362 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
II - inciso IV do § 1º do art. 7º da Lei nº 4.737,
de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral);
III - art. 62 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de
fevereiro de 1967;
IV - alíneas “b” e “c” do caput do art. 27 da Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990;
V - alínea “a” do inciso I do caput do art. 47 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
VI - art. 10 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de
1994;

§ 1º (VETADO).
§ 2º (VETADO).

§ 1º As ações e os programas de que trata o
caput deste artigo poderão ter por
destinatários empresas nacionais ou grupos
econômicos estrangeiros que realizem
atividade econômica no Brasil, desde que
mantida a diretriz de preservação das
operações nacionais e manutenção de níveis
de empregabilidade no território nacional.
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§ 2º As agências financeiras oficiais de
fomento envolvidas nas ações e nas políticas
descritas neste artigo deverão encaminhar ao
Congresso Nacional relatório trimestral com o
monitoramento das medidas específicas
implementadas e com a indicação, dentre
outras informações, dos valores agregados de
financiamentos realizados, detalhados por
modalidade do investimento, do setor
produtivo beneficiado, da localização dos
empreendimentos e da análise dos impactos
econômicos e sociais.
§ 3º As empresas e os grupos econômicos
alcançados por este artigo com valor máximo
de receita bruta diferente do definido no art. 3º
desta Lei poderão ter acesso à garantia de
que trata o Capítulo II desta Lei, desde que
atendidos os requisitos e as condições nela
previstos.

§ 7º Os estatutos dos fundos a que se refere
este artigo poderão prever:
I - que a garantia pessoal do titular ou a
assunção por ele da obrigação de pagar
constitui garantia mínima para fins das
operações de crédito firmadas com
empresários
individuais
ou
microempreendedores individuais; e
II - a possibilidade de garantir o risco
assumido por sistemas cooperativos de
crédito, direta ou indiretamente, consideradas
suas
diversas
entidades
de
forma
individualizada ou como um único concedente
de crédito, desde que em créditos
direcionados às entidades nos termos do
inciso I do caput deste artigo.” (NR)
“Art.
9º
.........................................................................

§ 4º O montante comprometido com garantias
para fins do disposto no § 3º deste artigo não
poderá ultrapassar 10% (dez por cento) dos
valores integralizados pela União no FGI
vinculado ao Peac-FGI.

§ 3º Os fundos deverão receber comissão
pecuniária com a finalidade de remunerar o
risco assumido e seu custo poderá ser
repassado ao tomador do crédito, nos termos
dos regulamentos de operações dos fundos.

Art. 32. A Lei nº 12.087, de 11 de novembro
de 2009, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

I - (revogado);

“Art.
7º
.........................................................................

.........................................................................

I
.........................................................................

d) empresas de qualquer porte dos setores
definidos pelo Poder Executivo federal, nos
termos do regulamento, como de interesse da
economia nacional, nos limites definidos pelo
estatuto do fundo;
.........................................................................

II - (revogado).

§ 8º A recuperação de créditos de operações
garantidas pelos fundos garantidores de que
trata esta Lei realizada pelos concedentes de
crédito, pelos gestores dos fundos ou por
terceiros por estes contratados poderá
envolver as seguintes medidas, entre outras
consideradas
favoráveis
aos
fundos,
observada a regulamentação do fundo:
I - reescalonamentos de prazos de
vencimento de prestações, com ou sem
cobrança de encargos adicionais;
II - cessão ou transferência de créditos;
III - leilão;

IV - securitização de carteiras; e
§ 4º Os estatutos dos fundos deverão prever
tratamento diferenciado, por ocasião da
V - renegociações, com ou sem deságio.
definição da comissão pecuniária de que trata
§ 9º Na hipótese de o concedente de crédito
o § 3º do art. 9º desta Lei, aos agentes
realizar a recuperação de créditos de que trata
financeiros que requererem garantia para
o § 8º deste artigo, poderá ser admitida a
operações de crédito firmadas com pessoas
aplicação de sua política de recuperação de
com
deficiência
que
sejam
créditos, vedada a adoção de procedimento
microempreendedoras individuais.
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menos rigoroso do que aqueles usualmente
empregados nas próprias operações de
crédito.
§ 10. A garantia concedida pelos fundos
previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei não
implica isenção dos devedores de suas
obrigações financeiras, que permanecem
sujeitos aos procedimentos de recuperação
de crédito previstos na legislação.” (NR)
“Art. 10. Ficam criados 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,
órgãos
colegiados,
cujas
composições
e
competências
serão
estabelecidas em ato do Poder Executivo.
.........................................................” (NR)
Art. 33. A Lei nº 13.999, de 18 de maio de
2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.
2º
.........................................................................
§ 12. Se houver disponibilidade de recursos,
poderão também ser contratantes das
operações de crédito do Pronampe as
associações, as fundações de direito privado
e as sociedades cooperativas, excluídas as
cooperativas de crédito, e, nessa hipótese, os
recursos recebidos deverão ser destinados ao
financiamento
das
atividades
dos
contratantes.” (NR)
“Art. 3º
As instituições financeiras
participantes do Pronampe poderão formalizar
operações de crédito no âmbito do Programa
até 3 (três) meses após a entrada em vigor
desta Lei, prorrogáveis a critério da Sepec por
mais 3 (três) meses, observados os seguintes
parâmetros:
............................................................” (NR)

“Art.
4º
.........................................................................

§ 2º Na concessão de crédito ao amparo do
Pronampe, somente poderá ser exigida a
garantia pessoal do proponente em montante

igual ao empréstimo contratado, acrescido
dos encargos, salvo nos casos de empresas
constituídas e em funcionamento há menos
de 1 (um) ano, cuja garantia pessoal poderá
alcançar até 150% (cento e cinquenta por
cento) do valor contratado, mais acréscimos.”
(NR)
“Art.
5º
.........................................................................
§ 5º Os créditos honrados eventualmente não
recuperados serão leiloados pelos agentes
financeiros no prazo de 18 (dezoito) meses,
contado da data da amortização da última
parcela passível de vencimento, observadas
as condições estabelecidas no estatuto do
Fundo.
§ 6º Os créditos não arrematados serão
oferecidos novamente em leilão, no prazo
estabelecido no § 5º deste artigo, e poderão
ser alienados àquele que oferecer o maior
lance, independentemente do valor de
avaliação.
§ 7º Após o decurso do prazo previsto no § 5º
deste artigo, o patrimônio segregado no
Fundo para o Pronampe será liquidado no
prazo de 12 (doze) meses.
§ 8º Após a realização do último leilão de que
trata o § 6º deste artigo pelos agentes
financeiros, a parcela do crédito sub-rogada
pelo FGO eventualmente não alienada será
considerada extinta de pleno direito.” (NR)
“Art.
6º
.........................................................................
§ 4º As instituições financeiras participantes
do Pronampe operarão com recursos próprios
e poderão contar com garantia a ser prestada
pelo FGO de até 100% (cem por cento) do
valor de cada operação garantida.
§ 4º-A. A garantia de que trata o § 4º deste
artigo será limitada a até 85% (oitenta e cinco
por cento) da carteira de cada agente
financeiro nos termos do estatuto do Fundo,
permitido ao estatuto segregar os limites
máximos de cobertura da inadimplência de
acordo com as características das instituições
financeiras e das carteiras, bem como por
períodos, com as primeiras perdas da carteira
de responsabilidade do FGO.
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.........................................................................
......................” (NR)
“Art. 6º-A. Para as contratações realizadas no
âmbito do Pronampe, não se aplica ao FGO o
disposto nos §§ 3º e 6º do art. 9º da Lei nº
12.087, de 11 de novembro de 2009.”
Art. 34.
Sem prejuízo do valor global
estabelecido no caput do art. 7º da Lei nº
12.087, de 11 de novembro de 2009, a União
fica autorizada a aumentar em até R$
4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) a
sua participação no FGI, administrado pelo
BNDES, para a garantia do risco em
operações de crédito contratadas com base
na finalidade disposta na alínea “d” do inciso I
do caput do art. 7º da referida Lei.
Parágrafo único. A autorização a que se refere
este artigo está vinculada às ações
direcionadas à mitigação dos impactos
econômicos decorrentes do estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e
suas eventuais prorrogações, e observará o
regime extraordinário fiscal e financeiro
previsto na Emenda Constitucional nº 106, de
7 de maio de 2020.
Art. 35. Ficam revogados os incisos I e II do §
3º do art. 9º da Lei nº 12.087, de 11 de
novembro de 2009.
Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de agosto de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
André Luiz de Almeida Mendonça
Paulo Guedes

LEI Nº 14.043, DE 19 DE AGOSTO DE 2020:
Institui o Programa Emergencial de
Suporte a Empregos; altera as Leis nos
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e 13.999,
de 18 de maio de 2020; e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituído o Programa Emergencial
de Suporte a Empregos, destinado à
realização de operações de crédito com os
seguintes agentes econômicos, com a
finalidade de pagamento de folha salarial de
seus empregados ou de verbas trabalhistas,
na forma desta Lei:
I - empresários;
II - sociedades simples;
III - sociedades empresárias e sociedades
cooperativas, exceto as sociedades de
crédito;
IV - organizações da sociedade civil, definidas
no inciso I do caput do art. 2º da Lei nº 13.019,
de 31 de julho de 2014, e no inciso IV do caput
do art. 44 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil); e
V - empregadores rurais, definidos no art. 3º
da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973.
CAPÍTULO II
DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE
SUPORTE A EMPREGOS
Art. 2º O Programa Emergencial de Suporte a
Empregos é destinado aos agentes
econômicos a que se refere o art. 1º desta Lei
com receita bruta anual superior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais), calculada com
base no exercício de 2019.

§ 1º As linhas de crédito concedidas no âmbito
do Programa:
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I - abrangerão até 100% (cem por cento) da
folha de pagamento do contratante, pelo
período de 4 (quatro) meses, limitadas ao
valor equivalente a até 2 (duas) vezes o
salário-mínimo por empregado; e
II - serão destinadas exclusivamente às
finalidades previstas no art. 1º desta Lei.
§ 2º Poderão participar do Programa todas as
instituições financeiras sujeitas à supervisão
do Banco Central do Brasil.
§ 3º As pessoas a que se refere o art. 1º desta
Lei que contratarem as linhas de crédito no
âmbito
do
Programa
assumirão
contratualmente as seguintes obrigações:
I - fornecer informações verídicas;
II - não utilizar os recursos para finalidade
distinta do pagamento de seus empregados;
III - efetuar o pagamento de seus empregados
com os recursos do Programa, por meio de
transferência para a conta de depósito, para a
conta-salário ou para a conta de pagamento
pré-paga de titularidade de cada um deles,
mantida em instituição autorizada a funcionar
pelo Banco Central do Brasil; e
IV - não rescindir sem justa causa o contrato
de trabalho de seus empregados, no período
compreendido entre a data da contratação da
linha de crédito e o sexagésimo dia após a
liberação dos valores referentes à última
parcela da linha de crédito pela instituição
financeira.
§ 4º Caso a folha de pagamento seja
processada
por
instituição
financeira
participante do Programa, o pagamento de
que trata o inciso III do § 3º deste artigo darse-á mediante depósito direto feito pela
instituição financeira nas contas dos
empregados.
§ 5º A vedação a que se refere o inciso IV do
§ 3º deste artigo incidirá na mesma proporção
do total da folha de pagamento que, por opção
do contratante, tiver sido paga com recursos
do Programa.
§ 6º O não atendimento a qualquer das
obrigações de que tratam os §§ 3º, 4º e 5º
deste artigo implica o vencimento antecipado
da dívida.

Art. 3º O Programa Emergencial de Suporte a
Empregos poderá ser utilizado para financiar
a quitação das seguintes verbas trabalhistas
devidas pelos contratantes:
I - (VETADO);
II - (VETADO); e
III - verbas rescisórias pagas ou pendentes de
adimplemento decorrentes de demissões sem
justa causa ocorridas entre a data de
publicação da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, e a data de publicação desta Lei,
incluídos os eventuais débitos relativos ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) correspondentes, para fins de
recontratação do empregado demitido.
§ 1º Os contratantes que optarem pela
modalidade de financiamento de que trata
este artigo não poderão estar com suas
atividades
encerradas,
com
falência
decretada ou em estado de insolvência civil.
§ 2º Não estão sujeitas ao financiamento de
que trata este artigo as verbas trabalhistas de
natureza exclusivamente indenizatória ou que
tenham como fato gerador o trabalho escravo
ou infantil.
§ 3º (VETADO).
§ 4º (VETADO).
§ 5º (VETADO).
§ 6º (VETADO).
§ 7º A contratação das linhas de crédito
previstas neste artigo, observado o disposto
no § 6º deste artigo, constitui confissão de
dívida irrevogável e irretratável e implica a
renúncia tácita a qualquer impugnação ou
recurso em relação ao montante principal
devido, às verbas sucumbenciais e às
respectivas contribuições previdenciárias
decorrentes da condenação ou do acordo
homologado.
§ 8º (VETADO).
§ 9º (VETADO).
§ 10. Os agentes econômicos a que se refere
o art. 1º desta Lei que contratarem o
financiamento para os fins de que trata este
artigo
assumirão
contratualmente
as
seguintes obrigações:
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I - fornecer informações atualizadas e
verídicas;
II - não utilizar os recursos para finalidade
distinta da quitação dos débitos referidos no
caput deste artigo; e
III - manter, na hipótese prevista no inciso III
do caput deste artigo, o vínculo empregatício
do trabalhador readmitido pelo período de, no
mínimo, 60 (sessenta) dias.
§ 11. O não atendimento a qualquer das
obrigações de que trata o § 10 deste artigo
implica o vencimento antecipado da dívida.
Art. 4º As instituições financeiras participantes
do Programa Emergencial de Suporte a
Empregos deverão assegurar que os recursos
sejam utilizados exclusivamente para os fins
previstos nos arts. 2º e 3º desta Lei.
Parágrafo único. A obrigação de que trata o
caput deste artigo será cumprida pelas
instituições financeiras participantes do
Programa por meio da inclusão das
obrigações de que tratam o § 3º do art. 2º e o
§ 10 do art. 3º desta Lei no instrumento que
formalizar a contratação da operação de
crédito.
Art. 5º Nas operações de crédito contratadas
no âmbito do Programa Emergencial de
Suporte a Empregos:
I - 15% (quinze por cento) do valor de cada
financiamento serão custeados com recursos
próprios
das
instituições
financeiras
participantes; e
II - 85% (oitenta e cinco por cento) do valor de
cada financiamento serão custeados com
recursos da União alocados ao Programa.
Parágrafo único. O risco de inadimplemento
das operações de crédito e as eventuais
perdas
financeiras
decorrentes
serão
suportados na mesma proporção da
participação estabelecida no caput deste
artigo.
Art. 6º As instituições financeiras participantes
do Programa Emergencial de Suporte a
Empregos poderão formalizar operações de
crédito no âmbito do Programa até 31 de
outubro de 2020, observados os seguintes
requisitos:

I - taxa de juros de 3,75% (três inteiros e
setenta e cinco centésimos por cento) ao ano
sobre o valor concedido;
II - carência de 6 (seis) meses para início do
pagamento, com capitalização de juros
durante esse período; e
III - prazo de 36 (trinta e seis) meses para o
pagamento, já incluído o prazo de carência de
que trata o inciso II do caput deste artigo.
Parágrafo único. É vedada às instituições
financeiras participantes do Programa a
cobrança de tarifas por saques, totais ou
parciais, ou pela transferência a outras contas
dos valores creditados nas contas dos
empregados com recursos do Programa.
Art. 7º Para fins de concessão de crédito no
âmbito do Programa Emergencial de Suporte
a Empregos, as instituições financeiras dele
participantes observarão políticas próprias de
crédito e poderão considerar eventuais
restrições em sistemas de proteção ao crédito
na data da contratação e registros de
inadimplência no sistema de informações de
crédito mantido pelo Banco Central do Brasil
nos 6 (seis) meses anteriores à contratação,
sem prejuízo do disposto na legislação
vigente.
§ 1º Para fins de contratação das operações
de crédito no âmbito do Programa, as
instituições financeiras privadas e públicas
estaduais
dele
participantes
ficam
dispensadas de observar as seguintes
disposições:
I - § 1º do art. 362 da CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
II - inciso IV do § 1º do art. 7º da Lei nº 4.737,
de 15 de julho de 1965;
III - alíneas b e c do caput do art. 27 da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990;
IV - alínea a do inciso I do caput do art. 47 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
V - art. 10 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de
1994;
VI - art. 1º da Lei nº 9.012, de 30 de março de
1995;
VII - art. 20 da Lei nº 9.393, de 19 de
dezembro de 1996; e
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VIII - art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho
de 2002.
§ 2º Aplica-se às instituições financeiras
públicas federais a dispensa prevista no § 1º
deste artigo, observado o disposto na Lei nº
13.898, de 11 de novembro de 2019.
Art. 8º Na hipótese de inadimplemento do
contratante, as instituições financeiras
participantes do Programa Emergencial de
Suporte a Empregos farão a cobrança da
dívida em nome próprio, em conformidade
com as suas políticas de crédito, e recolherão
os valores recuperados ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), que os restituirá à União,
observados os mesmos critérios de
atualização previstos no § 1º do art. 9º desta
Lei.
§ 1º Na cobrança do crédito inadimplido,
lastreado em recursos públicos, não se
admitirá, por parte das instituições financeiras
participantes do Programa, a adoção de
procedimento para recuperação de crédito
menos rigoroso do que aqueles usualmente
empregados nas próprias operações de
crédito.
§ 2º As instituições financeiras participantes
do Programa arcarão com todas as despesas
necessárias para a recuperação dos créditos
inadimplidos.
§ 3º As instituições financeiras participantes
do Programa, em conformidade com as suas
políticas de crédito, deverão empregar os
melhores esforços e adotar os procedimentos
necessários à recuperação dos créditos no
âmbito do Programa e não poderão
interromper
ou
negligenciar
o
acompanhamento.

observados os limites, as condições e os
prazos estabelecidos no ato de que trata o §
8º deste artigo, todos os créditos
eventualmente remanescentes a título de
recuperação e recolher o saldo final à União
por intermédio do BNDES.
§ 7º Após a realização do último leilão de que
trata o § 6º deste artigo pelas instituições
financeiras participantes do Programa, a
parcela do crédito lastreado em recursos
públicos eventualmente não alienada será
considerada extinta de pleno direito.
§ 8º Ato do Conselho Monetário Nacional
estabelecerá mecanismos de controle e de
aferição de resultados quanto ao cumprimento
do disposto nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º deste artigo
e os limites, as condições e os prazos para a
realização de leilão dos créditos de que tratam
os §§ 6º e 7º deste artigo.
CAPÍTULO III
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA
UNIÃO PARA O BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL (BNDES) E DA ATUAÇÃO DO
BNDES COMO AGENTE FINANCEIRO DA
UNIÃO
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a
transferir
até
R$
17.000.000.000,00
(dezessete bilhões de reais) da União para o
BNDES, destinados à execução do Programa
Emergencial de Suporte a Empregos.
§ 1º Os recursos transferidos ao BNDES são
de titularidade da União e serão remunerados,
pro rata die, pela:
I - taxa média referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (Selic), enquanto
mantidos nas disponibilidades do BNDES; e

§ 4º As instituições financeiras participantes
do Programa serão responsáveis pela
veracidade das informações fornecidas e pela
exatidão dos valores a serem reembolsados à
União, por intermédio do BNDES.

II - taxa de juros de 3,75% (três inteiros e
setenta e cinco centésimos por cento) ao ano,
enquanto aplicados nas operações de crédito
contratadas no âmbito do Programa.

§ 5º A repartição dos recursos recuperados
observará a proporção de participação
estabelecida no art. 5º desta Lei.

§ 2º O aporte de que trata o caput deste artigo
não transferirá a propriedade dos recursos ao
BNDES, que permanecerão de titularidade da
União, de acordo com instrumento firmado
entre as partes.

§ 6º As instituições financeiras participantes
do Programa deverão leiloar, após o período
de amortização da última parcela passível de
vencimento no âmbito do Programa,
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Art. 10. O BNDES atuará como agente
financeiro da União no Programa Emergencial
de Suporte a Empregos.
§ 1º A atuação do BNDES será a título
gratuito.
§ 2º Caberá ao BNDES, na condição de
agente financeiro da União:
I - realizar os repasses dos recursos da União
às instituições financeiras que protocolarem
no BNDES operações de crédito a serem
contratadas no âmbito do Programa;
II - receber os reembolsos de recursos das
instituições financeiras participantes do
Programa decorrentes dos repasses;
III - repassar à União, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da data do recebimento, os
reembolsos de recursos recebidos; e
IV - prestar as informações solicitadas pela
Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria
Especial de Fazenda do Ministério da
Economia e pelo Banco Central do Brasil.
§ 3º Ato do BNDES regulamentará os
aspectos operacionais referentes ao protocolo
das operações de crédito.
§ 4º Os eventuais recursos aportados ao
BNDES pela União e não repassados às
instituições financeiras participantes para o
Programa até o término do prazo para
formalização dos contratos serão devolvidos à
União no prazo de 30 (trinta) dias, observado
o disposto no inciso I do § 1º do art. 9º desta
Lei.
§ 5º A partir de 30 de setembro de 2020, a
União poderá demandar a devolução de até
50% (cinquenta por cento) dos recursos não
repassados às instituições financeiras, os
quais deverão ser devolvidos em até 30
(trinta) dias após a solicitação.
Art. 11. Na hipótese de a operação de crédito
protocolada no BNDES atender aos requisitos
formais do Programa Emergencial de Suporte
a Empregos, não haverá cláusula del credere
nem remuneração às instituições financeiras
participantes do Programa, e o risco de crédito
da parcela das operações de crédito
lastreadas em recursos públicos ficará a cargo
da União.

Art. 12. O BNDES não se responsabilizará
pela solvabilidade das instituições financeiras
participantes do Programa Emergencial de
Suporte a Empregos nem pela sua atuação na
realização das operações de crédito,
especialmente quanto ao cumprimento da
finalidade dessas operações, dos requisitos
exigidos para a sua realização e das
condições de recuperação dos créditos
lastreados em recursos públicos.
Art. 13. Nas hipóteses de falência, de
liquidação extrajudicial ou de intervenção em
instituição financeira participante do Programa
Emergencial de Suporte a Empregos, a União
ficará sub-rogada automaticamente, de pleno
direito, na proporção estabelecida no inciso II
do caput do art. 5º desta Lei, nos créditos e
garantias constituídos em favor da instituição
financeira, decorrentes das respectivas
operações de crédito lastreadas em recursos
públicos realizadas no âmbito do Programa.
Parágrafo único. Caberá ao BNDES informar
à União os dados relativos às operações de
crédito lastreadas em recursos públicos
realizadas no âmbito do Programa, com vistas
ao seu encaminhamento ao liquidante, ao
interventor ou ao juízo responsável ou, ainda,
à cobrança judicial dos valores envolvidos.
Art. 14. As receitas provenientes do retorno
dos empréstimos à União, nos termos desta
Lei, serão integralmente utilizadas para
pagamento
da
dívida
pública
de
responsabilidade do Tesouro Nacional.
CAPÍTULO IV
DA REGULAÇÃO E DA SUPERVISÃO DAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS
NO ÂMBITO DO PROGRAMA
EMERGENCIAL DE SUPORTE A
EMPREGOS
Art. 15. Compete ao Banco Central do Brasil
fiscalizar o cumprimento, pelas instituições
financeiras participantes do Programa
Emergencial de Suporte a Empregos, das
condições estabelecidas para as operações
de crédito realizadas no âmbito do Programa.
Art. 16. O Conselho Monetário Nacional e o
Banco Central do Brasil, no âmbito de suas
competências, poderão regulamentar os
aspectos necessários para operacionalizar e
para fiscalizar as instituições financeiras
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participantes do Programa Emergencial de
Suporte a Empregos quanto ao disposto nesta
Lei, observado o disposto na Lei nº 13.506, de
13 de novembro de 2017.

para a concessão de garantias no âmbito do
Programa
Nacional
de
Apoio
às
Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Pronampe).

Parágrafo único. A regulamentação prevista
no caput deste artigo deverá prever um
sistema de garantia mínima e suficiente para
as operações, de forma simplificada e sem
entraves burocráticos, de modo a facilitar o
acesso ao crédito.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

CAPÍTULO V

JAIR MESSIAS BOLSONARO

DISPOSIÇÕES FINAIS

Paulo Guedes

Art. 17. (VETADO).

Brasília, 19 de agosto de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

Roberto de Oliveira Campos Neto

Art. 18. A Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de
1996, passa a vigorar acrescida do seguinte
art. 9º-A:
“Art. 9º-A. Na hipótese de inadimplência do
débito, as exigências de judicialização de que
tratam a alínea c do inciso II e a alínea b do
inciso III do § 7º do art. 9º e o art. 11 desta Lei
poderão ser substituídas pelo instrumento de
que trata a Lei nº 9.492, de 10 de setembro de
1997, e os credores deverão arcar, nesse
caso, com o pagamento antecipado de taxas,
de emolumentos, de acréscimos legais e de
demais
despesas
por
ocasião
da
protocolização e dos demais atos.”
Art. 19. O art. 2º da Lei nº 13.999, de 18 de
maio de 2020, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 11:
“Art.
2º
.........................................................................
§ 11. As instituições financeiras que utilizem
recursos do Fundo Geral de Turismo
(Fungetur), de que trata o art. 11 do DecretoLei nº 1.191, de 27 de outubro de 1971,
poderão aderir ao Pronampe e requerer
garantia do FGO para essas operações, as
quais, para fins do disposto nos §§ 4º e 4º-A
do art. 6º desta Lei, deverão ser agrupadas
como carteira específica no âmbito de cada
instituição.” (NR)

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.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei nº 13.999, de 18 de maio de
2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.
2º
.........................................................................

§ 1º A linha de crédito concedida no âmbito
do Pronampe corresponderá a até 30% (trinta
por cento) da receita bruta anual calculada
com base no exercício de 2019, salvo no caso
das empresas que tenham menos de 1 (um)
ano de funcionamento, hipótese em que o
limite do empréstimo corresponderá a até
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

Art. 20. A União poderá aumentar sua
participação no Fundo Garantidor de
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12.000.000.000,00 (doze bilhões de reais),
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50% (cinquenta por cento) do seu capital
social ou a até 30% (trinta por cento) de 12
(doze) vezes a média da sua receita bruta
mensal apurada no período, desde o início de
suas atividades, o que for mais vantajoso.
.........................................................................
§ 10. Os créditos concedidos no âmbito do
Pronampe servirão ao financiamento das
atividades econômicas do empresário, da
empresa ou do profissional liberal nas suas
diversas dimensões e poderão ser utilizados
para investimentos e para capital de giro
isolado e associado, vedada a sua destinação
para distribuição de lucros e dividendos entre
os sócios.”(NR)
“Art.
3º
.........................................................................
II – (VETADO);
.....................................................”(NR)
“‘CAPÍTULO II-A
DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS’
‘Art. 3º-A. Os profissionais liberais, assim
entendidos, para fins desta Lei, as pessoas
físicas que exercem, por conta própria,
atividade econômica com fins lucrativos, tanto
de nível técnico quanto de nível superior,
poderão contratar operações de crédito
garantidas pelo Pronampe nas seguintes
condições:
I - taxa de juros anual máxima igual à taxa do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), acrescida de 5% (cinco por cento);
II - prazo de até 36 (trinta e seis) meses para
o pagamento, dos quais até 8 (oito) meses
poderão ser de carência com capitalização de
juros; e
III - valor da operação limitado a 50%
(cinquenta por cento) do total anual do
rendimento do trabalho sem vínculo
empregatício informado na Declaração de
Ajuste Anual referente ao ano-calendário de
2019, no limite máximo de R$ 100.000,00
(cem mil reais).

jurídica ou que possuam vínculo empregatício
de qualquer natureza.’”
“‘CAPÍTULO II-B
DA DISPENSA DE CERTIDÕES E DA
RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA’
‘Art.
4º
.........................................................................

‘Art.
5º
.........................................................................
§ 5º (VETADO).
§ 6º (VETADO).
§ 7º (VETADO).’”
“‘CAPÍTULO III
DO MODELO FINANCEIROOPERACIONAL’
‘Art.
6º
.........................................................................
§ 4º (VETADO).
.........................................................................
§ 8º O FGO não contará com qualquer tipo de
garantia ou aval por parte da União e
responderá por suas obrigações contraídas
no âmbito do Pronampe até o limite do valor
dos bens e direitos integrantes do seu
patrimônio alocados para o Programa.’(NR)
‘Art. 6º-A. (VETADO).’”
Art. 2º (VETADO).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 20 de agosto de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

Parágrafo único.
Ficam excluídos das
operações de crédito garantidas pelo
Pronampe os profissionais liberais que
tenham participação societária em pessoa
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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.

antes da realização do evento, o que ocorrer
antes.
§ 2º Se o consumidor não fizer a solicitação a
que se refere o § 1º deste artigo no prazo
assinalado de 120 (cento e vinte) dias, por
motivo de falecimento, de internação ou de
força maior, o prazo será restituído em
proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor,
a contar da data de ocorrência do fato
impeditivo da solicitação.
§ 3º (VETADO).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei 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.
Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de
cancelamento de serviços, de reservas e de
eventos, incluídos shows e espetáculos, 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, o
prestador de serviços ou a sociedade
empresária não serão obrigados a reembolsar
os valores pagos pelo consumidor, desde que
assegurem:
I - a remarcação dos serviços, das reservas e
dos eventos adiados; ou
II - a disponibilização de crédito para uso ou
abatimento na compra de outros serviços,
reservas e eventos disponíveis nas
respectivas empresas.
§ 1º As operações de que trata o caput deste
artigo ocorrerão sem custo adicional, taxa ou
multa ao consumidor, em qualquer data a
partir de 1º de janeiro de 2020, e estender-seão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias,
contado da comunicação do adiamento ou do
cancelamento dos serviços, ou 30 (trinta) dias

§ 4º O crédito a que se refere o inciso II do
caput deste artigo poderá ser utilizado pelo
consumidor no prazo de 12 (doze) meses,
contado da data de encerramento do estado
de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020.
§ 5º Na hipótese prevista no inciso I do caput
deste artigo, serão respeitados:
I - os valores e as condições dos serviços
originalmente contratados; e
II - o prazo de 18 (dezoito) meses, contado da
data do encerramento do estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
§ 6º O prestador de serviço ou a sociedade
empresária deverão restituir o valor recebido
ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses,
contado da data de encerramento do estado
de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020, somente na hipótese de ficarem
impossibilitados de oferecer uma das duas
alternativas referidas nos incisos I e II do caput
deste artigo.
§ 7º Os valores referentes aos serviços de
agenciamento e de intermediação já
prestados, tais como taxa de conveniência
e/ou de entrega, serão deduzidos do crédito a
ser disponibilizado ao consumidor, nos termos
do inciso II do caput deste artigo, ou do valor
a que se refere o § 6º deste artigo.
§ 8º As regras para adiamento da prestação
do serviço, para disponibilização de crédito
ou, na impossibilidade de oferecimento da
remarcação
dos
serviços
ou
da
disponibilização de crédito referidas nos
incisos I e II do caput deste artigo, para
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reembolso aos consumidores, aplicar-se-ão
ao prestador de serviço ou à sociedade
empresária que tiverem recursos a serem
devolvidos por produtores culturais ou por
artistas.
§ 9º O disposto neste artigo aplica-se aos
casos em que o serviço, a reserva ou o evento
adiado tiver que ser novamente adiado, em
razão de não terem cessado os efeitos da
emergência de saúde pública referida no art.
1º desta Lei na data da remarcação originária,
bem como aplica-se aos novos eventos
lançados no decorrer do período sob os
efeitos da emergência em saúde pública e que
não puderem ser realizados pelo mesmo
motivo.
Art. 3º O disposto no art. 2º desta Lei aplicase a:
I - prestadores de serviços turísticos e
sociedades empresárias a que se refere o art.
21 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de
2008; e
II - cinemas, teatros e plataformas digitais de
vendas de ingressos pela internet.
Art. 4º Os artistas, os palestrantes ou outros
profissionais detentores do conteúdo já
contratados até a data de edição desta Lei
que forem impactados por adiamento ou por
cancelamentos de eventos, incluídos shows,
rodeios, espetáculos musicais e de artes
cênicas, e os profissionais contratados para a
realização desses eventos não terão
obrigação de reembolsar imediatamente os
valores dos serviços ou cachês, desde que o
evento seja remarcado, no prazo de 12 (doze)
meses, contado da data de encerramento do
estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março
de 2020.

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 20 de março de 2020, observadas as
seguintes disposições:
I – o valor deve ser imediatamente restituído,
na ausência de nova data pactuada de
comum acordo entre as partes; e
II – a correção monetária prevista neste
parágrafo deve ser aplicada de imediato nos
casos delimitados no inciso I deste parágrafo
em que não for feita a restituição imediata.
§ 2º
Serão anuladas as multas por
cancelamentos dos contratos de que trata
este artigo, enquanto vigorar o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
Art. 5º
Eventuais cancelamentos ou
adiamentos dos contratos de natureza
consumerista
regidos
por
esta
Lei
caracterizam hipótese de caso fortuito ou de
força maior, e não são cabíveis reparação por
danos morais, aplicação de multas ou
imposição das penalidades previstas no art.
56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, ressalvadas as situações previstas no §
7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei,
desde que caracterizada má-fé do prestador
de serviço ou da sociedade empresária.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de agosto de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
André Luiz de Almeida Mendonça
Marcelo Henrique Teixeira Dias

§ 1º
Na hipótese de os artistas, os
palestrantes
ou
outros
profissionais
detentores
do
conteúdo
e
demais
profissionais contratados para a realização
dos eventos de que trata o caput deste artigo
não prestarem os serviços contratados no
prazo previsto, o valor recebido será
restituído, atualizado monetariamente pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E), no prazo de 12
(doze) meses, contado da data de
encerramento do estado de calamidade
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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.

II - quando o trabalhador for diagnosticado
com a Covid-19 ou submetido a medidas de
isolamento domiciliar por coabitação com
pessoa diagnosticada com a Covid-19;
III - quando a trabalhadora estiver gestante ou
lactante;
IV - quando o trabalhador tiver idade igual ou
superior a 65 (sessenta e cinco) anos e não
comprovar estar apto ao exercício de suas
atividades; ou
V - quando o trabalhador
diagnosticado com:

tiver

sido

a) imunodeficiência;
b) doença respiratória; ou

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre:
I - medidas especiais para enfrentamento da
pandemia da Covid-19 com o objetivo de
garantir a preservação das atividades
portuárias, consideradas essenciais;
II - cessão de uso especial de pátios sob
administração militar; e
III - 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).

c) doença preexistente crônica ou grave,
como doença cardiovascular, respiratória ou
metabólica.
§ 1º O órgão gestor de mão de obra deverá
encaminhar
à
autoridade
portuária
semanalmente
lista
atualizada
de
trabalhadores portuários avulsos que estejam
impedidos de ser escalados, acompanhada
de documentação que comprove o
enquadramento dos trabalhadores em alguma
das hipóteses previstas neste artigo.
§ 2º A comprovação dos sintomas de que
trata o inciso I do caput deste artigo poderá
ser realizada por meio de atestado médico ou
por outra forma estabelecida em ato do Poder
Executivo federal.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, o órgão
gestor de mão de obra não poderá escalar
trabalhador portuário avulso nas seguintes
hipóteses: (Produção de efeito)

§ 3º Os trabalhadores que se enquadrarem
em alguma das hipóteses previstas nos
incisos I, II, III, IV e V do caput deste artigo
poderão
enviar
a
documentação
comprobatória de sua situação ao órgão
gestor de mão de obra por meio eletrônico.

I - quando o trabalhador apresentar os
seguintes sintomas, acompanhados ou não
de febre, ou outros estabelecidos em ato do
Poder Executivo federal, compatíveis com a
Covid-19:

§ 4º Nas hipóteses previstas nos incisos I, II
e III do caput deste artigo, os trabalhadores
ficarão obrigados a informar imediatamente
ao órgão gestor de mão de obra qualquer
alteração em sua situação.

§ 5º O trabalhador com idade igual ou
superior a 65 (sessenta e cinco) anos que não
b) perda do olfato;
esteja enquadrado em qualquer das situações
previstas nos incisos I, II, III e V do caput deste
c) dor de garganta; ou
artigo poderá ser escalado pelo órgão gestor
d) dificuldade respiratória;
de mão de obra, condicionada a escalação à
livre iniciativa do trabalhador e à comprovação
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médica de que possui condições de saúde
para exercer suas atividades laborais.

de ajuste anual do imposto sobre a renda da
pessoa física do empregado;

Art. 3º Enquanto persistir o impedimento de
escalação com fundamento em qualquer das
hipóteses previstas no art. 2º desta Lei, o
trabalhador portuário avulso terá direito ao
recebimento de indenização compensatória
mensal no valor correspondente a 70%
(setenta por cento) sobre a média mensal
recebida por ele, por intermédio do órgão
gestor de mão de obra, entre 1º de abril de
2019 e 31 de março de 2020, a qual não
poderá ser inferior ao salário-mínimo para os
que possuem vínculo apenas com o referido
órgão.
(Produção de efeito)

III - não integrará a base de cálculo da
contribuição previdenciária e dos demais
tributos incidentes sobre a folha de salários;

§ 1º O pagamento da indenização de que
trata o caput deste artigo será custeado pelo
operador portuário ou por qualquer tomador
de serviço que requisitar trabalhador portuário
avulso ao órgão gestor de mão de obra.
§ 2º O valor pago por cada operador portuário
ou tomador de serviço, para fins de repasse
aos beneficiários da indenização, será
proporcional à quantidade de serviço
demandado ao órgão gestor de mão de obra.
§ 3º O órgão gestor de mão de obra deverá
calcular,
arrecadar
e
repassar
aos
beneficiários o valor de suas indenizações.
§ 4º Na hipótese de o aumento de custos com
o trabalho portuário avulso decorrente da
indenização de que trata este artigo ter
impacto sobre os contratos de arrendamento
já firmados, estes deverão ser alterados de
maneira a promover o reequilíbrio econômicofinanceiro.
§ 5º A administração do porto concederá
desconto tarifário aos operadores portuários
pré-qualificados que não sejam arrendatários
de instalação portuária em valor equivalente
ao acréscimo de custo decorrente do
pagamento da indenização de que trata este
artigo.
§ 6º O benefício a ser pago aos trabalhadores
portuários avulsos de que trata o caput deste
artigo:
I - terá natureza indenizatória;
II - não integrará a base de cálculo do imposto
sobre a renda retido na fonte ou da declaração

IV - não integrará a base de cálculo do valor
devido ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), disciplinado na Lei nº 8.036,
de 11 de maio de 1990, e na Lei
Complementar nº 150, de 1º de junho de
2015; e
V - poderá ser excluído do lucro líquido para
fins de determinação do imposto sobre a
renda da pessoa jurídica e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real.
§ 7º Não terão direito à indenização de que
trata este artigo, ainda que estejam impedidos
de concorrer à escala, os trabalhadores
portuários avulsos que:
I - estiverem em gozo de qualquer benefício
do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) ou de regime próprio de previdência
social, observado o disposto no parágrafo
único do art. 124 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991; ou
II - perceberem o benefício assistencial de que
trata o art. 10-A da Lei nº 9.719, de 27 de
novembro de 1998.
§ 8º Para os trabalhadores portuários avulsos
que estiveram afastados e em gozo de
benefício pelo INSS no período de apuração
da média a que se refere o caput deste artigo,
considerar-se-á o valor dele para o referido
cálculo no período de afastamento.
Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de
trabalhadores portuários avulsos para
atendimento das requisições ao órgão gestor
de mão de obra, os operadores portuários que
não forem atendidos poderão contratar
livremente trabalhadores com
vínculo
empregatício por tempo determinado para a
realização de serviços de capatazia, de bloco,
de estiva, de conferência de carga, de
conserto de carga e de vigilância de
embarcações.
(Produção de efeito)
§ 1º Para fins do disposto neste artigo,
considera-se
indisponibilidade
de
trabalhadores portuários qualquer causa que
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resulte no não atendimento imediato às
requisições apresentadas pelos operadores
portuários ao órgão gestor de mão de obra, tal
como greve, movimento de paralisação e
operação-padrão.
§ 2º
A contratação de trabalhadores
portuários com vínculo empregatício com
fundamento no disposto no caput deste artigo
não poderá exceder o prazo de 12 (doze)
meses.
Art. 5º O art. 5º da Lei nº 9.719, de 27 de
novembro de 1998, passa a vigorar acrescido
dos seguintes §§ 1º, 2º e 3º:
“Art.
5º
.........................................................................
§ 1º O órgão gestor de mão de obra fará a
escalação de trabalhadores portuários
avulsos por meio eletrônico, de modo que o
trabalhador
possa
habilitar-se
sem
comparecer ao posto de escalação.
§ 2º O meio eletrônico adotado para a
escalação de trabalhadores portuários
avulsos deverá ser inviolável e tecnicamente
seguro.
§ 3º Fica vedada a escalação presencial de
trabalhadores portuários.” (NR)
Art. 6º O caput do art. 10 da Lei nº 7.783, de
28 de junho de 1989, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso XV:
“Art.
10.
.........................................................................
XV - atividades portuárias.” (NR)
Art. 7º O art. 40 da Lei nº 12.815, de 5 de
junho de 2013, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 5º:
“Art.
40.
.........................................................................
§ 5º Desde que possuam a qualificação
necessária, os trabalhadores portuários
avulsos registrados e cadastrados poderão
desempenhar quaisquer das atividades de
que trata o § 1º deste artigo, vedada a
exigência de novo registro ou cadastro
específico, independentemente de acordo ou
convenção coletiva.” (NR)

Art. 8º O art. 95 da Lei nº 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 95. O Poder Executivo deverá instituir e
regular comissão que tenha os seguintes
objetivos:
I - assessorar os órgãos governamentais,
relativamente à política e aos critérios de
segurança; e
II - promover a coordenação entre:
a) os serviços de controle de passageiros;
b) a administração aeroportuária;
c) o policiamento;
d) as empresas de transporte aéreo; e
e) as empresas de serviços auxiliares.
§ 1º (Revogado).
§ 2º Compete, ainda, à comissão de que trata
o caput deste artigo propor diretrizes
destinadas a prevenir e a enfrentar ameaças
e atos contra a aviação civil e as instalações
correlatas.” (NR)
Art. 9º Fica autorizada a cessão de uso
especial de pátios sob administração militar, a
título gratuito, às pessoas jurídicas
prestadoras de serviço de transporte aéreo
público, nacionais, a título precário, durante o
período do estado de calamidade pública
decorrente da pandemia da Covid-19.
§ 1º A cessão de que trata o caput deste
artigo comportará apenas o uso de células de
espaço físico, a serem determinadas pelo
Comando da Aeronáutica.
§ 2º A cessão de que trata o caput deste
artigo será formalizada por meio de termo,
que conterá as condições estabelecidas e a
finalidade de sua realização e que será
subscrito pela cessionária, hipótese que
implicará sua anuência.
§ 3º Na hipótese de aplicação do imóvel,
parcial ou integral, em finalidade diversa da
prevista nesta Lei e no termo de que trata o §
2º deste artigo, a cessão tornar-se-á nula,
independentemente de ato especial.
§ 4º A cessão de que trata o caput deste
artigo não acarretará ônus para a União, e as
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atividades necessárias à movimentação de
pátio, à manutenção e à utilização das
aeronaves correrão à custa da cessionária.
§ 5º A cessionária ficará sujeita às condições
existentes e às condições estabelecidas pelo
Comando da Aeronáutica para acesso às
áreas cedidas, com vistas à segurança das
instalações militares.
§ 6º A União não se responsabilizará por
danos eventuais causados a aeronaves ou a
terceiros em decorrência da cessão de uso
especial prevista no caput deste artigo.
§ 7º A cessionária será obrigada a zelar pela
conservação do imóvel e será responsável
pelos danos ou prejuízos a que tenha dado
causa.
Art. 10. Fica a União autorizada a custear as
despesas com serviços de estacionamento
para a permanência de aeronaves de
empresas nacionais de transporte aéreo
regular de passageiros em pátios da Infraero,
no período de 1º de abril a 30 de setembro de
2020, em razão dos efeitos da pandemia da
Covid-19 no transporte aéreo.
Parágrafo único. As despesas decorrentes do
caput deste artigo serão realizadas com
recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil
(FNAC), limitadas ao montante de R$
9.048.912,40 (nove milhões, quarenta e oito
mil, novecentos e doze reais e quarenta
centavos), e o seu pagamento será realizado
diretamente à Infraero, condicionado à efetiva
comprovação da utilização do serviço, nos
limites e nas condições estabelecidos por
portaria do Ministério da Infraestrutura.
Art. 11. (VETADO).
Art. 12. A Lei nº 12.815, de 5 de junho de
2013, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.
3º
.........................................................................
II - (VETADO);
IV - promoção da segurança da navegação na
entrada e na saída das embarcações dos
portos;

organizados, às instalações e às atividades
portuárias; e
VI - liberdade de preços nas operações
portuárias, reprimidos qualquer prática
prejudicial à competição e o abuso do poder
econômico.” (NR)
“CAPÍTULO II
DA CONCESSÃO DE PORTO
ORGANIZADO, DO ARRENDAMENTO E DO
USO TEMPORÁRIO DE INSTALAÇÃO
PORTUÁRIA”
“‘Seção I
Subseção I
Da Concessão de Porto Organizado’

‘Art. 4º
A concessão de bem público
destinado à exploração do porto organizado
será realizada mediante a celebração de
contrato, sempre precedida de licitação, em
conformidade com o disposto nesta Lei e no
seu regulamento.’ (NR)
‘Art. 5º São essenciais aos contratos de
concessão
as
cláusulas
relativas:.................................................’ (NR)
‘Art. 5º-A. Os contratos celebrados entre a
concessionária e terceiros, inclusive os que
tenham por objeto a exploração das
instalações portuárias, serão regidos pelas
normas de direito privado, não se
estabelecendo qualquer relação jurídica entre
os terceiros e o poder concedente, sem
prejuízo das atividades regulatória e
fiscalizatória da Antaq.’”
“‘Subseção II
Do Arrendamento de Instalação Portuária’
‘Art. 5º-B. O arrendamento de bem público
destinado à atividade portuária será realizado
mediante a celebração de contrato, precedida
de licitação, em conformidade com o disposto
nesta Lei e no seu regulamento.

Parágrafo único. Poderá ser dispensada a
realização da licitação de área no porto
organizado, nos termos do regulamento,
quando for comprovada a existência de um
V - estímulo à concorrência, por meio do
único interessado em sua exploração e
incentivo à participação do setor privado e da
estiverem presentes os seguintes requisitos:
garantia de amplo acesso aos portos
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I - realização de chamamento público pela
autoridade portuária com vistas a identificar
interessados na exploração econômica da
área; e
II - conformidade com o plano de
desenvolvimento e zoneamento do porto.’
‘Art. 5º-C. São essenciais aos contratos de
arrendamento as cláusulas relativas:
I - ao objeto, à área e ao prazo;
II - ao modo, à forma e às condições da
exploração da instalação portuária;
III - ao valor do contrato e aos critérios e
procedimentos de revisão e reajuste;
IV - aos investimentos de responsabilidade do
contratado;
V - às responsabilidades das partes;
VI - aos direitos, às garantias e às obrigações
do contratante e do contratado;
VII - à responsabilidade do titular da
instalação portuária pela inexecução ou
deficiente execução das atividades;
VIII - às hipóteses de extinção do contrato;
IX - à obrigatoriedade da prestação de
informações de interesse do poder
concedente, da Antaq e das demais
autoridades que atuam no setor portuário,
inclusive as de interesse específico da defesa
nacional, para efeitos de mobilização;
X - ao acesso à instalação portuária pelo
poder concedente, pela Antaq e pelas demais
autoridades que atuam no setor portuário;
XI - às penalidades e sua forma de aplicação;
e
XII - ao foro.’”
“‘Subseção III
Do Uso Temporário e das Licitações’
‘Art.
5º-D. A administração do porto
organizado poderá pactuar com o interessado
na movimentação de cargas com mercado
não consolidado o uso temporário de áreas e
instalações
portuárias
localizadas
na
poligonal do porto organizado, dispensada a
realização de licitação.

§ 1º O contrato de uso temporário terá o prazo
improrrogável de até 48 (quarenta e oito)
meses.
§ 2º Na hipótese de haver mais de um
interessado na utilização de áreas e
instalações
portuárias
e
inexistir
disponibilidade física para alocar todos os
interessados
concomitantemente,
a
administração do porto organizado promoverá
processo seletivo simplificado para a escolha
do projeto que melhor atenda ao interesse
público e do porto, assegurados os princípios
da isonomia e da impessoalidade na
realização do certame.
§ 3º Os investimentos vinculados ao contrato
de uso temporário ocorrerão exclusivamente
a expensas do interessado, sem direito a
indenização de qualquer natureza.
§ 4º Após 24 (vinte e quatro) meses de
eficácia do uso temporário da área e da
instalação portuária, ou, em prazo inferior, por
solicitação do contratado, e verificada a
viabilidade do uso da área e da instalação, a
administração do porto organizado adotará as
medidas necessárias ao encaminhamento de
proposta de licitação da área e das
instalações existentes.
§ 5º Decreto regulamentador disporá sobre os
termos, os procedimentos e as condições
para o uso temporário de áreas e instalações
portuárias localizadas na poligonal do porto
organizado.’”
“Art.
8º
.........................................................................
§ 1º A autorização será formalizada por meio
de contrato de adesão, que conterá as
cláusulas essenciais previstas no caput do art.
5º-C desta Lei, com exceção da cláusula
prevista em seu inciso III.
.........................................................” (NR)
Art. 13. O art. 27 da Lei nº 10.233, de 5 de
junho de 2001, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso XXIX:
“Art.
27.
.........................................................................
XXIX - regulamentar outras formas de
ocupação e exploração de áreas e instalações
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portuárias não
específica.

previstas

na

legislação

..........................................................” (NR)
Art. 14. Revoga-se o § 1º do art. 95 da Lei nº
7.565, de 19 de dezembro de 1986.
Art. 15. As disposições constantes dos arts.
2º, 3º e 4º desta Lei produzirão efeitos pelo
prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da
data de publicação desta Lei.
Parágrafo único. Considerar-se-á prorrogado
o prazo estabelecido no caput deste artigo
caso o estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de
20 de março de 2020, perdure por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, contado da
data de publicação desta Lei.
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de agosto de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

socioeconômicos da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
relacionada à Covid-19, durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020,
incluídas as suas prorrogações.
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 2º (VETADO).
Art. 3º Não descaracteriza a condição de
segurado especial, aplicável o disposto no
inciso IV do § 8º do art. 11 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, o recebimento por
agricultores familiares:
I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2º
da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020; e
II - (VETADO).
Art. 4º (VETADO).
Art. 5º (VETADO).
Art. 6º (VETADO).
Art. 7º (VETADO).

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Art. 8º (VETADO).

Fernando Azevedo e Silva

Art. 9º (VETADO).

Paulo Guedes

Art. 10. (VETADO).

Tarcisio Gomes de Freitas

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 nos 13.340, de 28 de setembro de
2016, e 13.606, de 9 de janeiro de 2018; e dá
outras providências (Lei Assis Carvalho).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 11. Fica autorizada, no âmbito do PAA, a
quitação em produto de parcelas vencidas ou
vincendas de Cédulas de Produto Rural
(CPRs) emitidas em favor da Conab por
organizações de agricultores familiares cuja
comercialização da produção tenha sido
prejudicada pela pandemia da Covid-19.
§ 1º A quitação de que trata o caput deste
artigo poderá ser realizada mediante a
entrega dos produtos vinculados, em
condições adequadas de qualidade e
sanidade, pela organização de agricultores
familiares
diretamente
a
entidade
socioassistencial indicada pelo poder público.
§ 2º O disposto no caput deste artigo alcança
as CPRs com vencimento em 2020 e 2021.
Art. 12. (VETADO).
Art. 13. (VETADO).

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre medidas
emergenciais de amparo à agricultura familiar
com o objetivo de mitigar os impactos

Art. 14. (VETADO).

Art. 15. (VETADO).
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Art. 16. O Tribunal de Contas da União
fiscalizará a aplicação dos recursos de que
trata esta Lei, sem prejuízo das atribuições
dos órgãos de fiscalização interna e externa
dos entes federados.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de agosto de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Tercio Issami Tokano
Paulo Guedes
Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias
Onix Lorenzoni
Rogério Marinho
José Levi Mello do Amaral Júnior

Mensagem
de
veto
disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato20
19-2022/2020/Msg/VEP/VEP-476.htm

LEI Nº 14.057, DE 11 DE SETEMBRO DE
2020: Disciplina o acordo com credores
para pagamento com desconto de
precatórios federais e o acordo terminativo
de litígio contra a Fazenda Pública e dispõe
sobre a destinação dos recursos deles
oriundos para o combate à Covid-19,
durante a vigência do estado de
calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020; e altera a Lei nº 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, e a Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei disciplina, no âmbito da União,
de suas autarquias e de suas fundações,
acordos diretos para pagamento de
precatórios de grande valor, nos termos do §
20 do art. 100 da Constituição Federal, e
acordos terminativos de litígios contra a
Fazenda Pública, nos termos do art. 1º da Lei
nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e do § 12 do
art. 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002.
Art. 2º As propostas de acordo direto para
pagamento de precatório nos termos do § 20
do art. 100 da Constituição Federal serão
apresentadas pelo credor ou pela entidade
devedora perante o Juízo Auxiliar de
Conciliação de Precatórios vinculado ao
presidente do tribunal que proferiu a decisão
exequenda.
§ 1º As propostas de que trata o caput deste
artigo poderão ser apresentadas até a
quitação integral do valor do precatório e não
suspenderão o pagamento de suas parcelas,
nos termos da primeira parte do § 20 do art.
100 da Constituição Federal.
§ 2º Em nenhuma hipótese a proposta de
acordo
implicará
o afastamento
de
atualização monetária ou dos juros moratórios
previstos no § 12 do art. 100 da Constituição
Federal.
§ 3º Recebida a proposta de acordo direto, o
Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios
intimará o credor ou a entidade devedora para
aceitar ou recusar a proposta ou apresentarlhe contraproposta, observado o limite
máximo de desconto de 40% (quarenta por
cento) do valor do crédito atualizado nos
termos legais.
§ 4º Aceita a proposta de acordo feita nos
termos deste artigo, o Juízo Auxiliar de
Conciliação de Precatórios homologará o
acordo e dará conhecimento dele ao
Presidente do Tribunal para que sejam
adotadas as medidas cabíveis.
Art. 3º Os acordos terminativos de litígio de
que tratam o art. 1º da Lei nº 9.469, de 10 de
julho de 1997, e o § 12 do art. 19 da Lei nº
10.522, de 19 de julho de 2002, poderão ser
propostos pela entidade pública ou pelos
titulares do direito creditório e poderão
abranger condições diferenciadas de deságio
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e de parcelamento para o pagamento do
crédito deles resultante.
§ 1º Em nenhuma hipótese as propostas de
que trata o caput deste artigo veicularão:
I - (VETADO); e
II - parcelamento superior a:
a) 8 (oito) parcelas anuais e sucessivas, se
houver título executivo judicial transitado em
julgado;
b) 12 (doze) parcelas anuais e sucessivas, se
não houver título executivo judicial transitado
em julgado.
§ 2º Recebida a proposta, o juízo competente
para o processamento da ação intimará o
credor ou a entidade pública, conforme o
caso, para aceitar ou recusar a proposta ou
apresentar-lhe contraproposta.
§ 3º Aceito o valor proposto, esse montante
será consolidado como principal e parcelado
em tantas quantas forem as parcelas
avençadas, observado o disposto nos §§ 5º e
12 do art. 100 da Constituição Federal quanto
à atualização monetária e aos juros de mora.
§ 4º (VETADO).

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério
(Fundef), a que se referia a Lei nº 9.424, de 24
de dezembro de 1996.
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 8º (VETADO).
Art. 9º O art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 16:
“Art.
22.
.........................................................................
.........................................................................
§ 16. Conforme previsto nos arts. 106 e 110
da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), o disposto no §
14 deste artigo aplica-se aos fatos geradores
anteriores à data de vigência da Lei nº 13.137,
de 19 de junho de 2015, consideradas nulas
as autuações emitidas em desrespeito ao
previsto no respectivo diploma legal.” (NR)
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de setembro de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

§ 5º (VETADO).
Art. 4º Ato do Poder Executivo regulamentará
o disposto nesta Lei, inclusive com relação à
competência do Advogado-Geral da União
para assinar os acordos firmados, diretamente
ou por delegação.
Parágrafo único. A delegação referida no
caput deste artigo poderá ser subdelegada e
prever valores de alçada.
Art. 5º O disposto no art. 40 da Lei nº 13.140,
de 26 de junho de 2015, aplica-se aos
servidores e aos agentes públicos, inclusive
ocupantes de cargo em comissão, que
participarem do processo de composição
judicial disciplinado por esta Lei.
Art. 6º (VETADO).

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Milton Ribeiro
José Levi Mello do Amaral Júnior
Wagner de Campos Rosário

LEI Nº 14.058, DE 17 DE SETEMBRO DE
2020: Estabelece a operacionalização do
pagamento do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda e do
benefício emergencial mensal de que trata
a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020.

Art. 7º Os acordos a que se refere esta Lei
contemplam também os precatórios oriundos
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
de demanda judicial que tenha tido como
que o Congresso Nacional decreta e eu
objeto a cobrança de repasses referentes à
sanciono a seguinte Lei:
complementação da União aos Estados e aos
Municípios por conta do Fundo de
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Art. 1º Fica dispensada a licitação para
contratação da Caixa Econômica Federal e do
Banco do Brasil S.A. para a operacionalização
do pagamento do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda e do
benefício emergencial mensal de que tratam
os arts. 5º e 18 da Lei nº 14.020, de 6 de julho
de 2020.
Parágrafo único. As instituições financeiras
operacionalizadoras deverão realizar o
pagamento dos benefícios referidos no caput
deste artigo no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data do envio das informações
necessárias ao pagamento pelo Ministério da
Economia.

bancária mantida em qualquer instituição
financeira habilitada a operar pelo Banco
Central do Brasil; e
IV - vedação de emissão de cartão físico ou
de cheque.
§ 3º Independentemente da modalidade de
conta utilizada para pagamento dos
benefícios de que trata o caput do art. 1º desta
Lei, é vedado às instituições financeiras
efetuar
descontos, compensações ou
pagamentos de débitos de qualquer natureza,
mesmo a pretexto de recompor saldo negativo
ou de saldar dívidas preexistentes, que
impliquem a redução do valor do benefício.

Art. 2º O beneficiário poderá receber os
benefícios de que trata o caput do art. 1º desta
Lei na instituição financeira em que possuir
conta de poupança ou conta de depósito à
vista, exceto conta-salário, desde que autorize
o empregador a informar os seus dados
bancários quando prestadas as informações
de que trata o inciso I do § 2º do art. 5º da Lei
nº 14.020, de 6 de julho de 2020.

§ 4º Os recursos relativos aos benefícios
referidos no caput do art. 1º desta Lei não
movimentados no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias nas contas digitais retornarão
para a União.

§ 1º Na hipótese de não validação ou de
rejeição do crédito na conta indicada, inclusive
pelas instituições financeiras destinatárias das
transferências, ou na ausência da indicação
de que trata o caput deste artigo, a Caixa
Econômica Federal e o Banco do Brasil S.A.
poderão utilizar outra conta de poupança de
titularidade do beneficiário, identificada por
meio de processo de levantamento e
conferência da coincidência de dados
cadastrais para o pagamento do benefício
emergencial.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

§ 2º Não localizada conta do tipo poupança de
titularidade do beneficiário nos termos do § 1º,
a Caixa Econômica Federal e o Banco do
Brasil S.A. poderão realizar o pagamento do
benefício emergencial por meio de conta
digital, de abertura automática, em nome do
beneficiário, com as seguintes características:
I - dispensa de apresentação de documentos
pelo beneficiário;
II - isenção de cobrança de tarifas de
manutenção;
III - direito a, no mínimo, 3 (três) transferências
eletrônicas de valores e a 1 (um) saque ao
mês sem custo para o beneficiário, para conta

Art. 3º O Secretário Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da Economia editará
atos complementares para a execução do
disposto nos arts. 1º e 2º desta Lei.

Brasília, 17 de setembro de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Damares Regina Alves

LEI Nº 14.060, DE 23 DE SETEMBRO DE
2020: Prorroga os prazos de suspensão de
pagamentos de tributos previstos nos atos
concessórios do regime especial de
drawback que tenham sido prorrogados
por 1 (um) ano pela autoridade fiscal e que
tenham termo em 2020; e altera a Lei nº
11.945, de 4 de junho de 2009.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Esta Lei prorroga os prazos de
suspensão de pagamentos de tributos
previstos nos atos concessórios do regime
especial de drawback que tenham sido
prorrogados por 1 (um) ano pela autoridade
fiscal e que tenham termo em 2020, bem
como altera a Lei nº 11.945, de 4 de junho de
2009.
Art. 2º Os prazos de isenção e de suspensão
do pagamento de tributos previstos nos atos
concessórios do regime especial de drawback
de que tratam, respectivamente, o art. 31 da
Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e
o art. 12 da Lei nº 11.945, de 4 de junho de
2009, que tenham sido prorrogados por 1 (um)
ano pela autoridade fiscal e que tenham termo
em 2020 poderão ser prorrogados, em caráter
excepcional, por mais 1 (um) ano, contado da
data do respectivo termo.
Art. 3º (VETADO).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de setembro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

qualitativas
contratualizadas
pelos
prestadores de serviço de saúde, de qualquer
natureza, no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS), estabelecida no art. 1º da Lei nº
13.992, de 22 de abril de 2020, garantindolhes os repasses dos valores financeiros
contratualizados, na sua integralidade.
Parágrafo único. Incluem-se nos prestadores
de serviço de saúde referidos no caput deste
artigo pessoas jurídicas de direito público e
pessoas jurídicas de direito privado, com ou
sem fins lucrativos.
Art. 2º O pagamento dos procedimentos
financiados pelo Fundo de Ações Estratégicas
e Compensação (Faec) deve ser efetuado
conforme produção aprovada pelos gestores
estaduais, distrital e municipais de saúde, nos
mesmos termos estabelecidos antes da
vigência da Lei nº 13.992, de 22 de abril de
2020.
Parágrafo único. Os valores do Faec que
ficaram retidos em razão do disposto no caput
do art. 2º da Lei nº 13.992, de 22 de abril de
2020, referentes às competências de março,
abril, maio e junho de 2020, aprovados pelos
gestores estaduais, distrital e municipais de
saúde, serão pagos em parcela única pelo
Ministério da Saúde.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de setembro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

LEI Nº 14.061, DE 23 DE SETEMBRO DE
2020: Prorroga até 30 de setembro de 2020
a suspensão da obrigatoriedade da
manutenção das metas quantitativas e
qualitativas
contratualizadas
pelos
prestadores de serviço de saúde, de
qualquer natureza, no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), estabelecida na Lei
nº 13.992, de 22 de abril de 2020; e dá
outras providências.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Eduardo Pazuello

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica prorrogada até 30 de setembro de
2020 a suspensão da obrigatoriedade da
manutenção das metas quantitativas e
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LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE
2020: Dispõe sobre o uso de assinaturas
eletrônicas em interações com entes
públicos, em atos de pessoas jurídicas e
em questões de saúde e sobre as licenças
de softwares desenvolvidos por entes
públicos; e altera a Lei nº 9.096, de 19 de
setembro de 1995, a Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973, e a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

III - interação entre os entes públicos de que
trata o inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. O disposto neste Capítulo
não se aplica:
I - aos processos judiciais;
II - à interação:
a) entre pessoas naturais ou entre pessoas
jurídicas de direito privado;
b) na qual seja permitido o anonimato;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

c) na qual seja dispensada a identificação do
particular;

CAPÍTULO I

III - aos sistemas de ouvidoria de entes
públicos;

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o uso de
assinaturas eletrônicas em interações com
entes públicos, em atos de pessoas jurídicas
e em questões de saúde e sobre as licenças
de softwares desenvolvidos por entes
públicos, com o objetivo de proteger as
informações pessoais e sensíveis dos
cidadãos, com base nos incisos X e XII do
caput do art. 5º da Constituição Federal e na
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais), bem
como de atribuir eficiência e segurança aos
serviços públicos prestados sobretudo em
ambiente eletrônico.
CAPÍTULO II
DA ASSINATURA ELETRÔNICA EM
INTERAÇÕES COM ENTES PÚBLICOS
Seção I
Do Objeto, do Âmbito de Aplicação e das
Definições
Art. 2º Este Capítulo estabelece regras e
procedimentos sobre o uso de assinaturas
eletrônicas no âmbito da:
I - interação interna dos órgãos e entidades da
administração direta, autárquica e fundacional
dos Poderes e órgãos constitucionalmente
autônomos dos entes federativos;

IV - aos programas de assistência a vítimas e
a testemunhas ameaçadas;
V - às outras hipóteses nas quais deva ser
dada garantia de preservação de sigilo da
identidade do particular na atuação perante o
ente público.
Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:
I - autenticação: o processo eletrônico que
permite a identificação eletrônica de uma
pessoa natural ou jurídica;
II - assinatura eletrônica: os dados em formato
eletrônico que se ligam ou estão logicamente
associados a outros dados em formato
eletrônico e que são utilizados pelo signatário
para assinar, observados os níveis de
assinaturas apropriados para os atos
previstos nesta Lei;
III - certificado digital: atestado eletrônico que
associa os dados de validação da assinatura
eletrônica a uma pessoa natural ou jurídica;
IV - certificado digital ICP-Brasil: certificado
digital
emitido
por
uma
Autoridade
Certificadora
(AC)
credenciada
na
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
(ICP-Brasil), na forma da legislação vigente.
Seção II
Da Classificação das Assinaturas Eletrônicas

Art. 4º Para efeitos desta Lei, as assinaturas
II - interação entre pessoas naturais ou
eletrônicas são classificadas em:
pessoas jurídicas de direito privado e os entes
públicos de que trata o inciso I do caput deste
I - assinatura eletrônica simples:
artigo;
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a) a que permite identificar o seu signatário;
b) a que anexa ou associa dados a outros
dados em formato eletrônico do signatário;
II - assinatura eletrônica avançada: a que
utiliza certificados não emitidos pela ICPBrasil ou outro meio de comprovação da
autoria e da integridade de documentos em
forma eletrônica, desde que admitido pelas
partes como válido ou aceito pela pessoa a
quem for oposto o documento, com as
seguintes características:
a) está associada ao signatário de maneira
unívoca;
b) utiliza dados para a criação de assinatura
eletrônica cujo signatário pode, com elevado
nível de confiança, operar sob o seu controle
exclusivo;
c) está relacionada aos dados a ela
associados de tal modo que qualquer
modificação posterior é detectável;
III - assinatura eletrônica qualificada: a que
utiliza certificado digital, nos termos do § 1º do
art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24
de agosto de 2001.
§ 1º Os 3 (três) tipos de assinatura referidos
nos incisos I, II e III do caput deste artigo
caracterizam o nível de confiança sobre a
identidade e a manifestação de vontade de
seu titular, e a assinatura eletrônica
qualificada é a que possui nível mais elevado
de confiabilidade a partir de suas normas, de
seus padrões e de seus procedimentos
específicos.
§ 2º Devem ser asseguradas formas de
revogação ou de cancelamento definitivo do
meio utilizado para as assinaturas previstas
nesta Lei, sobretudo em casos de
comprometimento de sua segurança ou de
vazamento de dados.
Seção III
Da Aceitação e da Utilização de Assinaturas
Eletrônicas pelos Entes Públicos

§ 1º O ato de que trata o caput deste artigo
observará o seguinte:
I - a assinatura eletrônica simples poderá ser
admitida nas interações com ente público de
menor impacto e que não envolvam
informações protegidas por grau de sigilo;
II - a assinatura eletrônica avançada poderá
ser admitida, inclusive:
a) nas hipóteses de que trata o inciso I deste
parágrafo;
b) (VETADO);
c) no registro de atos perante as juntas
comerciais;
III - a assinatura eletrônica qualificada será
admitida em qualquer interação eletrônica
com ente público, independentemente de
cadastramento prévio, inclusive nas hipóteses
mencionadas nos incisos I e II deste
parágrafo.
§ 2º É obrigatório o uso de assinatura
eletrônica qualificada:
I - nos atos assinados por chefes de Poder,
por Ministros de Estado ou por titulares de
Poder ou de órgão constitucionalmente
autônomo de ente federativo;
II - (VETADO);
III - nas emissões de notas fiscais eletrônicas,
com exceção daquelas cujos emitentes sejam
pessoas físicas ou Microempreendedores
Individuais (MEIs), situações em que o uso
torna-se facultativo;
IV - nos atos de transferência e de registro de
bens imóveis, ressalvado o disposto na alínea
“c” do inciso II do § 1º deste artigo;
V – (VETADO);
VI - nas demais hipóteses previstas em lei.
§ 3º (VETADO).
§ 4º O ente público informará em seu site os
requisitos e os mecanismos estabelecidos
internamente para reconhecimento de
assinatura eletrônica avançada.

Art. 5º No âmbito de suas competências, ato
do titular do Poder ou do órgão
constitucionalmente autônomo de cada ente
§ 5º No caso de conflito entre normas vigentes
federativo estabelecerá o nível mínimo exigido
ou de conflito entre normas editadas por entes
para a assinatura eletrônica em documentos e
distintos, prevalecerá o uso de assinaturas
em interações com o ente público.
eletrônicas qualificadas.
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§ 6º As certidões emitidas por sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral possuem fé
pública e, nos casos dos órgãos partidários,
substituem os cartórios de registro de pessoas
jurídicas para constituição dos órgãos
partidários
estaduais
e
municipais,
dispensados quaisquer registros em cartórios
da circunscrição do respectivo órgão
partidário.

de seus órgãos de direção regionais e
municipais, definitivos ou provisórios.

Art. 6º O art. 7º da Medida Provisória nº 2.2002, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 8º As assinaturas eletrônicas qualificadas
contidas
em
atas
deliberativas
de
assembleias, de convenções e de reuniões
das pessoas jurídicas de direito privado
constantes do art. 44 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil), devem ser
aceitas pelas pessoas jurídicas de direito
público e pela administração pública direta e
indireta pertencentes aos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário.

“Art. 7º Compete às AR, entidades
operacionalmente vinculadas a determinada
AC, identificar e cadastrar usuários,
encaminhar solicitações de certificados às AC
e manter registros de suas operações.
Parágrafo único. A identificação a que se
refere o caput deste artigo será feita
presencialmente, mediante comparecimento
pessoal do usuário, ou por outra forma que
garanta nível de segurança equivalente,
observadas as normas técnicas da ICPBrasil.” (NR)
Art. 7º O § 2º do art. 10 e o § 6º do art. 32 da
Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art.
10.
.........................................................................
........................................................................
§ 2º Após o recebimento da comunicação de
constituição dos órgãos de direção regionais
e municipais, definitivos ou provisórios, o
Tribunal Superior Eleitoral, na condição de
unidade cadastradora, deverá proceder à
inscrição, ao restabelecimento e à alteração
de dados cadastrais e da situação cadastral
perante o CNPJ na Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil.” (NR)
“Art.
32.
.........................................................................
.........................................................................

.........................................................................
.......................................” (NR)
Seção IV
Dos Atos Praticados por Particulares perante
Entes Públicos

Art. 9º (VETADO).
Seção V
Dos Atos Realizados durante a Pandemia
Art. 10. O ato de que trata o caput do art. 5º
desta Lei poderá prever nível de assinatura
eletrônica incompatível com o previsto no § 1º
do art. 5º para os atos realizados 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, com vistas
à redução de contatos presenciais ou para a
realização de atos que, de outro modo,
ficariam impossibilitados.
CAPÍTULO III
DA ATUAÇÃO DO COMITÊ GESTOR E DO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO PERANTE ENTES
PÚBLICOS
Art. 11. (VETADO).
Art. 12. (VETADO).

CAPÍTULO IV
§ 6º O Tribunal Superior Eleitoral, na condição
DA ASSINATURA ELETRÔNICA EM
de unidade cadastradora, deverá proceder à
QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA
reativação da inscrição perante o CNPJ na
Secretaria Especial da Receita Federal do
Art. 13. Os receituários de medicamentos
Brasil dos órgãos partidários municipais
sujeitos a controle especial e os atestados
referidos no § 4º deste artigo que estejam com
médicos em meio eletrônico, previstos em ato
a inscrição baixada ou inativada, após o
do Ministério da Saúde, somente serão
recebimento da comunicação de constituição
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válidos quando subscritos com assinatura
eletrônica qualificada do profissional de
saúde.
Parágrafo único. As exigências de nível
mínimo de assinatura eletrônica previstas no
caput deste artigo e no art. 14 desta Lei não
se aplicam aos atos internos do ambiente
hospitalar.
Art. 14. Com exceção do disposto no art. 13
desta Lei, os documentos eletrônicos
subscritos por profissionais de saúde e
relacionados à sua área de atuação são
válidos para todos os fins quando assinados
por meio de:
I - assinatura eletrônica avançada; ou
II - assinatura eletrônica qualificada.
Parágrafo único. Observada a legislação
específica, o art. 13 desta Lei e o caput deste
artigo, ato do Ministro de Estado da Saúde ou
da Diretoria Colegiada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), no âmbito de
suas competências, especificará as hipóteses
e os critérios para a validação dos
documentos de que trata o caput deste artigo.
Art. 15. O art. 35 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973, passa vigorar com as
seguintes alterações, numerando-se o atual
parágrafo único como § 1º:
“Art.
35.
.........................................................................
.............................
a) (revogada);
b) (revogada);
c) (revogada).
I - que seja escrita no vernáculo, redigida sem
abreviações e de forma legível e que observe
a nomenclatura e o sistema de pesos e
medidas oficiais;
II - que contenha o nome e o endereço
residencial do paciente e, expressamente, o
modo de usar a medicação; e
III - que contenha a data e a assinatura do
profissional de saúde, o endereço do seu
consultório ou da sua residência e o seu
número de inscrição no conselho profissional.

§ 1º O receituário de medicamentos terá
validade em todo o território nacional,
independentemente do ente federativo em
que tenha sido emitido, inclusive o de
medicamentos sujeitos ao controle sanitário
especial, nos termos da regulação.
§ 2º As receitas em meio eletrônico,
ressalvados os atos internos no ambiente
hospitalar, somente serão válidas se
contiverem a assinatura eletrônica avançada
ou qualificada do profissional e atenderem aos
requisitos de ato da Diretoria Colegiada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) ou do Ministro de Estado da Saúde,
conforme as respectivas competências.
§ 3º É obrigatória a utilização de assinaturas
eletrônicas qualificadas para receituários de
medicamentos sujeitos a controle especial e
para atestados médicos em meio eletrônico.”
(NR)
CAPÍTULO V
DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DE
COMUNICAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS
Art. 16. Os sistemas de informação e de
comunicação desenvolvidos exclusivamente
por órgãos e entidades da administração
direta, autárquica e fundacional dos Poderes
e órgãos constitucionalmente autônomos dos
entes federativos são regidos por licença de
código aberto, permitida a sua utilização,
cópia, alteração e distribuição sem restrições
por todos os órgãos e entidades abrangidos
por este artigo.
§ 1º O disposto no caput deste artigo aplicase, inclusive, aos sistemas de informação e de
comunicação em operação na data de entrada
em vigor desta Lei.
§ 2º Não estão sujeitos ao disposto neste
artigo:
I - os sistemas de informação e de
comunicação cujo código-fonte possua
restrição de acesso à informação, nos termos
do Capítulo IV da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011;
II - os dados armazenados pelos sistemas de
informação e de comunicação;
III - os componentes de propriedade de
terceiros; e
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IV - os contratos de desenvolvimento de
sistemas de informação e de comunicação
que tenham sido firmados com terceiros antes
da data de entrada em vigor desta Lei e que
contenham
cláusula
de
propriedade
intelectual divergente do disposto no caput
deste artigo.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

LEI Nº 14.065, DE 30 DE SETEMBRO DE
2020: Autoriza pagamentos antecipados
nas licitações e nos contratos realizados
no âmbito da administração pública;
adequa os limites de dispensa de licitação;
amplia o uso do Regime Diferenciado de
Contratações Públicas (RDC) durante o
estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020; e altera a Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020.

Art. 17. O disposto nesta Lei não estabelece
obrigação aos órgãos e entidades da
administração direta, indireta, autárquica e
fundacional
dos
Poderes
e
órgãos
constitucionalmente autônomos dos entes
federativos de disponibilizarem mecanismos
de comunicação eletrônica em todas as
hipóteses de interação com pessoas naturais
ou jurídicas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 18. Os sistemas em uso na data de
entrada em vigor desta Lei que utilizem
assinaturas eletrônicas e que não atendam ao
disposto no art. 5º desta Lei serão adaptados
até 1º de julho de 2021.

I - dispensar a licitação de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 24 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, até o limite de:

Art. 19. Revogam-se as alíneas “a”, “b” e “c”
do caput do art. 35 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973.
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de setembro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Eduardo Pazuello
Walter Souza Braga Netto

Art. 1º A administração pública dos entes
federativos, de todos os Poderes e órgãos
constitucionalmente
autônomos
fica
autorizada a:

a) R$ 100.000,00 (cem mil reais), para obras
e serviços de engenharia, desde que não se
refiram a parcelas de uma mesma obra ou
serviço, ou para obras e serviços da mesma
natureza e no mesmo local que possam ser
realizados conjunta e concomitantemente; e
b) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para
outros serviços e compras, desde que não se
refiram a parcelas de um mesmo serviço ou
de compra de maior vulto, que possam ser
realizados de uma só vez;
II - promover o pagamento antecipado nas
licitações e nos contratos, desde que:
a) represente condição indispensável para
obter o bem ou assegurar a prestação do
serviço; ou
b) propicie significativa economia de recursos;
e
III - aplicar o Regime Diferenciado de
Contratações Públicas (RDC), de que trata a
Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, para
licitações e contratações de quaisquer obras,
serviços, compras, alienações e locações.
§ 1º Na hipótese de que trata o inciso II do
caput deste artigo, a Administração deverá:
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I - prever a antecipação de pagamento em
edital ou em instrumento formal de
adjudicação direta; e
II - exigir a devolução integral do valor
antecipado na hipótese de inexecução do
objeto, atualizado monetariamente pela
variação acumulada do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou
índice que venha a substituí-lo, desde a data
do pagamento da antecipação até a data da
devolução.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º deste
artigo, a Administração deverá prever
cautelas aptas a reduzir o risco de
inadimplemento contratual, tais como:
I - a comprovação da execução de parte ou de
etapa inicial do objeto pelo contratado, para a
antecipação do valor remanescente;
II - a prestação de garantia nas modalidades
de que trata o art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, de até 30% (trinta por cento)
do valor do objeto;
III - a emissão de título de crédito pelo
contratado;
IV - o acompanhamento da mercadoria, em
qualquer momento do transporte, por
representante da Administração; ou

sociedade civil de interesse público, na forma
da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999,
como pontos ou pontões de cultura, na forma
da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, ou
como organizações da sociedade civil, na
forma da Lei nº 13.019, de 31 de julho de
2014, relativamente aos recursos públicos por
elas administrados em decorrência dos
respectivos contratos de gestão, termos de
parceria, termos de compromisso cultural,
termos de colaboração, termos de fomento ou
contrato equivalente.
Art. 4º Todos os atos decorrentes desta Lei
serão disponibilizados em sítio oficial da
internet, observados, no que couber, os
requisitos previstos no § 3º do art. 8º da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, com o
nome do contratado, o número de sua
inscrição na Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e
o respectivo processo de aquisição ou
contratação.
Art. 5º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.4º
........................................................................
§2º . ................................................................

V - a exigência de certificação do produto ou
do fornecedor.

VI - as atas de registros de preços das quais
a contratação se origine.

§ 3º É vedado o pagamento antecipado pela
Administração na hipótese de prestação de
serviços com regime de dedicação exclusiva
de mão de obra.

.........................................................................

Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se aos atos
realizados durante o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 20 de março de 2020.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplicase aos contratos firmados no período de que
trata o caput deste artigo independentemente
do seu prazo ou do prazo de suas
prorrogações.

§ 4º Na hipótese de dispensa de licitação a
que se refere o caput deste artigo, quando se
tratar de compra ou de contratação por mais
de um órgão ou entidade, poderá ser utilizado
o sistema de registro de preços, previsto no
inciso II do caput do art. 15 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993.
§ 5º Nas situações abrangidas pelo § 4º deste
artigo, o ente federativo poderá aplicar o
regulamento federal sobre registro de preços
se não houver regulamento que lhe seja
especificamente aplicável.

Art. 3º O disposto nesta Lei aplica-se, no que
couber, às escolas de que trata o art. 77 da
§ 6º O órgão ou entidade gerenciador da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
compra estabelecerá prazo entre 2 (dois) e 8
às entidades qualificadas como organizações
(oito) dias úteis, contado da data de
sociais, na forma da Lei nº 9.637, de 15 de
divulgação da intenção de registro de preço,
maio de 1998, como organizações da
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para que outros órgãos e entidades
manifestem interesse em participar do
sistema de registro de preços realizado nos
termos dos §§ 4º e 5º deste artigo.
§ 7º O disposto nos §§ 2º e 3º do art. 4º-E
desta Lei não se aplica a sistema de registro
de preços fundamentado nesta Lei.
§ 8º Nas contratações celebradas após 30
(trinta) dias da assinatura da ata de registro de
preços, a estimativa de preços será refeita,
com o intuito de verificar se os preços
registrados permanecem compatíveis com os
praticados no âmbito dos órgãos e entidades
da administração pública, nos termos do
inciso VI do § 1º do art. 4º-E desta Lei.” (NR)

dos contratos ou das aquisições realizadas
com fundamento nesta Lei.
Parágrafo único. Os tribunais de contas
devem atuar para aumentar a segurança
jurídica na aplicação das normas desta Lei,
inclusive por meio de respostas a consultas.”
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de setembro de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

“Art.4º-G.
.........................................................................

§ 4º As licitações de que trata o caput deste
artigo realizadas por meio de sistema de
registro de preços serão consideradas
compras nacionais e observarão o disposto
em regulamento editado pelo Poder Executivo
federal, observado o prazo estabelecido no §
6º do art. 4º desta Lei.” (NR)
“Art. 4º-J.
Os órgãos e entidades da
administração pública federal poderão aderir
a ata de registro de preços gerenciada por
órgão ou entidade estadual, distrital ou
municipal em procedimentos realizados nos
termos desta Lei, até o limite, por órgão ou
entidade, de 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e para os
órgãos participantes.
Parágrafo único. As contratações decorrentes
das adesões à ata de registro de preços de
que trata o caput deste artigo não poderão
exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e
para
os
órgãos
participantes,
independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem.”
“Art. 4º-K. Os órgãos de controle interno e
externo priorizarão a análise e a manifestação
quanto à legalidade, à legitimidade e à
economicidade das despesas decorrentes

LEI Nº 14.073, DE 14 DE OUTUBRO DE
2020: Dispõe sobre ações emergenciais
destinadas ao setor esportivo a serem
adotadas durante o estado de calamidade
pública
reconhecido
pelo
Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e
altera as Leis nos 9.615, de 24 de março de
1998, e 13.756, de 12 de dezembro de 2018.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º
Esta Lei dispõe sobre ações
emergenciais destinadas ao setor esportivo a
serem adotadas durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e
altera as Leis nos 9.615, de 24 de março de
1998, e 13.756, de 12 de dezembro de 2018.
CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À
PANDEMIA DESTINADAS A ATLETAS E A
PARATLETAS
Art. 2º (VETADO).
Art. 3º (VETADO).
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Art. 4º (VETADO).
Art. 5º (VETADO).
Art. 6º (VETADO).
CAPÍTULO III
DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À
PANDEMIA DESTINADAS A ENTIDADES
DESPORTIVAS
Art. 7º As entidades referidas nos incisos I, II,
III, IV, V e VII do parágrafo único do art. 13 da
Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, não
vinculadas à modalidade futebol, poderão
destinar até 20% (vinte por cento) dos
recursos recebidos na forma do art. 23 da Lei
nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, para
o pagamento:
I – até 31 de dezembro de 2020, de débitos
com a União, os Estados, os Municípios, o
Distrito Federal e as suas autarquias e
fundações públicas, exceto multas penais;
II – de valores compreendidos em transação
tributária, na forma da Lei nº 13.988, de 14 de
abril de 2020; e
III – de valores compreendidos no
parcelamento de que trata a Seção II do
Capítulo I da Lei nº 13.155, de 4 de agosto de
2015.
§ 1º Os recursos utilizados na forma do caput
deste artigo não serão considerados na
apuração dos limites referidos no art. 23 da Lei
nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018.
§ 2º Ato do Poder Executivo poderá autorizar
a destinação de percentuais adicionais dos
recursos mencionados no caput às finalidades
referidas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, os quais serão computados como
gasto administrativo, para o efeito de
apuração do limite máximo permitido para
essa modalidade de aplicação dos recursos.
§ 3º Os recursos de que trata o caput deste
artigo serão geridos de forma direta pela
entidade
beneficiada
ou
de
forma
descentralizada, em conjunto com a
respectiva entidade nacional de administração
do desporto.
Art. 8º As entidades referidas no parágrafo
único do art. 13 da Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, inclusive as vinculadas à

modalidade futebol, poderão celebrar a
transação referida no art. 11 da Lei nº 13.988,
de 14 de abril de 2020, observados os prazos
e os descontos previstos no seu § 3º e o
disposto neste artigo.
§ 1º A transação referida no caput deste
artigo:
I – poderá ser realizada por adesão, na forma
e
nas
condições
constantes
da
regulamentação específica, admitido o
requerimento individual de transação, caso o
edital não seja publicado até 31 de outubro de
2020;
II – em caso de pagamento à vista mediante
operação financeira estruturada para este fim,
terá o desconto máximo previsto.
§ 2º Para as associações civis sem fins
lucrativos, a celebração da transação de que
trata este artigo será condicionada ao
compromisso de cumprimento das regras
previstas nos arts. 18, 18-A, 18-B, 18-C, 18-D
e 18-E da Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, cuja inobservância, inclusive a não
adequação de estatutos ou contratos sociais
nos prazos estipulados pelo regulamento,
acarretará a rescisão da transação, na forma
do inciso VII do art. 4º da Lei nº 13.988, de 14
de abril de 2020.
Art. 9º O art. 7º-A da Lei nº 11.345, de 14 de
setembro de 2006, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 7º-A Após a amortização de todas as
prestações mensais dos parcelamentos
referidos nos arts. 6º e 7º desta Lei, ou de
eventual transação tributária nos termos da
Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, incluídas
operações financeiras realizadas com a
finalidade de antecipar ou de viabilizar o
pagamento de tributos e dívidas em geral, os
valores da remuneração referida na alínea i do
inciso II do caput do art. 17 da Lei nº 13.756,
de 12 de dezembro de 2018, deverão ser
utilizados exclusivamente em atividades de
formação desportiva.” (NR)
CAPÍTULO IV
DAS MEDIDAS PARA O APRIMORAMENTO
DA GOVERNANÇA DAS ENTIDADES DO
SETOR DESPORTIVO
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Art. 10. A Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.
13.
.........................................................................
Parágrafo
único.
.........................................................................

X – submetam seus demonstrativos anuais a
auditoria independente quando auferirem, em
cada ano-calendário, receita bruta superior à
definida para a empresa de pequeno porte,
nos termos do inciso II do caput do art. 3º da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006.
...........................................................” (NR)

VII – o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC); e
VIII – o Comitê Brasileiro
Paralímpicos (CBCP).” (NR)

de

Clubes

“Art.
22.
.........................................................................

“Art. 14. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB),
o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), o Comitê
Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP) e
as entidades nacionais de administração do
desporto ou prática do desporto a eles filiadas
ou
vinculadas
constituem
subsistema
específico do Sistema Nacional do Desporto.

IV – sistema de recolhimento dos votos imune
a fraude, assegurada votação não presencial;

.............................................................” (NR)

VII – processo eleitoral fiscalizado por
delegados das chapas concorrentes e pelo
conselho fiscal.

Art.
18-A.
.........................................................................

............................................................. (NR)

VII
–
.........................................................................
h)
colégio eleitoral constituído de
representantes de todos os filiados no gozo de
seus direitos, observado que a categoria de
atleta deverá possuir o equivalente a, no
mínimo, 1/3 (um terço) do valor total dos
votos, já computada a eventual diferenciação
de valor de que trata o inciso I do caput do art.
22 desta Lei;
.........................................................................
k) participação de atletas nos colegiados de
direção e no colégio eleitoral por meio de
representantes de atletas eleitos diretamente
e de forma independente pelos atletas filiados
da entidade, assegurado, ao menos, 1/5 (um
quinto) de representação de cada sexo;
.........................................................................
IX – deem publicidade em sítio eletrônico da
entidade aos recursos recebidos mediante
convênio ou transferidos em virtude desta Lei,
à sua destinação e às prestações de contas
apresentadas;

.........................................................................
VI – constituição de pleito eleitoral por
comissão apartada da diretoria da entidade
desportiva;

Art. 11. A Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, passa a vigorar acrescida dos seguintes
arts. 18-B, 18-C, 18-D e 18-E:
“Art. 18-B. Os dirigentes das entidades do
Sistema
Nacional
do
Desporto,
independentemente
da
forma jurídica
adotada, têm seus bens particulares sujeitos
ao disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei,
dirigente é aquele que exerce, de fato ou de
direito, poder de decisão na gestão da
entidade, incluídos seus administradores.
§ 2º Os dirigentes de entidades desportivas
respondem solidária e ilimitadamente pelos
atos ilícitos praticados e pelos atos de gestão
irregular ou temerária ou contrários ao
previsto no contrato social ou estatuto.
§ 3º
O dirigente será responsabilizado
solidariamente quando tiver conhecimento do
não cumprimento dos deveres estatutários ou
contratuais por seu antecessor ou pelo
administrador competente e não comunicar o
fato ao órgão estatutário competente.”
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“Art. 18-C. Consideram-se atos de gestão
irregular ou temerária praticados pelo
dirigente aqueles que revelem desvio de
finalidade na direção da entidade ou que
gerem risco excessivo e irresponsável para
seu patrimônio, tais como:
I – aplicar créditos ou bens sociais em proveito
próprio ou de terceiros;
II – obter, para si ou para outrem, vantagem a
que não faz jus e de que resulte ou possa
resultar prejuízo para a entidade desportiva;
III – celebrar contrato com empresa da qual o
dirigente, seu cônjuge ou companheiro, ou
parente, em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, sejam sócios ou
administradores, exceto no caso de contratos
de patrocínio ou doação em benefício da
entidade desportiva;
IV – receber qualquer pagamento, doação ou
outra forma de repasse de recursos oriundos
de terceiros que, no prazo de até 1 (um) ano,
antes ou depois do repasse, tenham
celebrado contrato com a entidade desportiva
profissional;
V – antecipar ou comprometer receitas em
desconformidade com o previsto em lei;
VI – não divulgar de forma transparente
informações de gestão aos associados;
VII – deixar de prestar contas de recursos
públicos recebidos.
§ 1º Em qualquer hipótese, o dirigente não
será responsabilizado quando:
I – não tiver agido com culpa grave ou dolo;
ou
II – comprovar que agiu de boa-fé e que as
medidas realizadas visavam a evitar prejuízo
maior à entidade.
§ 2º Para os fins do disposto no inciso IV do
caput deste artigo, também será considerado
ato de gestão irregular ou temerária o
recebimento de qualquer pagamento, doação
ou outra forma de repasse de recursos por:
I – cônjuge ou companheiro do dirigente;
II – parente do dirigente, em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
e

III – empresa ou sociedade civil da qual o
dirigente, seu cônjuge ou companheiro, ou
parente, em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, sejam sócios ou
administradores.”
“Art. 18-D. Os dirigentes que praticarem atos
de gestão irregular ou temerária poderão ser
responsabilizados por meio de mecanismos
de controle social internos da entidade, sem
prejuízo da adoção das providências
necessárias à apuração das eventuais
responsabilidades civil e penal.
§ 1º Na ausência de disposição específica,
caberá à assembleia geral da entidade
deliberar
sobre
a
instauração
de
procedimentos
de
apuração
de
responsabilidade.
§ 2º
A assembleia geral poderá ser
convocada por 30% (trinta por cento) dos
associados com direito a voto para deliberar
sobre a instauração de procedimento de
apuração de responsabilidade dos dirigentes,
caso, após 3 (três) meses da ciência do ato
considerado de gestão irregular ou temerária:
I – não tenha sido instaurado o procedimento
de apuração de responsabilidade; ou
II – não tenha sido convocada assembleia
geral para deliberar sobre os procedimentos
internos de apuração de responsabilidade.
§ 3º
Em entidades em que não haja
assembleia geral na sua estrutura, competem
ao conselho fiscal os procedimentos previstos
nos §§ 1º e 2º deste artigo.
§ 4º O dirigente será considerado inelegível
por 10 (dez) anos para cargos eletivos em
qualquer entidade desportiva profissional,
caso constatada sua responsabilidade.
§ 5º (VETADO).”
“Art. 18-E. Compete à entidade do Sistema
Nacional do Desporto, mediante prévia
deliberação da assembleia geral, adotar
medida judicial cabível contra os dirigentes
para ressarcimento dos prejuízos causados
ao seu patrimônio.
§ 1º Os dirigentes contra os quais deva ser
proposta medida judicial ficarão impedidos e
deverão ser substituídos na mesma
assembleia.
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§ 2º O impedimento previsto no § 1º deste
artigo será suspenso caso a medida judicial
não tenha sido proposta após 3 (três) meses
da deliberação da assembleia geral.
§ 3º
Em entidades em que não haja
assembleia geral na sua estrutura, competem
ao conselho fiscal os procedimentos previstos
neste artigo.
§ 4º (VETADO).”

“Art.
16.
.........................................................................
II
–
.........................................................................
e)
.........................................................................
2. 0,46% (quarenta e seis centésimos por
cento) para o CBC;

CAPÍTULO V

.........................................................................

DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À
PANDEMIA E DE SUPERAÇÃO DA
PANDEMIA DESTINADAS AO SETOR
DESPORTIVO

5. 0,04% (quatro centésimos por cento) para
o CBCP;

Art. 12. (VETADO).
Art. 13. (VETADO).
Art. 14.
Enquanto vigorar o estado de
calamidade pública referido no art. 1º desta
Lei, a concessão de recursos no âmbito da Lei
nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, bem
como as ações estabelecidas pelos demais
programas e políticas federais para o esporte,
deverão priorizar o fomento de atividades
esportivas que possam ser transmitidas pela
internet ou disponibilizadas por meio de redes
sociais e de plataformas digitais ou meios de
comunicação não presenciais, ou cujos
recursos de apoio e fomento possam ser
adiantados, mesmo que a realização das
atividades esportivas coletivas somente seja
possível após o fim da vigência do estado de
calamidade pública.
Art. 15.
Enquanto vigorar o estado de
calamidade pública referido no art. 1º desta
Lei, as competições esportivas e os
treinamentos somente poderão ser iniciados
ou reiniciados mediante autorização do poder
público local e com observância de protocolo
que garanta a segurança dos atletas, dos
paratletas, dos participantes e do público,
assegurada a participação de representações
de atletas e de paratletas na decisão, na
forma da regulamentação.
Art. 16. (VETADO).
Art. 17. A Lei nº 13.756, de 12 de dezembro
de 2018, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

.........................................................................
§ 1º (Revogado).
I – (revogado);
II – (revogado).
§
2º
.........................................................................
II
–
.........................................................................
c) 0,01% (um centésimo por cento) para a
Fenaclubes;
d) 0,03% (três centésimos por cento) para o
CBCP.” (NR)
“Art.
22.
.........................................................................
X
–
o
CBCP.
........................................................” (NR)
“Art. 23. Os recursos destinados ao COB, ao
CPB, ao CBC, ao CBCP, à CBDE e à CBDU
serão aplicados, exclusiva e integralmente,
em programas e projetos de fomento,
desenvolvimento e manutenção do desporto,
de formação de recursos humanos, de
preparação técnica, manutenção e locomoção
de atletas, de participação em eventos
desportivos e no custeio de despesas
administrativas, conforme regulamentação.
.........................................................................
§ 8º Os recursos de que trata o caput deste
artigo poderão ser objeto de repasse entre as
entidades nele mencionadas, mediante
acordo, para fins de aplicação em programas
e em projetos específicos, desde que
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previamente autorizado pelo órgão do Poder
Executivo federal responsável pela área do
esporte e observadas as finalidades, as
regras e as condições de prestação de contas
exigidas para os recursos transferidos.
§ 9º A Fenaclubes poderá firmar acordo nos
moldes do § 8º deste artigo, a fim de repassar
recursos por ela recebidos nos termos desta
Lei ao COB, ao CPB, ao CBC, ao CBCP, à
CBDE e à CBDU, vedado o repasse de
recursos dessas entidades à Fenaclubes.”
(NR)
“Art. 25. O Tribunal de Contas da União, sem
prejuízo da análise das contas anuais de
gestores de recursos públicos, fiscalizará a
aplicação dos recursos destinados ao COB,
ao CPB, ao CBC, ao CBCP, à CBDE, à CBDU
e à Fenaclubes.” (NR)
Art. 18. (VETADO).
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19. (VETADO).
Art. 20. Fica revogado o § 1º do art. 16 da Lei
nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de outubro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
André Luiz de Almeida Mendonça
Paulo Guedes
Onyx Lorenzoni
José Levi Mello do Amaral Júnior

LEI Nº 14.075, DE 22 DE OUTUBRO DE
2020: Dispõe sobre a conta do tipo
poupança social digital; e altera as Leis
nos 13.982, de 2 de abril de 2020, e 14.058,
de 17 de setembro de 2020.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a conta do tipo
poupança social digital.
Art. 2º A conta do tipo poupança social digital
possuirá as seguintes características:
I – observância das disposições legais e
regulamentares aplicáveis às contas de
depósitos de poupança, no que couber;
II – dispensa de apresentação de documentos
dos titulares que tenham sido previamente
cadastrados pela instituição financeira, pelo
agente operador ou pelo órgão público
responsável;
III – admissão de assinatura digital de
contratos e de declarações, observada a sua
regulamentação;
IV – movimentação preferencialmente pelos
canais digitais, com a possibilidade de, a
critério da instituição financeira, ser emitido
cartão físico para sua movimentação;
V – possibilidade de recebimento de outros
créditos além dos depósitos decorrentes de
pagamento de benefícios sociais de
responsabilidade da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
VI – limite total de ingressos mensais no valor
de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a
possibilidade de o beneficiário, a qualquer
tempo, realizar a complementação dos dados
cadastrais e requerer a ampliação dos
serviços e dos limites;
VII – isenção de cobrança de tarifas de
manutenção, observada a regulamentação
específica editada pelo Conselho Monetário
Nacional;
VIII – disponibilidade de, no mínimo, 3 (três)
transferências eletrônicas de valores ao mês,
sem custos, para conta mantida em qualquer
instituição autorizada a operar pelo Banco
Central do Brasil;

IX – possibilidade de ser usada para o
pagamento de boletos bancários e de contas
de instituições conveniadas e para outras
modalidades de movimentação, na forma
prevista em regulamentação do Banco Central
do Brasil;
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X – possibilidade de, a qualquer tempo e sem
custo, ser:
a) convertida em conta de depósito à vista ou
de poupança em nome do titular; e
b) encerrada pelo beneficiário de forma
simplificada, pelos mesmos canais de
atendimento remoto disponíveis para a sua
movimentação.
§ 1º O Conselho Monetário Nacional poderá
aumentar o valor previsto no inciso VI do caput
deste artigo.
§ 2º A instituição financeira que efetuar a
abertura automática da conta de que trata
este artigo não poderá utilizar os dados
pessoais, bancários ou fiscais fornecidos por
órgãos da administração pública ou por outras
instituições do sistema financeiro para outros
fins, nem os ceder a terceiros, exceto
mediante
autorização
expressa
do
interessado.
§ 3º A instituição financeira que efetuar a
abertura automática de conta do tipo
poupança social digital deverá disponibilizar
ferramenta de consulta informatizada, por
meio de sítio eletrônico e de aplicativo, que
permita ao cidadão verificar a existência de
conta do tipo poupança social digital aberta
em seu nome, a partir de seu registro no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da
Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Economia e de seus
dados pessoais.
§ 4º É vedado às instituições financeiras
efetuar descontos ou qualquer espécie de
compensação que impliquem a redução do
valor do benefício a pretexto de recompor
saldo negativo ou de saldar dívidas
preexistentes.
Art. 3º A conta do tipo poupança social digital
poderá ser aberta de forma automática para o
pagamento:
I – do auxílio emergencial previsto no § 9º do
art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020;
II – dos benefícios previstos nos arts. 5º e 18
da Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020;
III – do abono de que trata o § 3º do art. 239
da Constituição Federal;

IV – do saque pelos trabalhadores titulares de
contas vinculadas no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) decorrentes das
situações:
a) previstas no caput do art. 6º da Medida
Provisória nº 946, de 7 de abril de 2020,
observado o disposto nos §§ 3º, 4º e 5º do
referido artigo;
b) tratadas nos incisos XVI e XX do caput do
art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;
e
c) estabelecidas no caput do art. 20 da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, a critério do
Conselho Curador do FGTS, ou em lei
específica, quando o saque for realizado por
grande quantidade de trabalhadores; e
V – de depósitos decorrentes de pagamento
de benefícios sociais de responsabilidade da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios,
excluídos
os
benefícios
previdenciários.
§ 1º Na hipótese de que trata a alínea “a” do
inciso IV do caput deste artigo, os valores
provenientes do FGTS permanecerão
disponíveis
para
movimentação
pelo
trabalhador até 30 de novembro de 2020 e,
caso não sejam sacados, retornarão à conta
vinculada no FGTS de titularidade do
trabalhador, situação em que a rentabilidade
aplicável à conta vinculada no período será
garantida pela Caixa Econômica Federal.
§ 2º Os valores retornados à conta vinculada
de titularidade do trabalhador no FGTS, nos
termos do § 1º deste artigo, poderão ser
sacados na forma estabelecida no art. 6º da
Medida Provisória nº 946, de 7 de abril de
2020, mediante solicitação expressa do
trabalhador ao agente operador do FGTS.
§ 3º Nas hipóteses de que tratam as alíneas
“b” e “c” do inciso IV do caput deste artigo, os
valores provenientes do FGTS permanecerão
disponíveis
para
movimentação
pelo
trabalhador pelo prazo de 90 (noventa) dias,
conforme cronograma estabelecido pela
Caixa Econômica Federal, e, caso não sejam
sacados, retornarão à conta vinculada no
FGTS de titularidade do trabalhador.

§ 4º Em caso de retorno dos valores à conta
vinculada no FGTS, nos termos do § 1º deste
artigo, a Caixa Econômica Federal garantirá a
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rentabilidade aplicável aos valores retornados
no período.
§ 5º
Para o pagamento de benefícios
previdenciários por meio da conta do tipo
poupança social digital, o beneficiário deverá
autorizar expressamente a abertura de conta
ou a utilização de conta já aberta em seu
nome.
Art. 4º O interstício entre movimentações e as
demais disposições regulamentares relativas
ao inciso XVI do caput do art. 20 da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, não serão
aplicados ao saque de recursos das contas
vinculadas no FGTS previsto no art. 6º da
Medida Provisória nº 946, de 7 de abril de
2020.
Art. 5º A atribuição da Caixa Econômica
Federal estabelecida no § 3º do art. 6º da
Medida Provisória nº 946, de 7 de abril de
2020, estende-se às contas do tipo poupança
social digital que receberem recursos
oriundos das contas vinculadas no FGTS.
Art. 6º O art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril
de 2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.
2º
.........................................................................
§
9º
.........................................................................
III – ao menos, 3 (três) transferências
eletrônicas de valores ao mês, sem custos,
para conta mantida em instituição autorizada
a operar pelo Banco Central do Brasil;

III – direito a, no mínimo, 3 (três)
transferências eletrônicas de valores e a 1
(um) saque ao mês, sem custos, para conta
mantida em instituição autorizada a operar
pelo Banco Central do Brasil; e
IV – vedação de emissão de cheque.
...........................................................” (NR)
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de outubro de 2020; 199o da
Independência e 132o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

LEI Nº 14.121, DE 1º DE MARÇO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo federal a aderir
ao Instrumento de Acesso Global de
Vacinas Covid-19 ( Covax Facility ) e
estabelece diretrizes para a imunização da
população.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

.........................................................................
V – não passível de emissão de cheques ou
de ordens de pagamento para a sua
movimentação.
..........................................................” (NR)
Art. 7º O art. 2º da Lei nº 14.058, de 17 de
setembro de 2020, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art.
2º
.........................................................................
§
2º
.........................................................................

Art. 1 º Esta Lei autoriza o Poder Executivo
federal a aderir ao Instrumento de Acesso
Global de Vacinas Covid-19 ( Covax Facility )
e estabelece diretrizes para a imunização da
população.

Art. 2º Fica autorizado o Poder Executivo
federal a aderir ao Instrumento de Acesso
Global de Vacinas Covid-19 ( Covax Facility ),
administrado pela Aliança Gavi ( Gavi Alliance
), para adquirir vacinas seguras e eficazes
contra a Covid-19, nos termos desta Lei.

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

114
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

§ 1º A adesão ao Covax Facility e a aquisição
de vacinas no âmbito deste instrumento serão
regidas
pelas
normas
contratuais
estabelecidas pela Aliança Gavi, inclusive
aquelas relativas à responsabilidade das
partes, não aplicáveis as disposições da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 , inclusive a
realização de procedimentos licitatórios, da
Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003 , e de
outras normas em contrário, ressalvadas as
previstas nesta Lei.

Art. 4º (VETADO).

Art. 5º (VETADO).

Art. 6º (VETADO).

Art. 7º (VETADO).
§ 2º A adesão ao Covax Facility realizar-se-á
por acordo de compromisso, na modalidade
de acordo de compra opcional, e por contratos
de aquisição dele decorrentes.

§ 3º A adesão ao Covax Facility não implicará
a obrigatoriedade da aquisição das vacinas,
que dependerá de análise técnica e financeira
para cada caso, observadas as regras de
reembolso dos valores aportados previstas no
acordo de compromisso, na modalidade de
acordo de compra opcional.

§ 4º Os estudos técnicos que embasarem as
decisões favoráveis ou contrárias à aquisição
de vacinas serão publicados imediatamente
após sua conclusão, acompanhados da
motivação das respectivas decisões.

§ 5º A adesão ao Covax Facility não
prejudicará a adesão do Brasil a outros
mecanismos para a aquisição de vacinas nem
a aquisição destas por outras formas.

§ 6º Ficam autorizados os aportes de recursos
financeiros exigidos para a adesão ao Covax
Facility
,
incluindo
a
garantia
de
compartilhamento de riscos, e a aquisição de
vacinas, conforme estabelecido no acordo de
compromisso, na modalidade de acordo de
compra opcional, e nos contratos de aquisição
a serem celebrados.

Art. 3º (VETADO).

Art. 8º As despesas para a aquisição das
vacinas contra a Covid-19 decorrentes do
instrumento Covax Facility , bem como a de
outras vacinas que tenham autorização de
uso emergencial e temporário ou que tenham
registros definitivos concedidos pela Anvisa,
correrão à conta de:

I - crédito extraordinário aberto pela Medida
Provisória nº 1.004, de 24 de setembro de
2020 ;

II - recursos orçamentários do Ministério da
Saúde consignados ao Programa Nacional de
Imunizações e a outras ações orçamentárias.

Parágrafo único. Os recursos destinados ao
Covax Facility poderão englobar o custo de
compra de vacinas, eventuais tributos
associados, o prêmio de acesso, a mitigação
de risco e os custos operacionais do referido
instrumento, inclusive por meio de taxa de
administração.

Art. 9º (VETADO).

Art. 10. O Ministério da Saúde adotará as
medidas necessárias para a execução do
disposto nesta Lei, inclusive para a
celebração do acordo de compromisso, na
modalidade de acordo de compra opcional, e
dos contratos de aquisição de que trata o art.
2º desta Lei.
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LEI Nº 14.124, DE 10 DE MARÇO DE 2021
Parágrafo único. O Ministério das Relações
Exteriores adotará as medidas necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Lei, no âmbito
de suas competências.

Art. 11. Os imunizantes autorizados em
caráter emergencial e experimental contra o
SARS-CoV-2 pela Anvisa estão isentos do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) para fins de aplicação na população,
durante o período declarado de Espin, em
situações que demandem o emprego urgente
de medidas de prevenção, de controle e de
contenção de riscos, danos e agravos à
saúde.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação .

Brasília, 1º de março de 2021; 200 o da
Independência e 133 o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Tercio Issami Tokano

Ernesto Henrique Fraga Araújo

Paulo Guedes

Eduardo Pazuello

José Levi Mello do Amaral Júnior

Dispõe sobre as medidas excepcionais
relativas à aquisição de vacinas e de
insumos e à contratação de bens e
serviços de logística, de tecnologia da
informação
e
comunicação,
de
comunicação social e publicitária e de
treinamentos destinados à vacinação
contra a covid-19 e sobre o Plano Nacional
de Operacionalização da Vacinação contra
a Covid-19.
Conversão da Medida Provisória nº 1.026, de
2020
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço
saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas
excepcionais relativas à aquisição de vacinas
e de insumos e à contratação de bens e
serviços de logística, de tecnologia da
informação e comunicação, de comunicação
social e publicitária e de treinamentos
destinados à vacinação contra a covid-19 e
sobre o Plano Nacional de Operacionalização
da Vacinação contra a Covid-19.

Art. 2º Fica a administração pública direta e
indireta autorizada a celebrar contratos ou
outros instrumentos congêneres, com
dispensa de licitação, para:

I - a aquisição de vacinas e de insumos
destinados à vacinação contra a covid-19,
inclusive antes do registro sanitário ou da
autorização temporária de uso emergencial;
e

II - a contratação de bens e serviços de
logística, de tecnologia da informação e
comunicação, de comunicação social e
publicitária, de treinamentos e de outros bens
e serviços necessários à implementação da
vacinação contra a covid-19.
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§ 1º A dispensa da realização de licitação
para a celebração de contratos ou de
instrumentos congêneres de que trata o
caput deste artigo não afasta a necessidade
de processo administrativo que contenha os
elementos técnicos referentes à escolha da
opção de contratação e à justificativa do
preço ajustado.

VII - a quantidade entregue ou prestada em
cada ente federativo durante a execução do
contrato, nas contratações de bens e
serviços; e

§ 2º Serão conferidas ampla transparência e
publicidade a todas as aquisições ou
contratações realizadas nos termos desta
Lei, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
contado da data da realização do ato, em
sítio oficial na internet, observados, no que
couber, os requisitos previstos no § 3º do art.
8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011 (Lei de Acesso à Informação), no qual
serão divulgados:

§ 3º Fica autorizada a contratação de
fornecedor exclusivo de bem ou serviço de
que trata esta Lei, inclusive no caso da
existência de sanção de impedimento ou de
suspensão para celebração de contrato com
o poder público.

I - o nome do contratado e o número de sua
inscrição na Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Economia
ou identificador congênere no caso de
empresa estrangeira que não funcione no
País;

II - o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de aquisição ou de contratação;

III - o ato que autoriza a contratação direta ou
o extrato decorrente do contrato;

IV - a discriminação do bem adquirido ou do
serviço contratado e o local de entrega ou de
prestação do serviço;

V - o valor global do contrato, as parcelas do
objeto, os montantes pagos e o saldo
disponível ou bloqueado, caso exista;

VI - as informações sobre eventuais aditivos
contratuais;

VIII - as atas de registros de preços das
quais a contratação se origine, se houver.

§ 4º Na hipótese de que trata o § 3º deste
artigo, é obrigatória a prestação de garantia
nas modalidades previstas no art. 56 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de
Licitações e Contratos), que não poderá
exceder 10% (dez por cento) do valor do
contrato.

§ 5º Na hipótese de dispensa de licitação a
que se refere o caput deste artigo, quando se
tratar de compra ou de contratação por mais
de um órgão ou entidade, poderá ser
utilizado o sistema de registro de preços
previsto no inciso II do caput do art. 15 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de
Licitações e Contratos).

§ 6º Nas situações abrangidas pelo § 5º
deste artigo, o ente federativo poderá aplicar
o regulamento federal relativo ao sistema de
registro de preços, caso não tenha editado
regulamento próprio.

§ 7º O órgão ou a entidade gerenciadora da
compra estabelecerá prazo de 2 (dois) a 8
(oito) dias úteis, contado da data de
divulgação da intenção de registro de preço,
para que outros órgãos e entidades
manifestem interesse em participar do
sistema de registro de preços realizado nos
termos dos §§ 5º e 6º deste artigo.
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§ 8º Nas contratações realizadas a partir de
30 (trinta) dias da assinatura da ata de
registro de preços, a estimativa de preços
será atualizada para verificar se os preços
registrados permanecem compatíveis com os
praticados no âmbito dos órgãos e das
entidades da administração pública direta e
indireta, promovendo-se, se for o caso, o
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Art. 3º Nas dispensas de licitação
decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se comprovadas:

I - a ocorrência de situação de emergência
em saúde pública de importância nacional
decorrente do coronavírus responsável pela
covid-19 (SARS-CoV-2);

apresentação de termo de referência
simplificado ou de projeto básico simplificado.

§ 1º O termo de referência simplificado ou o
projeto básico simplificado referidos no caput
deste artigo conterão:

I - declaração do objeto;

II - fundamentação simplificada da
contratação;

III - descrição resumida da solução
apresentada;

IV - requisitos da contratação;

II - a necessidade de pronto atendimento à
situação de emergência em saúde pública de
importância nacional decorrente do
coronavírus responsável pela covid-19
(SARS-CoV-2).

V - critérios de medição e de pagamento;

Art. 4º Nas aquisições e nas contratações de
que trata esta Lei, não será exigida a
elaboração de estudos preliminares quando
se tratar de bens e serviços comuns.

a) Portal de Compras do Governo Federal;

Art. 5º Será obrigatória a previsão de matriz
de alocação de risco entre o contratante e o
contratado na hipótese de aquisições e de
contratos acima de R$ 200.000.000,00
(duzentos milhões de reais).

Parágrafo único. Em contrato cujo valor seja
inferior ao previsto no caput deste artigo, o
gerenciamento de riscos da contratação
poderá ser exigido somente durante a gestão
do contrato.

Art. 6º Nas aquisições ou nas contratações
de que trata esta Lei, será admitida a

VI - estimativa de preços obtida por meio de,
no mínimo, um dos seguintes parâmetros:

b) pesquisa publicada em mídia
especializada;

c) sítios na internet especializados ou de
domínio amplo;

d) contratações similares de outros entes
públicos; ou

e) pesquisa realizada com os potenciais
fornecedores; e

VII - adequação orçamentária.
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§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa
da autoridade competente, poderá ser
dispensada a estimativa de preços de que
trata o inciso VI do § 1º deste artigo.

§ 2º Os recursos interpostos contra os
procedimentos licitatórios de que trata esta
Lei não terão efeito suspensivo, somente
terão o efeito devolutivo.

§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa
de preços de que trata o inciso VI do § 1º
deste artigo não impedem a contratação pelo
poder público por valores superiores
decorrentes de oscilações ocasionadas pela
variação de preços, desde que observadas
as seguintes condições:

§ 3º Nos procedimentos licitatórios de que
trata o caput deste artigo, fica dispensada a
realização da audiência pública a que se
refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 (Lei de Licitações e
Contratos).

I - negociação prévia com os demais
fornecedores, de acordo com a ordem de
classificação, para obtenção de condições
mais vantajosas; e

II - fundamentação, nos autos do processo
administrativo da contratação
correspondente, da variação de preços
praticados no mercado por motivo
superveniente.

Art. 7º Na hipótese de haver restrição de
fornecedores ou de prestadores de serviço, a
autoridade competente, excepcionalmente e
mediante justificativa, poderá dispensar o
cumprimento de um ou mais requisitos de
habilitação, ressalvados a exigência de
apresentação de prova de regularidade
trabalhista e o cumprimento do disposto no
inciso XXXIII do caput do art. 7º e no § 3º do
art. 195 da Constituição Federal.

Art. 8º Nos casos de licitação na modalidade
pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto
seja a aquisição ou a contratação de que
trata esta Lei, os prazos serão reduzidos pela
metade.

§ 1º Quando o prazo original de que trata o
caput deste artigo for número ímpar, este
será arredondado para o número inteiro
antecedente.

§ 4º As licitações de que trata o caput deste
artigo, realizadas por meio de sistema de
registro de preços, serão consideradas
compras nacionais e observarão o disposto
em ato editado pelo Poder Executivo federal,
observado o prazo estabelecido no § 7º do
art. 2º desta Lei.

Art. 9º Para os contratos celebrados nos
termos desta Lei, a administração pública
direta e indireta poderá estabelecer cláusula
com previsão de que os contratados ficam
obrigados a aceitar, nas mesmas condições
contratuais iniciais, acréscimos ou
supressões ao objeto contratado limitados a
até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

Art. 10. Os órgãos e as entidades da
administração pública federal ficam
autorizados a aderir à ata de registro de
preços gerenciada por órgão ou entidade
estadual, distrital ou municipal em
procedimentos realizados nos termos desta
Lei, até o limite, por órgão ou entidade, de
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos
dos itens constantes do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e para
os órgãos participantes.

Parágrafo único. As contratações
decorrentes de adesão à ata de registro de
preços de que trata o caput deste artigo não
poderão exceder, na totalidade, o dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata
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de registro de preços para o órgão
gerenciador e para os órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos
não participantes que aderirem à ata.

Art. 11. Os órgãos de controle interno e
externo priorizarão a análise e a
manifestação quanto à legalidade, à
legitimidade e à economicidade das
despesas decorrentes das aquisições ou das
contratações realizadas com fundamento
nesta Lei.

Art. 12. O contrato ou o instrumento
congênere para aquisição ou fornecimento
de vacinas contra a covid-19, firmado antes
ou após o registro ou a autorização de uso
emergencial concedidos pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
poderá estabelecer as seguintes cláusulas
especiais, desde que representem condição
indispensável para obter o bem ou para
assegurar a prestação do serviço:

I - eventual pagamento antecipado, inclusive
com a possibilidade de perda do valor
antecipado;

II - hipóteses de não imposição de
penalidade à contratada; e

II - justificar a sua previsão.

§ 3º A perda do valor antecipado e a não
imposição de penalidade de que tratam os
incisos I e II do caput deste artigo não serão
aplicáveis em caso de fraude, de dolo ou de
culpa exclusiva do fornecedor ou do
contratado.

§ 4º Os contratos de que trata este artigo
poderão ter, caso exigido pelo contratado,
cláusulas de confidencialidade.

§ 5º Na hipótese prevista no inciso I do caput
deste artigo, a administração pública deverá:

I - prever a antecipação de pagamento em
edital ou em instrumento formal de
adjudicação direta; e

II - exigir a devolução integral do valor
antecipado na hipótese de inexecução do
objeto, atualizado monetariamente pela
variação acumulada do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou
índice que venha a substituí-lo, desde a data
do pagamento da antecipação até a data da
devolução, exceto na hipótese de perda do
pagamento antecipado.

III - outras condições indispensáveis,
devidamente fundamentadas.

§ 1º Quanto às cláusulas dos contratos e dos
instrumentos de que trata o caput deste
artigo, aplica-se, no que couber, o disposto
na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei
de Licitações e Contratos).

§ 2º As cláusulas de que trata o caput deste
artigo são excepcionais e caberá ao gestor:

§ 6º Sem prejuízo do disposto no § 5º deste
artigo, a administração pública deverá prever
medidas de cautela aptas a reduzir o risco do
inadimplemento contratual, tais como:

I - a comprovação da execução de parte ou
de etapa inicial do objeto pelo contratado,
para efetivação da antecipação do valor
remanescente;

II - a prestação de garantia nas modalidades
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 (Lei de Licitações e

I - comprovar que são indispensáveis para a
obtenção do bem ou serviço; e
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Contratos), de até 30% (trinta por cento) do
valor do objeto;

III - a emissão de título de crédito pelo
contratado;

IV - o acompanhamento da mercadoria, em
qualquer momento do transporte, por
representante da administração pública; e

Art. 14. A administração pública
disponibilizará em sítio oficial na internet
informações atualizadas a respeito do Plano
Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra a Covid-19 e de sua execução, que
deverão conter, no mínimo:

I - a relação do quantitativo de vacinas
adquiridas, com indicação:

a) do laboratório de origem;
V - a exigência de certificação do produto ou
do fornecedor.
b) dos custos despendidos;
Art. 13. A aplicação das vacinas contra a
covid-19 deverá observar o previsto no Plano
Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra a Covid-19, ou naquele que vier a
substituí-lo.

§ 1º O Plano Nacional de Operacionalização
da Vacinação contra a Covid-19, de que trata
o caput deste artigo, é o elaborado,
atualizado e coordenado pelo Ministério da
Saúde, disponível em sítio oficial na internet.

§ 2º A aplicação das vacinas de que trata o
caput deste artigo somente ocorrerá após a
autorização excepcional de importação, ou a
autorização temporária de uso emergencial,
ou o registro sanitário de vacinas concedidos
pela Anvisa.

§ 3º Os Estados, os Municípios e o Distrito
Federal ficam autorizados a adquirir, a
distribuir e a aplicar as vacinas contra a
covid-19 registradas, autorizadas para uso
emergencial ou autorizadas
excepcionalmente para importação, nos
termos do art. 16 desta Lei, caso a União não
realize as aquisições e a distribuição
tempestiva de doses suficientes para a
vacinação dos grupos previstos no Plano
Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra a Covid-19.

c) dos grupos elegíveis; e

d) da região onde ocorreu ou ocorrerá a
imunização; e

II - os insumos, os bens e serviços de
logística, a tecnologia da informação e
comunicação, a comunicação social e
publicitária e os treinamentos destinados à
vacinação contra a covid-19.

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput deste artigo, serão observados, no que
couber, o disposto nas Leis nºs 12.527, de 18
de novembro de 2011 (Lei de Acesso à
Informação), e 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais).

Art. 15. Os estabelecimentos de saúde,
públicos e privados, deverão registrar
diariamente e de forma individualizada, em
sistema de informação disponibilizado pelo
Ministério da Saúde, os dados referentes à
aplicação das vacinas contra a covid-19 e a
eventuais eventos adversos observados ou
de que tiverem conhecimento.
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Parágrafo único. Na hipótese de alimentação
off-line do sistema de informação de que
trata o caput deste artigo, será respeitado o
prazo de 48 (quarenta e oito) horas para
alimentação dos sistemas do Ministério da
Saúde.

Art. 16. A Anvisa, conforme estabelecido em
ato regulamentar próprio, oferecerá parecer
sobre a autorização excepcional e temporária
para a importação e a distribuição e a
autorização para uso emergencial de
quaisquer vacinas e medicamentos contra a
covid-19, com estudos clínicos de fase 3
concluídos ou com os resultados provisórios
de um ou mais estudos clínicos, além de
materiais, equipamentos e insumos da área
de saúde sujeitos à vigilância sanitária, que
não possuam o registro sanitário definitivo na
Anvisa e considerados essenciais para
auxiliar no combate à covid-19, desde que
registrados ou autorizados para uso
emergencial por, no mínimo, uma das
seguintes autoridades sanitárias estrangeiras
e autorizados à distribuição em seus
respectivos países:

I - Food and Drug Administration (FDA), dos
Estados Unidos da América;

II - European Medicines Agency (EMA), da
União Europeia;

III - Pharmaceuticals and Medical Devices
Agency (PMDA), do Japão;

IV - National Medical Products Administration
(NMPA), da República Popular da China;

V - Medicines and Healthcare Products
Regulatory Agency (MHRA), do Reino Unido
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte;

VI - Ministry of Health of the Russian
Federation, da Federação da Rússia;

VII - Central Drugs Standard Control
Organization (CDSCO), da República da
Índia;

VIII - Korea Disease Control and Prevention
Agency (KDCA), da República da Coreia;

IX - Health Canada (HC), do Canadá;

X - Therapeutic Goods Administration (TGA),
da Comunidade da Austrália;

XI - Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT), da República Argentina;

XII - outras autoridades sanitárias
estrangeiras com reconhecimento
internacional e certificadas, com nível de
maturidade IV, pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) ou pelo International Council
for Harmonisation of Technical Requirements
for Pharmaceuticals for Human Use Conselho Internacional para Harmonização
de Requisitos Técnicos para Registro de
Medicamentos de Uso Humano (ICH) e pelo
Pharmaceutical Inspection Co-operation
Scheme - Esquema de Cooperação em
Inspeção Farmacêutica (PIC/S).

§ 1º Compete à Anvisa a avaliação das
solicitações de autorização de que trata o
caput deste artigo e das solicitações de
autorização para o uso emergencial e
temporário de vacinas contra a covid-19, no
prazo de até 7 (sete) dias úteis para a
decisão final, dispensada a autorização de
qualquer outro órgão da administração
pública direta ou indireta para os produtos
que especifica.

§ 2º Para fins do disposto no § 1º deste
artigo, a Anvisa poderá requerer,
fundamentadamente, a realização de
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diligências para complementação e
esclarecimentos sobre os dados de
qualidade, de eficácia e de segurança de
vacinas contra a covid-19.

Parágrafo único. A obrigação a que se refere
o caput deste artigo estende-se às pessoas
jurídicas de direito privado, quando os dados
forem solicitados por autoridade sanitária.

§ 3º O relatório técnico da avaliação das
vacinas contra a covid-19, emitido ou
publicado pelas autoridades sanitárias
internacionais, deverá ser capaz de
comprovar que a vacina atende aos padrões
de qualidade, de eficácia e de segurança
estabelecidos pela OMS ou pelo ICH e pelo
PIC/S.

Art. 19. O Ministro de Estado da Saúde
editará as normas complementares
necessárias à execução do disposto nesta
Lei.

§ 4º Na ausência do relatório técnico de
avaliação de uma autoridade sanitária
internacional, conforme as condições
previstas no § 3º deste artigo, o prazo de
decisão da Anvisa será de até 30 (trinta)
dias.

Art. 17. Até o término do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a
Covid-19, o receituário médico ou
odontológico de medicamentos sujeitos a
prescrição e de uso contínuo será válido.

Parágrafo único. O disposto no caput deste
artigo não se aplica ao receituário de
medicamentos sujeitos a controle sanitário
especial, que seguirá as normas da Anvisa.

Art. 18. A fim de manter o acompanhamento
da eficácia do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a
Covid-19, são obrigatórios a atualização dos
sistemas disponibilizados pelo Ministério da
Saúde e o compartilhamento entre órgãos e
entidades da administração pública federal,
estadual, distrital e municipal de dados
essenciais à identificação de pessoas
infectadas, em tratamento ambulatorial ou
hospitalar ou com suspeita de infecção pelo
coronavírus responsável pela covid-19
(SARS-CoV-2), observado o disposto na Lei
nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Art. 20. Esta Lei aplica-se aos atos
praticados e aos contratos ou instrumentos
congêneres firmados até 31 de julho de
2021, independentemente do seu prazo de
execução ou de suas prorrogações.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 10 de março de 2021; 200o da
Independência e 133o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

André Luiz de Almeida Mendonça

Eduardo Pazuello

Wagner de Campos Rosário

Walter Souza Braga Netto

José Levi Mello do Amaral Júnior
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LEI Nº 14.125, DE 10 DE MARÇO DE 2021
Dispõe sobre a responsabilidade civil
relativa a eventos adversos pós-vacinação
contra a Covid-19 e sobre a aquisição e
distribuição de vacinas por pessoas
jurídicas de direito privado.

demais insumos necessários ao combate à
Covid-19;

II - ao processo de distribuição das vacinas e
dos insumos.

§ 4º (VETADO).
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço
saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Enquanto perdurar a Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional
(Espin), declarada em decorrência da
infecção humana pelo novo coronavírus
(SARS-CoV-2), ficam a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios autorizados a
adquirir vacinas e a assumir os riscos
referentes à responsabilidade civil, nos
termos do instrumento de aquisição ou
fornecimento de vacinas celebrado, em
relação a eventos adversos pós-vacinação,
desde que a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) tenha concedido o
respectivo registro ou autorização temporária
de uso emergencial.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão constituir garantias
ou contratar seguro privado, nacional ou
internacional, em uma ou mais apólices, para
a cobertura dos riscos de que trata o caput
deste artigo.

§ 2º A assunção dos riscos relativos à
responsabilidade civil de que trata o caput
deste artigo restringe-se às aquisições feitas
pelo respectivo ente público.

§ 3º Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios adotarão medidas efetivas para
dar transparência:

I - à utilização dos recursos públicos
aplicados na aquisição das vacinas e dos

Art. 2º Pessoas jurídicas de direito privado
poderão adquirir diretamente vacinas contra
a Covid-19 que tenham autorização
temporária para uso emergencial,
autorização excepcional e temporária para
importação e distribuição ou registro sanitário
concedidos pela Anvisa, desde que sejam
integralmente doadas ao Sistema Único de
Saúde (SUS), a fim de serem utilizadas no
âmbito do Programa Nacional de
Imunizações (PNI).

§ 1º Após o término da imunização dos
grupos prioritários previstos no Plano
Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra a Covid-19, as pessoas jurídicas de
direito privado poderão, atendidos os
requisitos legais e sanitários, adquirir,
distribuir e administrar vacinas, desde que
pelo menos 50% (cinquenta por cento) das
doses sejam, obrigatoriamente, doadas ao
SUS e as demais sejam utilizadas de forma
gratuita.

§ 2º As vacinas de que trata o caput deste
artigo poderão ser aplicadas em qualquer
estabelecimento ou serviço de saúde que
possua sala para aplicação de injetáveis
autorizada pelo serviço de vigilância sanitária
local, observadas as exigências regulatórias
vigentes, a fim de garantir as condições
adequadas para a segurança do paciente e
do profissional de saúde.

§ 3º As pessoas jurídicas de direito privado
deverão fornecer ao Ministério da Saúde, na
forma de regulamento, de modo tempestivo e
detalhado, todas as informações relativas à
aquisição, incluindo os contratos de compra e
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doação, e à aplicação das vacinas contra a
Covid-19.

§ 4º (VETADO).

Art. 3º O Poder Executivo federal poderá
instituir procedimento administrativo próprio
para a avaliação de demandas relacionadas
a eventos adversos pós-vacinação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Parágrafo único. (VETADO).

Brasília, 10 de março de 2021; 200o da
Independência e 133o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

LEI Nº 14.128, DE 26 DE MARÇO DE 2021
Dispõe sobre compensação financeira a
ser paga pela União aos profissionais e
trabalhadores de saúde que, durante o
período de emergência de saúde pública
de importância nacional decorrente da
disseminação do novo coronavírus (SARSCoV-2),
por
terem
trabalhado
no
atendimento direto a pacientes acometidos
pela Covid-19, ou realizado visitas
domiciliares em determinado período de
tempo, no caso de agentes comunitários
de saúde ou de combate a endemias,
tornarem-se
permanentemente
incapacitados para o trabalho, ou ao seu
cônjuge ou companheiro, aos seus
dependentes e aos seus herdeiros
necessários, em caso de óbito; e altera a
Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
promulgo, nos termos do parágrafo 5º do art.
66 da Constituição Federal, a seguinte Lei:

Paulo Guedes
Eduardo Pazuello
José Levi Mello do Amaral Júnior

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre compensação
financeira a ser paga pela União aos
profissionais e trabalhadores de saúde que,
durante o período de emergência de saúde
pública de importância nacional decorrente da
disseminação do novo coronavírus (SARSCoV-2), por terem trabalhado no atendimento
direto a pacientes acometidos pela Covid-19,
ou realizado visitas domiciliares em
determinado período de tempo, no caso de
agentes comunitários de saúde ou de
combate
a
endemias,
tornarem-se
permanentemente incapacitados para o
trabalho, ou ao seu cônjuge ou companheiro,
aos seus dependentes e aos seus herdeiros
necessários, em caso de óbito.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei,
considera-se:

I - profissional ou trabalhador de saúde:
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a) aqueles cujas profissões, de nível superior,
são reconhecidas pelo Conselho Nacional de
Saúde, além de fisioterapeutas, nutricionistas,
assistentes sociais e profissionais que
trabalham com testagem nos laboratórios de
análises clínicas;

b) aqueles cujas profissões, de nível técnico
ou auxiliar, são vinculadas às áreas de saúde,
incluindo os profissionais que trabalham com
testagem nos laboratórios de análises
clínicas;

c) os agentes comunitários de saúde e de
combate a endemias;

d) aqueles que, mesmo não exercendo
atividades-fim nas áreas de saúde, auxiliam
ou prestam serviço de apoio presencialmente
nos estabelecimentos de saúde para a
consecução
daquelas
atividades,
no
desempenho de atribuições em serviços
administrativos, de copa, de lavanderia, de
limpeza, de segurança e de condução de
ambulâncias, entre outros, além dos
trabalhadores dos necrotérios e dos coveiros;
e

e) aqueles cujas profissões, de nível superior,
médio e fundamental, são reconhecidas pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, que
atuam no Sistema Único de Assistência
Social;

II - dependentes: aqueles assim definidos pelo
art. 16 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

III - Espin-Covid-19: estado de emergência de
saúde pública de importância nacional,
declarado pela Portaria do Ministério da
Saúde nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, em
decorrência da infecção humana pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2), que se encerrará
com a publicação de ato do Ministro de Estado
da Saúde, na forma dos §§ 2º e 3º do caput
do art. 1º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020.

Art. 2º A compensação financeira de que trata
esta Lei será concedida:

I - ao profissional ou trabalhador de saúde
referido no inciso I do parágrafo único do art.
1º desta Lei que ficar incapacitado
permanentemente para o trabalho em
decorrência da Covid-19;

II - ao agente comunitário de saúde e de
combate a endemias que ficar incapacitado
permanentemente para o trabalho em
decorrência da Covid-19, por ter realizado
visitas domiciliares em razão de suas
atribuições durante o Espin-Covid-19;

III - ao cônjuge ou companheiro, aos
dependentes e aos herdeiros necessários do
profissional ou trabalhador de saúde que,
falecido em decorrência da Covid-19, tenha
trabalhado no atendimento direto aos
pacientes acometidos por essa doença, ou
realizado visitas domiciliares em razão de
suas atribuições, no caso de agentes
comunitários de saúde ou de combate a
endemias, durante o Espin-Covid-19.

§ 1º Presume-se a Covid-19 como causa da
incapacidade permanente para o trabalho ou
óbito, mesmo que não tenha sido a causa
única, principal ou imediata, desde que
mantido o nexo temporal entre a data de início
da doença e a ocorrência da incapacidade
permanente para o trabalho ou óbito, se
houver:

I - diagnóstico de Covid-19 comprovado
mediante laudos de exames laboratoriais; ou

II - laudo médico que ateste quadro clínico
compatível com a Covid-19.
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§ 2º A presença de comorbidades não afasta
o direito ao recebimento da compensação
financeira de que trata esta Lei.

§ 3º A concessão da compensação financeira
nas hipóteses de que tratam os incisos I e II
do caput deste artigo estará sujeita à
avaliação de perícia médica realizada por
servidores integrantes da carreira de Perito
Médico Federal.

§ 4º A compensação financeira de que trata
esta Lei será devida inclusive nas hipóteses
de óbito ou incapacidade permanente para o
trabalho superveniente à declaração do fim do
Espin-Covid-19 ou anterior à data de
publicação desta Lei, desde que a infecção
pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) tenha
ocorrido durante o Espin-Covid-19, na forma
do § 1º do caput deste artigo.

Art. 3º A compensação financeira de que trata
esta Lei será composta de:

I – 1 (uma) única prestação em valor fixo de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devida ao
profissional ou trabalhador de saúde
incapacitado permanentemente para o
trabalho ou, em caso de óbito deste, ao seu
cônjuge ou companheiro, aos seus
dependentes
e
aos seus
herdeiros
necessários, sujeita, nesta hipótese, a rateio
entre os beneficiários;

II – 1 (uma) única prestação de valor variável
devida a cada um dos dependentes menores
de 21 (vinte e um) anos, ou 24 (vinte e quatro)
anos se cursando curso superior, do
profissional ou trabalhador de saúde falecido,
cujo valor será calculado mediante a
multiplicação da quantia de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) pelo número de anos inteiros e
incompletos que faltarem, para cada um
deles, na data do óbito do profissional ou
trabalhador de saúde, para atingir a idade de
21 (vinte e um) anos completos, ou 24 (vinte e
quatro) anos se cursando curso superior.

§ 1º A prestação variável de que trata o inciso
II do caput deste artigo será devida aos
dependentes com deficiência do profissional
ou
trabalhador
de
saúde
falecido,
independentemente da idade, no valor
resultante da multiplicação da quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais) pelo número mínimo
de 5 (cinco) anos.

§ 2º No caso de óbito do profissional ou
trabalhador de saúde, se houver mais de uma
pessoa a ser beneficiada, a compensação
financeira de que trata o inciso I do caput
deste artigo será destinada, mediante o
respectivo rateio em partes iguais, ao cônjuge
ou companheiro e a cada um dos
dependentes e herdeiros necessários.

§ 3º A integralidade da compensação
financeira, considerada a soma das parcelas
devidas, quando for o caso, será dividida, para
o fim de pagamento, em 3 (três) parcelas
mensais e sucessivas de igual valor.

§ 4º No caso de óbito do profissional ou
trabalhador de saúde, será agregado o valor
relativo às despesas de funeral à
compensação financeira de que trata o inciso
I do caput deste artigo, na forma disposta em
regulamento.

Art. 4º A compensação financeira de que trata
esta Lei será concedida após a análise e o
deferimento de requerimento com esse
objetivo dirigido ao órgão competente, na
forma de regulamento.

Art. 5º A compensação financeira de que trata
esta Lei possui natureza indenizatória e não
poderá constituir base de cálculo para a
incidência de imposto de renda ou de
contribuição previdenciária.

Parágrafo único. O recebimento da
compensação financeira de que trata esta Lei
não prejudica o direito ao recebimento de
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benefícios previdenciários ou assistenciais
previstos em lei.

Brasília, 26 de março de 2020;
200º da Independência e 133º da República.

Art. 6º A compensação financeira de que trata
esta Lei será paga pelo órgão competente
para sua administração e concessão com
recursos do Tesouro Nacional.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Parágrafo único. O Tesouro Nacional colocará
à disposição do órgão a que se refere o caput
deste artigo, à conta de dotações próprias
consignadas no orçamento da União, os
recursos necessários ao pagamento das
compensações financeiras de acordo com a
programação financeira da União.

Art. 7º O art. 6º da Lei nº 605, de 5 de janeiro
de 1949, passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 4º e 5º:

“Art.
6º
.........................................................................
....................................

.........................................................................
.........................................................

§ 4º Durante período de emergência em
saúde pública decorrente da Covid-19, a
imposição de isolamento dispensará o
empregado da comprovação de doença por 7
(sete) dias.

§ 5º No caso de imposição de isolamento em
razão da Covid-19, o trabalhador poderá
apresentar como justificativa válida, no oitavo
dia de afastamento, além do disposto neste
artigo, documento de unidade de saúde do
Sistema Único de Saúde (SUS) ou documento
eletrônico regulamentado pelo Ministério da
Saúde.”(NR)

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 966, DE 13 DE
MAIO DE 2020: Dispõe sobre a
responsabilização de agentes públicos por
ação e omissão em atos relacionados com
a pandemia da covid-19.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art. 1º Os agentes públicos somente poderão
ser responsabilizados nas esferas civil e
administrativa se agirem ou se omitirem com
dolo ou erro grosseiro pela prática de atos
relacionados, direta ou indiretamente, com as
medidas de:
I - enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da pandemia da covid-19;
e

II - a complexidade da matéria e das
atribuições exercidas pelo agente público;
III - a circunstância de incompletude de
informações na situação de urgência ou
emergência;
IV - as circunstâncias práticas que houverem
imposto, limitado ou condicionado a ação ou a
omissão do agente público; e
V - o contexto de incerteza acerca das
medidas mais adequadas para enfrentamento
da pandemia da covid-19 e das suas
consequências, inclusive as econômicas.
Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Wagner de Campos Rosário

II - combate aos efeitos econômicos e sociais
decorrentes da pandemia da covid-19.
§ 1º A responsabilização pela opinião técnica
não se estenderá de forma automática ao
decisor que a houver adotado como
fundamento de decidir e somente se
configurará:
I - se estiverem presentes elementos
suficientes para o decisor aferir o dolo ou o
erro grosseiro da opinião técnica; ou
II - se houver conluio entre os agentes.
§ 2º O mero nexo de causalidade entre a
conduta e o resultado danoso não implica
responsabilização do agente público.

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.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

Art. 3º Na aferição da ocorrência do erro
grosseiro serão considerados:

Art. 1º
Fica instituído o Programa
Emergencial de Acesso a Crédito, sob a
supervisão do Ministério da Economia, com o
objetivo de facilitar o acesso a crédito por meio
da disponibilização de garantias e de
preservar empresas de pequeno e de médio
porte diante dos impactos econômicos
decorrentes da pandemia de coronavírus
(covid-19), para a proteção de empregos e da
renda.

I - os obstáculos e as dificuldades reais do
agente público;

§ 1º O Programa Emergencial de Acesso a
Crédito é destinado a empresas que tenham

Art. 2º Para fins do disposto nesta Medida
Provisória, considera-se erro grosseiro o erro
manifesto, evidente e inescusável praticado
com culpa grave, caracterizado por ação ou
omissão com elevado grau de negligência,
imprudência ou imperícia.
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sede ou estabelecimento no País e tenham
auferido no ano-calendário de 2019 receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e inferior ou igual a R$
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).
§ 2º O Programa está vinculado à área do
Ministério da Economia responsável por
supervisionar a política de desenvolvimento
da indústria, do comércio e dos serviços, que
representará o Ministério perante o Fundo de
que trata o caput do art. 2º.
Art. 2º A União fica autorizada a aumentar em
até R$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de
reais) a sua participação no Fundo Garantidor
para Investimentos - FGI, administrado pelo
Banco
Nacional
de
Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, exclusivamente
para a cobertura das operações contratadas
no âmbito do Programa Emergencial de
Acesso a Crédito e independentemente do
limite estabelecido no caput do art. 7º da Lei
nº 12.087, de 11 de novembro de 2009.
§ 1º O aumento da participação de que trata
o caput será feito por ato da área do Ministério
da Economia responsável por supervisionar a
política de desenvolvimento da indústria, do
comércio e dos serviços.
§ 2º O aumento de participação será feito por
meio da subscrição adicional de cotas para
constituição de patrimônio segregado no FGI
vinculado ao Programa Emergencial de
Acesso a Crédito, com direitos e obrigações
próprios e com a finalidade específica de
garantir os riscos em operações de crédito
firmadas com as empresas a que se refere o
§ 1º do art. 1º.
§ 3º
O FGI vinculado ao Programa
Emergencial de Acesso a Crédito:
I - não contará com qualquer tipo de garantia
ou aval por parte da União; e
II - responderá por suas obrigações
contraídas no
âmbito do Programa
Emergencial de Acesso a Crédito, até o limite
do valor dos bens e direitos integrantes do
patrimônio segregado nos termos do § 1º.

as comunicações produzidos, transmitidos ou
armazenados eletronicamente, os quais
servirão como instrumento de prova das
informações prestadas na solicitação das
garantias, desde que observado o disposto na
Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, e em seu
regulamento.
Art. 3º O aumento da participação de que
trata o art. 2º será feito por meio da subscrição
de cotas em até quatro parcelas sequenciais
no valor de até R$ 5.000.000.000,00 (cinco
bilhões de reais) cada, observado o limite
global indicado no caput do art. 2º, e o aporte
deverá ser concluído até 31 de dezembro de
2020.
§ 1º A integralização da primeira parcela
ocorrerá após a abertura da respectiva
dotação orçamentária, a ser atestada por
meio de ato da área do Ministério da
Economia responsável por supervisionar a
política de desenvolvimento da indústria, do
comércio e dos serviços.
§ 2º
As parcelas subsequentes serão
integralizadas quando o limite máximo de
cobertura de inadimplência referente às
operações outorgadas atingir o equivalente a
oitenta e cinco por cento do patrimônio já
integralizado, desde que a área do Ministério
da Economia responsável por supervisionar a
política de desenvolvimento da indústria, do
comércio e dos serviços ateste a existência de
dotação orçamentária suficiente.
§ 3º Os valores não utilizados até 31 de
dezembro de 2020 para garantia das
operações ativas serão devolvidos à União
por meio do resgate de cotas, até o
sexagésimo dia seguinte à data de emissão
do parecer da auditoria independente do FGI
referente ao ano de 2020, nos termos do
disposto no estatuto do Fundo.
§ 4º A partir de 2022, os valores não
comprometidos com garantias concedidas
serão devolvidos anualmente à União por
meio de resgate de cotas, até o sexagésimo
dia seguinte à data de emissão do parecer da
auditoria independente do FGI referente ao
exercício anterior, nos termos do disposto no
estatuto do Fundo.

§ 4º
Para fins de constituição e
operacionalização do Programa Emergencial
§ 5º Os agentes financeiros poderão aderir à
de Acesso a Crédito, ficam dispensadas as
cobertura do FGI no âmbito do Programa
formalidades constantes do estatuto do FGI,
Emergencial de Acesso a Crédito, sem a
sendo considerados válidos os documentos e
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obrigatoriedade de integralização de cotas de
que trata o § 6º do art. 9º da Lei nº 12.087, de
2009.
§ 6º Na hipótese de não haver recursos
orçamentários suficientes, ou de não ser
atingido o limite de que trata o §2º dentro do
prazo referido no caput, não haverá obrigação
por parte da União de integralizar a totalidade
do valor referido no caput do art. 2º.
§ 7º Concluídas as parcelas a que se refere o
caput, não haverá obrigação por parte da
União de efetuar qualquer aporte financeiro
adicional ao FGI.
§ 8º A remuneração do administrador do FGI
e dos agentes financeiros no âmbito do
Programa de que trata esta Medida Provisória
será definida em ato da área do Ministério da
Economia responsável por supervisionar a
política de desenvolvimento da indústria, do
comércio e dos serviços, vedada a
remuneração do administrador em percentual
superior a um por cento ao ano sobre o valor
dos ativos do Fundo vinculado ao Programa
Emergencial de Acesso a Crédito, segregado
na forma do disposto no § 2º do art. 2º.
§ 9º Encerrado o Programa Emergencial de
Acesso a Crédito de que trata esta Medida
Provisória e observado o procedimento
previsto no §7º do art. 7º, a União resgatará
as suas cotas no FGI que estiverem
vinculadas ao referido programa.
§ 10. Ato da área do Ministério da Economia
responsável por supervisionar a política de
desenvolvimento da indústria, do comércio e
dos serviços definirá os limites e os critérios
de alavancagem aplicáveis ao Programa
Emergencial de Acesso a Crédito de que trata
esta Medida Provisória.
Art. 4º Os riscos de crédito assumidos no
âmbito do Programa de que trata esta Medida
Provisória
por
instituições
financeiras
autorizadas a operar pelo Banco Central do
Brasil, incluídas as cooperativas de crédito,
serão garantidos direta ou indiretamente.
§ 1º Não será concedida a garantia de que
trata esta Medida Provisória para as
operações
protocoladas
perante
o
administrador do FGI após 31 de dezembro de
2020.

§ 2º Os agentes financeiros assegurarão que,
no âmbito do Programa Emergencial de
Acesso a Crédito, a garantia do FGI seja
concedida exclusivamente para novas
operações de crédito contratadas durante o
período de vigência do Programa, vedado ao
agente financeiro prever contratualmente
obrigação ou reter recursos para liquidação de
débitos preexistentes.
§ 3º As operações de crédito poderão ser
formalizadas por meio de instrumentos
assinados digitalmente ou eletronicamente.
§ 4º A cobertura pelo FGI da inadimplência
suportada pelo agente financeiro será limitada
a até trinta por cento do valor total liberado
para o conjunto das operações de crédito do
agente financeiro no âmbito do Programa
Emergencial de Acesso a Crédito, permitida a
segregação dos limites máximos de cobertura
da inadimplência por faixa de faturamento dos
tomadores e por períodos, nos termos do
disposto no estatuto do Fundo.
§ 5º Para as garantias concedidas no âmbito
do Programa Emergencial de Acesso a
Crédito a comissão pecuniária a que se refere
o § 3º do art. 9º da Lei nº 12.087, de 2009,
será limitada à comissão pecuniária vigente
para o FGI em 31 de janeiro de 2020.
Art. 5º Até 31 de dezembro de 2020, nas
operações de crédito contratadas no âmbito
do Programa Emergencial de Acesso a
Crédito, os agentes financeiros ficam
dispensados de observar as seguintes
disposições:
I - o § 1º do art. 362 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;
II - o inciso IV do § 1º do art. 7º da Lei nº 4.737,
de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral;
III - o art. 62 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de
fevereiro de 1967;
IV - as alíneas “b” e “c” do caput do art. 27 da
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;
V - a alínea “a” do inciso I do caput do art. 47
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
VI - o art. 10 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de
1994;
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VII - o art. 1º da Lei nº 9.012, de 30 de março
de 1995;

observadas as condições estabelecidas no
estatuto do FGI.

VIII - o art. 20 da Lei nº 9.393, de 19 de
dezembro de 1996; e

§ 6º Os créditos não arrematados serão
oferecidos novamente em leilão, no prazo
estabelecido no § 5º , e poderão ser alienados
àquele que oferecer o maior lance,
independentemente do valor de avaliação.

IX - o art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho
de 2002.
Art. 6º A garantia concedida pelo FGI não
implica em isenção dos devedores de suas
obrigações financeiras, os quais permanecem
sujeitos a todos os procedimentos de
recuperação de crédito previstos na
legislação.
Art. 7º A recuperação de créditos honrados e
sub-rogados pelo FGI, no âmbito do Programa
Emergencial de Acesso a Crédito, será
realizada
pelos
agentes
financeiros
concedentes do crédito ou por terceiros
contratados
pelos
referidos
agentes,
observados o estatuto e a regulamentação do
FGI.
§ 1º Na cobrança do crédito inadimplido não
se admitirá, por parte dos agentes financeiros
concedentes do crédito, a adoção de
procedimentos para recuperação de crédito
menos rigorosos do que os procedimentos
usualmente empregados em suas próprias
operações de crédito.
§ 2º Os agentes financeiros concedentes do
crédito arcarão com todas as despesas
necessárias para a recuperação dos créditos
inadimplidos.
§ 3º Os agentes financeiros concedentes do
crédito empregarão seus melhores esforços e
adotarão os procedimentos necessários à
recuperação dos créditos das operações
realizadas nos termos do disposto no caput
em conformidade com as suas políticas de
crédito e não poderão interromper ou
negligenciar o acompanhamento destes
procedimentos.
§ 4º Os agentes financeiros concedentes do
crédito serão responsáveis pela veracidade
das informações fornecidas e pela exatidão
dos valores a serem reembolsados ao FGI.
§ 5º Os créditos honrados eventualmente
ainda não recuperados serão leiloados pelos
agentes financeiros, no prazo de dezoito
meses, contado da data da amortização da
última parcela passível de vencimento,

§ 7º Após o decurso do prazo previsto no §
5º, o patrimônio segregado no FGI para o
Programa Emergencial de Acesso ao Crédito
será liquidado, no prazo de doze meses.
Art. 8º A Lei nº 12.087, de 2009, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art.7º
.........................................................................
.........................................................................
§ 4º Os estatutos dos fundos deverão prever
tratamento diferenciado, por ocasião da
definição da comissão pecuniária de que trata
o § 3º do art. 9º, aos agentes financeiros que
requererem garantia para operações de
crédito firmadas com pessoas com deficiência
que sejam microempreendedoras individuais.
.........................................................................
.........................................................................
§ 7º Os estatutos dos fundos a que se refere
este artigo poderão prever:
I - que a garantia pessoal do titular ou sua
assunção da obrigação de pagar constitui
garantia mínima para fins das operações de
crédito firmadas com empresários individuais
ou microempreendedores individuais; e
II - a possibilidade de garantir o risco
assumido por sistemas cooperativos de
crédito, direta ou indiretamente, consideradas
suas
diversas
entidades
de
forma
individualizada ou como um único concedente
de crédito, desde que em créditos
direcionados às entidades nos termos do
disposto no inciso I do caput.” (NR)
“Art.9º
.........................................................................
.........................................................................
§ 3º Os fundos deverão receber comissão
pecuniária com a finalidade de remunerar o
risco assumido e seu custo poderá ser
repassado ao tomador do crédito, nos termos
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do disposto nos regulamentos de operações
dos fundos.
.........................................................................
.........................................................................
§ 8º A recuperação de créditos de operações
garantidas pelos fundos garantidores de que
trata esta Lei realizada pelos concedentes de
crédito, gestores dos fundos ou por terceiros
por estes contratados, poderá envolver as
seguintes medidas, entre outras consideradas
favoráveis aos fundos, observada a
regulamentação do fundo:
I - reescalonamentos de prazos de
vencimento de prestações, com ou sem
cobrança de encargos adicionais;
II - cessão ou transferência de créditos;
III - leilão;
IV - securitização de carteiras; e
V - renegociações com ou sem deságio.
§ 9º Na hipótese de o concedente de crédito
realizar a recuperação de créditos de que trata
o § 8º, poderá ser admitida a aplicação de sua
política de recuperação de créditos, vedada a
adoção de procedimento menos rigoroso do
que
os
procedimentos
usualmente
empregados em suas próprias operações de
crédito.
§ 10. A garantia concedida pelos fundos
previstos nos art. 7º e art. 8º não implica
isenção dos devedores de suas obrigações
financeiras, que permanecem sujeitos aos
procedimentos de recuperação de crédito
previstos na legislação.” (NR)
“Art. 10. Ficam criados o Conselho de
Participação em Fundos Garantidores de
Risco de Crédito para Micro, Pequenas e
Médias Empresas e o Conselho de
Participação em Operações de Crédito
Educativo,
órgãos
colegiados,
cujas
composições
e
competências
serão
estabelecidas em ato do Poder Executivo.
.………………………………….........................
......................................………” (NR)
Art. 9º A Lei nº 13.999, de 18 de maio de
2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

“Art.5º
.........................................................................
.........................................................................
§ 5º Os créditos honrados eventualmente
ainda não recuperados serão leiloados pelos
agentes financeiros, no prazo de dezoito
meses, contado da data da amortização da
última parcela passível de vencimento,
observadas as condições estabelecidas no
estatuto do Fundo
§ 6º Os créditos não arrematados serão
oferecidos novamente em leilão, no prazo
estabelecido no § 5º, e poderão ser alienados
àquele que oferecer o maior lance,
independentemente do valor de avaliação.
§ 7º Após o decurso do prazo previsto no § 5º
, o patrimônio segregado no Fundo para o
Pronampe será liquidado, no prazo de doze
meses.” (NR)
“Art.6º
.........................................................................
.........................................................................
§ 4º As instituições financeiras participantes
do Pronampe operarão com recursos próprios
e poderão contar com garantia a ser prestada
pelo FGO de até cem por cento do valor de
cada operação garantida.
§ 4º-A A garantia de que trata o § 4º será
limitada a até oitenta e cinco por cento da
carteira de cada agente financeiro, nos termos
do estatuto do fundo, permitido ao estatuto
segregar os limites máximos de cobertura da
inadimplência
de
acordo
com
as
características das instituições financeiras,
das carteiras e por períodos, com as primeiras
perdas da carteira de responsabilidade do
FGO..…………………………………................
...............................................………”(NR)

“Art. 6º-A Para as contratações realizadas no
âmbito do Pronampe, não se aplicam ao FGO
o disposto nos § 3º e § 6º do art. 9º da Lei nº
12.087, de 2009.” (NR)
Art. 10. O Conselho Monetário Nacional e a
área do Ministério da Economia responsável
por
supervisionar
a
política
de
desenvolvimento da indústria, do comércio e
dos serviços, no âmbito de suas
competências, poderão disciplinar o disposto
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nesta Medida Provisória e fiscalizar o seu
cumprimento pelas instituições participantes.

Municípios deverá ocorrer na forma e no
prazo previstos no regulamento.

Art. 11. As operações de crédito de que trata
esta Medida Provisória somente poderão ser
contratadas após a integralização da primeira
parcela a que se refere o caput do art. 3º.

§ 2º Os recursos repassados na forma
prevista nesta Lei, observado o disposto no §
2º do art. 3º, que não tenham sido destinados
ou que não tenham sido objeto de
programação publicada pelos Estados ou pelo
Distrito Federal, no prazo de cento e vinte
dias, contado da data da descentralização
realizada pela União, serão restituídos na
forma e no prazo previstos no regulamento.

Art. 12. Ficam revogados os incisos I e II do §
3º do art. 9º da Lei nº 12.087, de 2009.
Art. 13. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 1º de junho de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 986, DE 29 DE
JUNHO DE 2020: Estabelece 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 por meio de outras fontes
próprias de recursos pelos Estados, pelos
Municípios ou pelo Distrito Federal.

§ 3º A aplicação prevista nesta Lei pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios, observado o disposto no § 1º do
art. 2º, mesmo em relação à renda
emergencial prevista no inciso I do caput do
art. 2º e ao subsídio mensal previsto no inciso
II do caput do art. 2º, fica limitada aos valores
entregues pela União nos termos do disposto
no art. 3º, ressalvada a faculdade dos entes
federativos de suplementá-los por meio de
outras fontes próprias de recursos.” (NR)
Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

Art. 1º A Lei nº 14.017, de 29 de junho de
2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.
14.
.........................................................................
.........................................................................

§ 1º O repasse do valor previsto no caput do
art. 2º aos Estados, ao Distrito Federal e aos
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 992, DE 16 DE
JULHO DE 2020: Dispõe sobre o
financiamento a microempresa e empresa
de pequeno e médio porte, sobre o crédito
presumido apurado com base em créditos
decorrentes de diferenças temporárias,
sobre o compartilhamento de alienação
fiduciária e sobre a dispensa do
cumprimento
de
exigências
de
demonstração de regularidade fiscal nas
operações praticadas pelo Banco Central
do Brasil em decorrência do disposto no
art. 7º da Emenda Constitucional nº 106, de
7 de maio de 2020, e altera a Lei nº 13.476,
de 28 de agosto de 2017, a Lei nº 13.097, de
19 de janeiro de 2015, e a Lei nº 6.015, de
31 de dezembro de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre:
I - a concessão de crédito a microempresas e
empresas de pequeno e de médio porte no
âmbito do Programa de Capital de Giro para
Preservação de Empresas - CGPE;
II - o crédito presumido apurado com base em
créditos
decorrentes
de
diferenças
temporárias pelas instituições financeiras e
pelas demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, exceto
as
cooperativas
de
crédito
e
as
administradoras de consórcio;
III - o compartilhamento
fiduciária; e

de

alienação

IV - a dispensa do cumprimento de exigências
de demonstração de regularidade fiscal nas
operações praticadas pelo Banco Central do
Brasil em decorrência do disposto no art. 7º da
Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio
de 2020.

de crédito com empresas com receita bruta
anual, apurada no ano-calendário de 2019, de
até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de
reais) ou valor proporcional ao número de
meses de funcionamento no ano de 2019.
§ 1º As instituições que participarem do
CGPE poderão adotar a forma de apuração
do crédito presumido de que tratam os art. 3º,
art. 4º e art. 5º.
§ 2º As operações de crédito que trata o caput
deverão ser contratadas no período
compreendido entre a data de entrada em
vigor desta Medida Provisória e 31 de
dezembro de 2020.
§ 3º Fica o Conselho Monetário Nacional
autorizado a definir:
I - as condições, os prazos, as regras para
concessão e as características das operações
de que trata o caput; e
II - a distribuição dos créditos concedidos por
segmentos ou áreas de atuação e faixas de
porte das empresas de que trata o caput.
§ 4º Para fins de enquadramento no CGPE, o
Conselho
Monetário
Nacional
poderá
autorizar a utilização de até trinta por cento do
valor a que se refere o inciso I do caput do art.
3º em operações contratadas ao amparo:
I - do Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte -Pronampe, instituído pela Lei nº
13.999, de 18 de maio de 2020;
II - do Programa Emergencial de Suporte a
Empregos, instituído pela Medida Provisória
nº 944, de 3 de abril de 2020;
III - do Programa Emergencial de Acesso a
Crédito, instituído pela Medida Provisória nº
975, de 1º de junho de 2020; e
IV - de outros programas que venham a ser
instituídos com o propósito de enfrentamento
dos efeitos na economia decorrentes da
pandemia da covid-19, nos quais haja
compartilhamento de recursos ou de riscos
entre a União e as instituições participantes.

Art. 2º Fica instituído o CGPE, Programa
§ 5º Na composição do CGPE, não são
destinado à realização, pelas instituições
elegíveis as operações de crédito concedidas
financeiras e pelas demais instituições
a pessoa jurídica que seja controladora,
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
controlada, coligada ou interligada da
Brasil, exceto cooperativas de crédito e
instituição credora.
administradoras de consórcio, de operações
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§ 6º Observado o disposto no § 4º, as
operações realizadas no âmbito do CGPE:
I - não contarão com qualquer garantia da
União ou de entidade pública e o risco de
crédito será integralmente da instituição
participante;
II - serão carregadas em sua totalidade com
recursos captados pelas próprias instituições
participantes;
III - não terão qualquer tipo de previsão de
aporte de recursos públicos; e
IV - não terão qualquer equalização de taxa de
juros por parte da União.
Art. 3º Até 31 de dezembro de 2025, as
instituições financeiras e as demais
instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, exceto as
cooperativas de crédito e as administradoras
de consórcio, que aderirem ao CGPE,
poderão apurar crédito presumido:
I - em montante igual ao valor desembolsado
de operações de crédito concedidas no
âmbito do CGPE, de que trata o art. 2º; e
II - até o valor dos saldos contábeis referentes
aos créditos decorrentes de diferenças
temporárias verificados em 30 de junho de
2020.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica aos
créditos
decorrentes
de
diferenças
temporárias referentes a provisões para
créditos de liquidação duvidosa e de
provisões passivas relacionadas a ações
fiscais e previdenciárias.
§ 2º Para fins do disposto neste artigo, os
créditos
decorrentes
de
diferenças
temporárias correspondem à aplicação das
alíquotas do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre as
diferenças entre as despesas ou as perdas
decorrentes das atividades das pessoas
jurídicas referidas no caput, deduzidas de
acordo com a legislação contábil societária, e
as despesas ou as perdas autorizadas como
dedução para determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, conforme a
legislação vigente.

§ 3º A instituição participante identificará os
eventos e os valores das despesas e das
perdas que deram origem aos saldos dos
créditos
decorrentes
de
diferenças
temporárias verificados em 30 de junho de
2020, a que se refere o inciso II do caput.
§ 4º O valor dos saldos contábeis referentes
aos créditos decorrentes de diferenças
temporárias verificados em 30 de junho de
2020, de que trata o inciso II do caput, será
reduzido à medida que as despesas ou as
perdas de que trata o § 3º sejam
contabilmente revertidas ou deduzidas na
determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
Art. 4º A apuração do crédito presumido de
que trata o art. 3º poderá ser realizada a cada
ano-calendário, a partir do ano-calendário de
2021, quando apresentarem, de forma
cumulativa:
I - créditos decorrentes de diferenças
temporárias, em conformidade com o disposto
no art. 3º, oriundos de registros existentes no
ano-calendário anterior; e
II - prejuízo fiscal apurado no ano-calendário
anterior.
§ 1º O valor do crédito presumido de que trata
o caput será apurado com base na fórmula
constante do Anexo I.
§ 2º O crédito presumido de que trata este
artigo fica limitado ao menor dos seguintes
valores:
I - o saldo dos créditos decorrentes de
diferenças temporárias, existentes no anocalendário anterior; ou
II - o valor do prejuízo fiscal apurado no anocalendário anterior.
§ 3º Não poderá ser aproveitada em outros
períodos de apuração a parcela equivalente
ao valor do crédito presumido apurado na
forma prevista no § 1º dividido pela soma das
alíquotas do IRPJ e da CSLL.
Art. 5º Na hipótese de falência ou liquidação
extrajudicial das pessoas jurídicas de que
trata o art. 3º, o saldo total dos créditos
decorrentes de diferenças temporárias
existente na data da decretação da falência ou
da liquidação extrajudicial corresponderá ao
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valor do crédito presumido a partir dessa data,
observado o disposto no art. 3º.
Parágrafo único. O disposto no caput se
aplica somente às pessoas jurídicas cuja
liquidação extrajudicial ou falência tenha sido
decretada após a data da entrada em vigor
desta Medida Provisória.
Art. 6º O crédito presumido de que tratam os
art. 4º e art. 5º poderá ser objeto de pedido de
ressarcimento.
§ 1º O ressarcimento em espécie ou em
títulos da dívida pública mobiliária federal, a
critério do Ministro de Estado da Economia,
será precedido da dedução de ofício de
valores de natureza tributária ou não tributária
devidos à Fazenda Nacional pelas pessoas
jurídicas de que trata o art. 3º.
§ 2º O disposto no art. 74 da Lei nº 9.430, de
27 de dezembro de 1996, não se aplica ao
crédito presumido de que trata esta Medida
Provisória.
Art. 7º A partir da dedução de ofício dos
débitos com a Fazenda Nacional ou do
ressarcimento a que se refere o art. 6º, as
pessoas jurídicas de que trata o art. 1º
deverão adicionar ao lucro líquido, para fins
de apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, o valor apurado com base na
fórmula constante do Anexo II.
Parágrafo único. A pessoa jurídica que não
adicionar ao lucro líquido o valor de que trata
o caput ficará sujeita ao lançamento de ofício
das diferenças apuradas do IRPJ e da CSLL.
Art. 8º Será aplicada multa de trinta por cento
sobre o valor deduzido de ofício dos débitos
com a Fazenda Nacional ou ressarcido em
espécie ou em títulos da dívida pública
mobiliária federal às pessoas jurídicas que
solicitarem o ressarcimento de crédito
presumido de que trata o art. 6º nas hipóteses
em que a dedução ou o ressarcimento for
obtido com falsidade no pedido por elas
apresentado, sem prejuízo da devolução do
valor deduzido ou ressarcido indevidamente.
Art. 9º A dedução de ofício poderá ser objeto
de revisão pela autoridade administrativa, a
pedido, quando o sujeito passivo alegar
inexistência do débito deduzido.

Art. 10. Para fins de apuração dos créditos
presumidos,
os
saldos
contábeis
mencionados nos art. 3º, art. 4º e art. 5º serão
fornecidos à Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Economia
pelo Banco Central do Brasil, quando
solicitado, com base nos dados disponíveis
em seus sistemas de informação.
Art. 11. A Fazenda Nacional poderá verificar
a exatidão dos créditos presumidos apurados
de acordo com o disposto nos art. 4º e art. 5º
pelo prazo de cinco anos, contado da data do
pedido de ressarcimento de que trata o art. 7º.
Art. 12. As pessoas jurídicas mencionadas no
art. 3º manterão os controles contábeis e a
documentação necessários para identificar:
I - os saldos dos créditos decorrentes de
diferenças temporárias de que trata esta
Medida Provisória; e
II - os créditos concedidos no âmbito do
CGPE, de que trata o art. 2º.
Art. 13. A Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Economia,
o Conselho Monetário Nacional e o Banco
Central do Brasil, no âmbito de suas
competências, disciplinarão o disposto nesta
Medida Provisória.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil
será responsável pela supervisão do CGPE e
deverá:
I - fiscalizar o cumprimento, pelas instituições
financeiras participantes, das condições
estabelecidas para o CGPE pelo Conselho
Monetário Nacional; e
II - acompanhar e avaliar os resultados
alcançados no âmbito do CGPE.
Art. 14. A Lei nº 13.476, de 28 de agosto de
2017, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 9º-A Fica permitido ao fiduciante, com a
anuência do credor fiduciário, utilizar o bem
imóvel alienado fiduciariamente como
garantia de novas e autônomas operações de
crédito de qualquer natureza, desde que
contratadas com o credor fiduciário da
operação de crédito original.

§ 1º
O compartilhamento da alienação
fiduciária de que trata o caput somente poderá
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ser contratado, por pessoa natural ou jurídica,
no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.
§ 2º O fiduciante pessoa natural somente
poderá contratar as operações de crédito de
que trata o caput em benefício próprio ou de
sua
entidade
familiar,
mediante
a
apresentação de declaração contratual
destinada a esse fim.” (NR)
“Art. 9º-B O compartilhamento da alienação
fiduciária de coisa imóvel deverá ser averbado
no cartório de registro de imóveis competente.
§ 1º O instrumento de que trata o caput, que
serve de título ao compartilhamento da
alienação fiduciária, deverá conter:
I - valor principal da nova operação de crédito;
II - taxa de juros e encargos incidentes;
III - prazo e condições de reposição do
empréstimo ou do crédito do credor fiduciário;
IV - declaração do fiduciante, de que trata o §
2º do art. 9-A, quando pessoa natural;
V - prazo de carência, após o qual será
expedida a intimação para constituição em
mora do fiduciante;
VI - cláusula com a previsão de que, enquanto
o fiduciante estiver adimplente, este poderá
utilizar livremente, por sua conta e risco, o
imóvel objeto da alienação fiduciária;
VII - cláusula com a previsão de que o
inadimplemento e a ausência de purgação da
mora, de que trata o art. 26 da Lei nº 9.514, de
1997, em relação a quaisquer das operações
de crédito, faculta ao credor fiduciário
considerar vencidas antecipadamente as
demais operações de crédito contratadas no
âmbito do compartilhamento da alienação
fiduciária, situação em que será exigível a
totalidade da dívida para todos os efeitos
legais; e
VIII - cláusula com a previsão de que as
disposições e os requisitos de que trata o art.
27 da Lei nº 9.514, de 1997, deverão ser
cumpridos.
§ 2º As operações de crédito, no âmbito do
compartilhamento da alienação fiduciária,
poderão ser celebradas por instrumento
público
ou
particular,
mediante
a
manifestação de vontade do fiduciante e do

credor fiduciário, pelas formas admitidas na
legislação em vigor, inclusive por meio
eletrônico.
§ 3º As disposições do inciso II do caput do
art. 221 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, aplicam-se à dispensa do
reconhecimento de firmas e às operações
garantidas
pelo
compartilhamento
da
alienação fiduciária.” (NR)
“Art. 9º-C Constituído o compartilhamento da
alienação fiduciária, a liquidação antecipada
de quaisquer das operações de crédito,
original ou derivada, não obriga o fiduciante a
liquidar
antecipadamente
as
demais
operações de crédito vinculadas à mesma
garantia, hipótese em que permanecerão
vigentes as condições e os prazos nelas
convencionados.
Parágrafo único. Na hipótese de liquidação
de quaisquer das operações de crédito
garantidas por meio de alienação fiduciária de
imóvel, caberá:
I - ao credor expedir o termo de quitação
relacionado exclusivamente à operação de
crédito liquidada; e
II - ao oficial do registro de imóveis
competente fazer a averbação na matrícula do
imóvel.” (NR)
“Art. 9º-D Na hipótese de inadimplemento e
ausência de purgação da mora, de que trata o
art. 26 da Lei nº 9.514, de 1997, em relação a
quaisquer das operações de crédito,
independentemente de seu valor, o credor
fiduciário
poderá
considerar
vencidas
antecipadamente todas as demais operações
de crédito contratadas no âmbito do
compartilhamento da alienação fiduciária,
situação em que será exigível a totalidade da
dívida para todos os efeitos legais.
§ 1º Na hipótese prevista no caput, após o
vencimento antecipado de todas as
operações de crédito, o credor fiduciário
promoverá os demais procedimentos de
consolidação da propriedade e de leilão de
que tratam os art. 26 e art. 27 da Lei nº 9.514,
de 1997.

§ 2º A informação sobre o exercício, pelo
credor fiduciário, da faculdade de considerar
vencidas todas as operações contratadas no
âmbito do compartilhamento da alienação
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fiduciária, nos termos do disposto no caput,
deverá constar da intimação de que trata o §
1º do art. 26 da Lei nº 9.514, de 1997.

contratadas até 30 de junho de 2021, nas
condições a serem estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional.

§ 3º Serão incluídos no conceito de dívida de
que trata o inciso I do § 3º do art. 27 da Lei nº
9.514, de 1997, os saldos devedores de todas
as operações de crédito garantidas pelo
compartilhamento da alienação fiduciária.

.........................................................................
...................................................” (NR)

§ 4º O disposto no § 5º do art. 27 da Lei nº
9.514, de 1997, não se aplica às operações
garantidas
pelo
compartilhamento
da
alienação fiduciária, hipótese em que o credor
fiduciário poderá exigir o saldo remanescente,
exceto quando uma ou mais operações
tenham natureza de financiamento imobiliário
habitacional contratado por pessoa natural.
§ 5º O disposto no art. 54 da Lei nº 13.097,
de 2015, aplica-se às contratações
decorrentes
do
compartilhamento
de
alienação fiduciária.” (NR)
Art. 15. A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.
167.
.........................................................................
.........................................................................
II
.........................................................................
.........................................................................

33.
do compartilhamento de alienação
fiduciária por nova operação de crédito
contratada com o mesmo credor, na forma
prevista na Lei nº 13.476, de 28 de agosto de
2017.” (NR)

Art. 17. Nas operações praticadas pelo Banco
Central do Brasil em decorrência do disposto
no art. 7º da Emenda Constitucional nº 106,
de 2020, não será observado o disposto:
I - no § 1º do art. 362 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
II - no art. 62 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de
fevereiro de 1967;
III - no § 1º do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.715,
de 22 de novembro de 1979;
IV - nas alíneas “b” e “c” do caput do art. 27 da
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;
V - na alínea “a” do inciso I do caput do art. 47
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e
VI - no art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho
de 2002.
Art. 18. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Roberto de Oliveira Campos Neto

Art. 16. A Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de
2015, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

“Art.
95.
.........................................................................
.........................................................................

ANEXO I

FÓRMULA PARA CALCULAR O VALOR DO
CRÉDITO PRESUMIDO DE QUE TRATA O
ART. 4º
CP = CDTC x [PF / (CAP + RES)]
Em que:

§ 3º-A O percentual de que trata o § 3º poderá
CP = crédito presumido;
ser de até dez por cento para operações
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PF = valor do prejuízo fiscal apurado no anocalendário anterior;
CDTC = saldo de créditos decorrentes de
diferenças temporárias, em conformidade
com o disposto no art. 3º, oriundos de
registros existentes no ano-calendário
anterior;

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE
SETEMBRO DE 2020: Institui o auxílio
emergencial residual para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

CAP = saldo da conta do capital social
integralizado; e
RES = saldo de reservas de capital e de
reservas de lucros, apurados depois das
destinações.

ANEXO II

FÓRMULA PARA CALCULAR O VALOR A
SER ADICIONADO AO LUCRO LÍQUIDO,
PARA FINS DE APURAÇÃO DO LUCRO
REAL E DA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO, DE QUE TRATA O ART. 7º
ADC = CP x (CREV/CDTC) x [1/(IRPJ +
CSLL)]
Em que:
ADC = valor a ser adicionado ao lucro líquido,
para fins de apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL;
CP = crédito presumido no ano-calendário
anterior;
CREV = parcela revertida no ano-calendário
anterior da provisão ou da perda que gerou
créditos
decorrentes
de
diferenças
temporárias;
CDTC = saldo de créditos decorrentes de
diferenças temporárias, em conformidade
com o disposto no art. 4º, existentes no anocalendário anterior;
IRPJ = alíquota do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica; e
CSLL = alíquota da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de
2020, o auxílio emergencial residual a ser
pago em até quatro parcelas mensais no valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) ao trabalhador
beneficiário do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a contar da data de publicação desta
Medida Provisória.
§ 1º A parcela do auxílio emergencial residual
de que trata o caput será paga,
independentemente de requerimento, de
forma subsequente à última parcela recebida
do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da
Lei nº 13.982, de 2020, desde que o
beneficiário
atenda
aos
requisitos
estabelecidos nesta Medida Provisória.
§ 2º O auxílio emergencial residual será
devido até 31 de dezembro de 2020,
independentemente do número de parcelas
recebidas.
§ 3º O auxílio emergencial residual não será
devido ao trabalhador beneficiário que:
I - tenha vínculo de emprego formal ativo
adquirido após o recebimento do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº
13.982, de 2020;
II - tenha obtido benefício previdenciário ou
assistencial ou benefício do segurodesemprego ou de programa de transferência
de renda federal após o recebimento do
auxílio emergencial de que trata o art. 2º da
Lei nº 13.982, de 2020, ressalvados os
benefícios do Programa Bolsa Família;

III - aufira renda familiar mensal per capita
acima de meio salário-mínimo e renda familiar
mensal total acima de três salários mínimos;
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IV - seja residente no exterior;
V - no ano de 2019, tenha recebido
rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e
cinquenta e nove reais e setenta centavos);
VI - tinha, em 31 de dezembro de 2019, a
posse ou a propriedade de bens ou direitos,
incluída a terra nua, de valor total superior a
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
VII - no ano de 2019, tenha recebido
rendimentos isentos, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte, cuja soma
tenha sido superior a R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais);
VIII - tenha sido incluído, no ano de 2019,
como dependente de declarante do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física enquadrado
nas hipóteses previstas nos incisos V, VI ou
VII, na condição de:
a) cônjuge;
b) companheiro com o qual o contribuinte
tenha filho ou com o qual conviva há mais de
cinco anos; ou
c) filho ou enteado:

efetivo crédito do referido auxílio, exceto no
caso de trabalhadores integrantes de famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família.
Art. 2º O recebimento do auxílio emergencial
residual está limitado a duas cotas por família.
§ 1º
A mulher provedora de família
monoparental receberá duas cotas do auxílio
emergencial residual.
§ 2º Quando se tratar de família monoparental
feminina, o auxílio emergencial residual será
concedido exclusivamente à chefe de família,
após o pagamento da última parcela do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº
13.982, de 2020, ainda que haja outra pessoa
elegível no grupo familiar.
§ 3º
Não será permitida a cumulação
simultânea do auxílio emergencial residual de
que trata esta Medida Provisória com
qualquer outro auxílio emergencial federal.
§ 4º É permitido o recebimento de um auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº
13.982, de 2020, e um auxílio emergencial
residual por membros elegíveis distintos de
um mesmo grupo familiar, observado o §2º do
caput.

1. com menos de vinte e um anos de idade;
ou

Art. 3º Para fins do disposto nesta Medida
Provisória, a caracterização de renda e dos
grupos familiares será feita com base:

2. com menos de vinte e quatro anos de idade
que esteja matriculado em estabelecimento
de ensino superior ou de ensino técnico de
nível médio;

I - nas declarações fornecidas por ocasião do
requerimento do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020; ou

IX - esteja preso em regime fechado;
X - tenha menos de dezoito anos de idade,
exceto no caso de mães adolescentes; e
XI - possua indicativo de óbito nas bases de
dados do Governo federal, na forma do
regulamento.
§ 4º Os critérios de que tratam os incisos I e
II do § 3º poderão ser verificados
mensalmente, a partir da data de concessão
do auxílio emergencial residual.

II - nas informações registradas no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico, em 2 de abril de 2020,
para os beneficiários do Programa Bolsa
Família e cidadãos cadastrados no CadÚnico
que tiveram a concessão automática do
referido auxílio emergencial.
Art. 4º O valor do auxílio emergencial residual
devido à família beneficiária do Programa
Bolsa Família será calculado pela diferença
entre o valor total previsto para a família a
título do auxílio emergencial residual e o valor
previsto para a família na soma dos benefícios
financeiros de que tratam os incisos I a IV do
caput do art. 2º da Lei nº 10.836, de 9 de
janeiro de 2004.

§ 5º É obrigatória a inscrição do trabalhador
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF para o
pagamento do auxílio emergencial residual e
sua situação deverá estar regularizada junto à
Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Economia para o
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§ 1º Na hipótese de o valor da soma dos
benefícios financeiros percebidos pela família
beneficiária do Programa Bolsa Família ser
igual ou maior do que o valor do auxílio
emergencial residual a ser pago, serão pagos
apenas os benefícios do Programa Bolsa
Família.
§ 2º A regra do caput não será aplicada na
hipótese de um dos membros da família
beneficiária do Programa Bolsa Família ainda
receber parcela do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020,
hipótese em que os benefícios do Programa
Bolsa Família permanecerão suspensos e o
valor do auxílio emergencial residual será de
R$ 300,00 (trezentos reais) para o titular que
lhe fizer jus ou de R$ 600,00 (seiscentos reais)
para a mulher provedora de família
monoparental.
Art. 5º
São considerados empregados
formais, para fins do disposto nesta Medida
Provisória, os empregados remunerados com
contrato de trabalho formalizado nos termos
da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, e todos os agentes públicos,
independentemente da relação jurídica,
incluídos os ocupantes de cargo ou função
temporários ou de cargo em comissão de livre
nomeação e exoneração e os titulares de
mandato eletivo.
Parágrafo único.
Não são considerados
empregados formais, para fins do disposto no
caput, os empregados que deixaram de
receber remuneração há três meses ou mais,
ainda que possuam contrato de trabalho
formalizado nos termos do disposto na
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
Art. 6º Para fins do disposto nesta Medida
Provisória, a renda familiar é a soma dos
rendimentos brutos auferidos por todos os
membros da unidade nuclear composta por
um ou mais indivíduos, eventualmente
ampliada por outros indivíduos que
contribuam para o rendimento ou que tenham
suas despesas atendidas por aquela unidade
familiar, todos moradores em um mesmo
domicílio.
§1º Não serão incluídos no cálculo da renda
familiar mensal, para fins do disposto neste

artigo, os rendimentos percebidos de
programas de transferência de renda federal
previstos na Lei nº 10.836, de 2004, e o auxílio
de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de
2020.
§ 2º Para fins do disposto nesta Medida
Provisória, a renda familiar per capita é a
razão entre a renda familiar mensal e o total
de indivíduos na família.
Art. 7º O auxílio emergencial residual será,
preferencialmente, operacionalizado e pago
pelos mesmos meios e mecanismos utilizados
para o pagamento do auxílio de que trata o art.
2º da Lei nº 13.982, de 2020.
§ 1º Fica vedado à instituição financeira
efetuar descontos ou compensações que
impliquem a redução do valor do auxílio
emergencial residual, a pretexto de recompor
saldos negativos ou de saldar dívidas
preexistentes do beneficiário, sendo válido o
mesmo critério para qualquer tipo de conta
bancária em que houver opção de
transferência pelo beneficiário.
§ 2º
A instituição responsável pela
operacionalização
do
pagamento fica
autorizada a repassar, semanalmente, a
órgãos e entidades públicas federais, os
dados e as informações relativos aos
pagamentos realizados e os relativos à
viabilização dos pagamentos e à operação do
auxílio emergencial residual, inclusive o
número da conta bancária, o número de
inscrição no CPF e o Número de Identificação
Social, observado o sigilo bancário.
§ 3º Fica dispensada a licitação para a nova
contratação das empresas contratadas para a
execução e o pagamento do auxílio
emergencial de que trata a Lei nº 13.982, de
2020, para a finalidade prevista no caput.
§ 4º A transferência de recursos à instituição
pagadora para o pagamento do auxílio
emergencial residual deverá ocorrer até 30 de
dezembro de 2020.
§ 5º Os pagamentos do auxílio emergencial
residual poderão ser realizados por meio de
conta do tipo poupança social digital, cuja
abertura poderá se dar de forma automática
em nome do titular do benefício, conforme
definido em instrumento contratual entre o
Poder Executivo federal e a instituição
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responsável
pagamento.

pela

operacionalização

do

Art. 8º
Os órgãos públicos federais
disponibilizarão as informações necessárias à
verificação da manutenção dos requisitos
para concessão do auxílio emergencial
residual constantes das bases de dados de
que sejam detentores, observadas as
disposições da Lei nº 13.709, de 14 de agosto
de 2018.
Art. 9º
Os recursos não sacados das
poupanças sociais digitais abertas e não
movimentados no prazo definido em
regulamento retornarão para a conta única do
Tesouro Nacional.
Art. 10. Ato do Poder Executivo federal
regulamentará o auxílio emergencial residual
de que trata esta Medida Provisória.
Art. 11. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.

Brasília, 2 de setembro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Onyx Lorenzoni

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.003, DE 24 DE
SETEMBRO DE 2020: Autoriza o Poder
Executivo federal a aderir ao Instrumento
de Acesso Global de Vacinas Covid-19 Covax Facility.

Parágrafo único. O objetivo da adesão ao
Instrumento Covax Facility é proporcionar, no
âmbito internacional, o acesso do País a
vacinas seguras e eficazes contra a covid-19,
sem prejuízo a eventual adesão futura a
outros mecanismos ou à aquisição de vacinas
por outras modalidades.
Art. 2º A adesão ao Instrumento Covax
Facility e a aquisição de vacinas por meio do
referido Instrumento observarão as normas
contratuais estabelecidas pela Aliança Gavi,
inclusive aquelas relativas à responsabilidade
das partes, e não serão aplicáveis as
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei nº 10.742, de 6 de outubro de
2003, e de outras normas em contrário.
§ 1º As disposições do caput aplicam-se à
celebração de acordo de compromisso, na
modalidade de acordo de compra opcional, e
de contratos de aquisições dele decorrentes,
dispensada a realização de procedimentos
licitatórios.
§ 2º A adesão ao Instrumento Covax Facility
não implica a obrigatoriedade da aquisição
das vacinas, que dependerá de análise
técnica e financeira para cada caso,
observadas as regras de reembolso dos
valores aportados previstas no acordo de
compromisso, na modalidade de acordo de
compra opcional.
§ 3º
A dispensa da realização de
procedimentos licitatórios para celebração de
contratos de aquisição de vacinas de que trata
o § 1º não afasta a necessidade de processo
administrativo que contenha os elementos
técnicos referentes:
I - à escolha quanto à opção de compra por
meio do Instrumento Covax Facility;
II - à justificativa do preço; e

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo
federal a aderir ao Instrumento de Acesso
Global de Vacinas Covid-19 - Covax Facility,
administrado pela Aliança Gavi (Gavi
Alliance), com a finalidade de adquirir vacinas
contra a covid-19.

III - ao atendimento às exigências sanitárias.
§ 4º
Ficam autorizados os aportes de
recursos financeiros exigidos para a adesão
ao Instrumento Covax Facility, inclusive para
a garantia de compartilhamento de riscos, e
para as aquisições de vacinas, conforme
estabelecido no acordo de compromisso, na
modalidade de acordo de compra opcional, e
nos contratos de aquisição a serem
celebrados.
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§ 5º Os recursos destinados ao Instrumento
Covax Facility poderão englobar o custo de
compra de vacinas, eventuais tributos
associados, o prêmio de acesso, a mitigação
de risco e os custos operacionais do referido
Instrumento, inclusive por meio de taxa de
administração.

Art. 2º As barreiras sanitárias de que trata o
art. 1º serão compostas por servidores
públicos federais, prioritariamente, ou por
militares e, com a anuência do respectivo
Chefe do Poder Executivo, por servidores
públicos e militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.

Art. 3º O Ministério da Saúde adotará as
medidas necessárias para a execução do
disposto nesta Medida Provisória, inclusive
para a celebração do acordo de compromisso,
na modalidade de acordo de compra opcional,
e dos contratos de aquisição de que trata o §
1º do art. 2º.

Parágrafo único. Para a anuência a que se
refere o caput, a solicitação para o emprego
dos servidores públicos e militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
será realizada pelo Ministro de Estado da
Justiça e Segurança Pública, permitida a
delegação.

Parágrafo único. O Ministério das Relações
Exteriores adotará as medidas necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Medida
Provisória, no âmbito de suas competências.

Art. 3º A Fundação Nacional do Índio - FUNAI
fica autorizada, de forma excepcional e
temporária, observado o disposto no art. 6º, a
efetuar diretamente o pagamento de diárias a
servidores públicos e militares integrantes dos
órgãos de segurança pública estaduais e
distritais que atuarão na proteção de as
barreiras sanitárias, de acordo com o disposto
no art. 2º.

Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Ernesto Henrique Fraga Araújo
Eduardo Pazuello
José Levi Mello do Amaral Júnior

§ 1º Os servidores públicos civis e militares
integrantes dos órgãos de segurança pública
estaduais e distritais farão jus ao recebimento
das diárias a que se refere o caput na
condição de colaboradores eventuais, nos
termos do disposto no art. 4º da Lei nº 8.162,
de 8 de janeiro de 1991.
§ 2º Os custos com as diárias a que se refere
o caput correrão à conta da dotação
orçamentária da FUNAI.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.005, DE 30 DE
SETEMBRO DE 2020: Dispõe sobre o
estabelecimento de barreiras sanitárias
protetivas de áreas indígenas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art. 1º As barreiras sanitárias protetivas de
áreas indígenas têm a finalidade de controlar
o trânsito de pessoas e mercadorias que se
dirijam a essas áreas com o objetivo de evitar
o contágio e a disseminação da covid-19.

§ 3º Os valores e os procedimentos para o
pagamento de diárias a que se refere o caput
observarão a legislação federal aplicável.
Art. 4º A FUNAI será responsável pelo
planejamento e pela operacionalização das
ações de controle das barreiras sanitárias de
que trata o art. 1º.
Art. 5º O Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública poderá editar atos
complementares para o cumprimento do
disposto nesta Medida Provisória.
Art. 6º Esta Medida Provisória vigorará
enquanto estiver vigente o Decreto Legislativo
nº 6, de 20 de março de 2020.
Art. 7º Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
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Brasília, 30 de setembro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
André Luiz de Almeida Mendonça

II - fica vedada a contratação de novas
obrigações.
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 1º de outubro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

Paulo Guedes
Augusto Heleno Ribeiro Pereira

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

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 covid19.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art. 1º Até 31 de dezembro de 2020, o
percentual máximo de consignação nas
hipóteses previstas no inciso VI do caput do
art. 115 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, e no § 5º do art. 6º da Lei nº 10.820, de
17 de dezembro de 2003, será de quarenta
por cento, dos quais cinco por cento serão
destinados exclusivamente para:
I - amortização de despesas contraídas por
meio de cartão de crédito; ou
II - utilização com finalidade de saque por
meio do cartão de crédito.
Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2021, na
hipótese de as consignações contratadas nos
termos e no prazo previstos no art. 1º
ultrapassarem, isoladamente ou quando
combinadas com outras consignações
anteriores, os limites previstos no inciso VI do
caput do art. 115 da Lei nº 8.213, de 1991, e
no § 5º do art. 6º da Lei nº 10.820, de 2003:
I - ficam mantidos os percentuais de desconto
previstos no art. 1º para as operações já
contratadas; e

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.026, DE 6 DE
JANEIRO DE 2021: Dispõe sobre as
medidas
excepcionais
relativas
à
aquisição de vacinas, insumos, bens e
serviços de logística, tecnologia da
informação e comunicação, comunicação
social e publicitária e treinamentos
destinados à vacinação contra a covid-19 e
sobre
o
Plano
Nacional
de
Operacionalização da Vacinação contra a
Covid-19.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre
as medidas excepcionais relativas à aquisição
de vacinas, insumos, bens e serviços de
logística, tecnologia da informação e
comunicação,
comunicação
social
e
publicitária e treinamentos destinados à
vacinação contra a covid-19 e sobre o Plano
Nacional de Operacionalização de Vacinação
contra a Covid-19.

Art. 2º Fica a administração pública direta e
indireta autorizada a celebrar contratos ou
outros instrumentos congêneres, com
dispensa de licitação, para:

I - a aquisição de vacinas e de insumos
destinados a vacinação contra a covid-19,
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inclusive antes do registro sanitário ou da
autorização temporária de uso emergencial; e

II - a contratação de bens e serviços de
logística, tecnologia da informação e
comunicação,
comunicação
social
e
publicitária, treinamentos e outros bens e
serviços necessários a implementação da
vacinação contra a covid-19.

§ 1º A dispensa da realização de licitação
para a celebração de contratos ou de
instrumentos congêneres de que trata o caput
não afasta a necessidade de processo
administrativo que contenha os elementos
técnicos referentes à escolha da opção de
contratação e à justificativa do preço.

§ 2º Será conferida transparência ativa a
todas as aquisições ou contratações
realizadas nos termos do disposto nesta
Medida Provisória, no prazo de cinco dias
úteis, contado da data da realização do ato,
em sítio eletrônico oficial na internet,
observados, no que couber, os requisitos
previstos no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011, no qual serão
divulgados:

I - o nome do contratado e o número de sua
inscrição junto à Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia ou identificador congênere no caso
de empresa estrangeira que não funcione no
País;

II - o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de aquisição ou contratação;

III - o ato que autoriza a contratação direta ou
o extrato decorrente do contrato;

IV - a discriminação do bem adquirido ou do
serviço contratado e o local de entrega ou de
prestação do serviço;

V - o valor global do contrato, as parcelas do
objeto, os montantes pagos e o saldo
disponível ou bloqueado, caso exista;

VI - as informações sobre eventuais aditivos
contratuais;

VII - a quantidade entregue ou prestada em
cada ente federativo durante a execução do
contrato, nas contratações de bens e serviços;
e

VIII - as atas de registros de preços das quais
a contratação se origine, se houver.

§ 3º
Na situação excepcional de,
comprovadamente,
haver
um
único
fornecedor do bem ou prestador do serviço de
que trata esta Medida Provisória, será
permitida
a
sua
contratação,
independentemente da existência de sanção
de impedimento ou de suspensão de contratar
com o Poder Público.

§ 4º Na hipótese de que trata o § 3º, é
obrigatória a prestação de garantia nas
modalidades previstas no art. 56 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, que não
poderá exceder dez por cento do valor do
contrato.

§ 5º Na hipótese de dispensa de licitação a
que se refere o caput, quando se tratar de
compra ou de contratação por mais de um
órgão ou entidade, poderá ser utilizado o
sistema de registro de preços previsto no
inciso II do caput do art. 15 da Lei nº 8.666, de
1993.

§ 6º Nas situações abrangidas pelo § 5º, o
ente federativo poderá aplicar o regulamento
federal relativo ao sistema de registro de
preços, caso não tenha editado regulamento
próprio.
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§ 7º O órgão ou entidade gerenciador da
compra estabelecerá prazo de dois a oito dias
úteis, contado da data de divulgação da
intenção de registro de preço, para que outros
órgãos e entidades manifestem interesse em
participar do sistema de registro de preços
realizado nos termos do disposto nos § 5º e §
6º.

§ 8º Nas contratações realizadas a partir de
trinta dias da assinatura da ata de registro de
preços, a estimativa de preços será refeita,
para verificar se os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados
no âmbito dos órgãos e das entidades da
administração pública direta e indireta.

de riscos da contratação poderá ser exigido
somente durante a gestão do contrato.

Art. 6º Nas aquisições ou contratações de que
trata esta Medida Provisória, será admitida a
apresentação de termo de referência
simplificado ou de projeto básico simplificado.

§ 1º O termo de referência simplificado ou o
projeto básico simplificado referidos no caput
conterá:

I - declaração do objeto;

II
fundamentação
contratação;
Art. 3º Nas dispensas de licitação decorrentes
do disposto nesta Medida Provisória,
presumem-se comprovadas:

I - a ocorrência de situação de emergência em
saúde pública de importância nacional
decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2); e

III - descrição
apresentada;

simplificada

resumida

da

da

solução

IV - requisitos da contratação;

V - critérios de medição e de pagamento;
II - a necessidade de pronto atendimento à
situação de emergência em saúde pública de
importância
nacional
decorrente
do
coronavírus (SARS-CoV-2).

Art. 4º Nas aquisições e contratações de que
trata esta Medida Provisória, não será exigida
a elaboração de estudos preliminares, quando
se tratar de bens e de serviços comuns.

Art. 5º Será obrigatória a previsão de matriz
de alocação de risco entre o contratante e o
contratado, na hipótese de aquisições e
contratos acima de R$ 200.000.000,00
(duzentos milhões de reais).

VI - estimativa de preços obtida por meio de,
no mínimo, um dos seguintes parâmetros:

a) Portal de Compras do Governo Federal;

b)
pesquisa
especializada;

publicada

em

mídia

c) sites especializados ou de domínio amplo;

d) contratações similares de outros entes
públicos; ou
Parágrafo único. Em contrato cujo valor seja
inferior ao previsto no caput, o gerenciamento
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e) pesquisa realizada com os potenciais
fornecedores; e

§ 1º Quando o prazo original de que trata o
caput for número ímpar, este será
arredondado para o número inteiro
antecedente.

VII - adequação orçamentária.

§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa
da autoridade competente, poderá ser
dispensada a estimativa de preços de que
trata o inciso VI do § 1º.

§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa
de preços de que trata o inciso VI do § 1º não
impedem a contratação pelo Poder Público
por valores superiores decorrentes de
oscilações ocasionadas pela variação de
preços, desde que observadas as seguintes
condições:

I - negociação prévia com os demais
fornecedores, de acordo com a ordem de
classificação, para obtenção de condições
mais vantajosas; e

II - fundamentação, nos autos da contratação
correspondente, da variação de preços
praticados
no
mercado
por
motivo
superveniente.

Art. 7º Na hipótese de haver restrição de
fornecedores ou de prestadores de serviço, a
autoridade competente, excepcionalmente e
mediante justificativa, poderá dispensar o
cumprimento de um ou mais requisitos de
habilitação, ressalvados a exigência de
apresentação de prova de regularidade
trabalhista e o cumprimento do disposto no
inciso XXXIII do caput do art. 7º e do §3º do
art. 195 da Constituição.

Art. 8º Nos casos de licitação na modalidade
pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto
seja a aquisição ou contratação de que trata
esta Medida Provisória, os prazos serão
reduzidos pela metade.

§ 2º
Os recursos dos procedimentos
licitatórios somente terão efeito devolutivo.

§ 3º
Fica dispensada a realização de
audiência pública a que se refere o art. 39 da
Lei nº 8.666, de 1993, para as licitações de
que trata o caput.

§ 4º As licitações de que trata o caput
realizadas por meio de sistema de registro de
preços
serão
consideradas
compras
nacionais e observarão o disposto em ato
editado pelo Poder Executivo federal,
observado o prazo estabelecido no § 7º do art.
2º.

Art. 9º Para os contratos decorrentes dos
procedimentos previstos nesta Medida
Provisória, a administração pública direta e
indireta poderá prever que os contratados
sejam obrigados a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, acréscimos ou
supressões ao objeto contratado de até
cinquenta por cento do valor inicial atualizado
do contrato.

Art. 10.
Os órgãos e entidades da
administração pública federal poderão aderir
à ata de registro de preços gerenciada por
órgão ou entidade estadual, distrital ou
municipal em procedimentos realizados nos
termos desta Medida Provisória, até o limite,
por órgão ou entidade, de cinquenta por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e para os
órgãos participantes.

Parágrafo único. As contratações decorrentes
das adesões à ata de registro de preços de
que trata o caput não poderão exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
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item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e para os órgãos
participantes, independentemente do número
de órgãos não participantes que aderirem.

Art. 11. Os órgãos de controle interno e
externo priorizarão a análise e a manifestação
quanto à legalidade, à legitimidade e à
economicidade das despesas decorrentes
dos contratos ou das aquisições realizadas
com fundamento nesta Medida Provisória.

Art. 12.
O contrato ou o instrumento
congênere para aquisição ou fornecimento de
vacinas contra a covid-19, firmados antes ou
após o registro ou a autorização de uso
emergencial concedida pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa, poderá
estabelecer as seguintes cláusulas especiais,
desde
que
representem
condição
indispensável para obter o bem ou assegurar
a prestação do serviço:

I - o eventual pagamento antecipado, inclusive
com a possibilidade de perda do valor
antecipado;

II hipóteses de não penalização da
contratada; e

III - outras condições indispensáveis para
obter o bem ou assegurar a prestação do
serviço.

§ 1º Quanto às cláusulas dos contratos e
instrumentos de que trata o caput, aplica-se o
disposto na Lei nº 8.666, de 1993, no que
couber.

§ 2º As cláusulas de que trata o caput são
excepcionais e caberá ao gestor:

II - justificar a sua previsão.

§ 3º A perda do valor antecipado e a não
penalização de que tratam os incisos I e II do
caput não serão aplicáveis em caso de fraude,
dolo ou culpa exclusiva do fornecedor ou
contratado.

§ 4º Os contratos de que trata este artigo
poderão ter, caso exigido pelo contratado,
cláusulas de confidencialidade.

§ 5º Na hipótese de que trata o inciso I do
caput, a administração pública deverá:

I - prever a antecipação de pagamento em
edital ou em instrumento formal de
adjudicação direta; e

II - exigir a devolução integral do valor
antecipado na hipótese de inexecução do
objeto, atualizado monetariamente pela
variação acumulada do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou
índice que venha a substituí-lo, desde a data
do pagamento da antecipação até a data da
devolução, exceto na hipótese de perda do
pagamento antecipado.

§ 6º Sem prejuízo do disposto no § 5º, a
administração pública deverá prever cautelas
aptas a reduzir o risco de inadimplemento
contratual, tais como:

I - a comprovação da execução de parte ou de
etapa inicial do objeto pelo contratado, para a
antecipação do valor remanescente;

II - a prestação de garantia nas modalidades
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666, de1993,
de até trinta por cento do valor do objeto;

I - demonstrar que são indispensáveis; e
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III - a emissão de título de crédito pelo
contratado;

IV - o acompanhamento da mercadoria, em
qualquer momento do transporte, por
representante da administração pública; e

V - a exigência de certificação do produto ou
do fornecedor.

Art. 13. A aplicação das vacinas contra a
covid-19 deverá observar o previsto no Plano
Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra a Covid-19, ou naquele que vier a
substituí-lo.

§ 1º O Plano de que trata o caput é o
elaborado, atualizado e coordenado pelo
Ministério da Saúde, disponível em sítio
eletrônico oficial na internet.

§ 2º A aplicação das vacinas de que trata o
caput somente ocorrerá após a autorização
temporária de uso emergencial ou o registro
de vacinas concedidos pela Anvisa.

Art. 14.
A administração pública
disponibilizará em sítio eletrônico oficial na
internet informações atualizadas a respeito do
Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra a Covid-19 e de sua
execução, que conterá, no mínimo:

I - a relação do quantitativo de vacinas
adquiridas, com indicação:

a) do laboratório de origem;

d) da região onde ocorreu ou ocorrerá a
imunização; e

II - os insumos, bens e serviços de logística,
tecnologia da informação e comunicação,
comunicação social e publicitária e
treinamentos destinados à vacinação contra a
covid-19.

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput, serão observados, no que couber, o
disposto na Lei nº 12.527, de 2011, e na Lei
nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Art. 15. Os estabelecimentos de saúde,
públicos e privados, deverão registrar
diariamente e de forma individualizada os
dados referentes a aplicação das vacinas
contra a covid-19 e de eventuais eventos
adversos em sistema de informação
disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Na hipótese de alimentação
off-line, será respeitado o prazo de quarenta e
oito horas para alimentação dos sistemas do
Ministério da Saúde.

Art. 16. A Anvisa, de acordo com suas
normas, poderá conceder autorização
excepcional e temporária para a importação e
distribuição de quaisquer vacinas contra a
covid-19,
materiais,
medicamentos,
equipamentos e insumos da área de saúde
sujeitos à vigilância sanitária, sem registro na
Anvisa e considerados essenciais para
auxiliar no combate à covid-19, desde que
registrados por, no mínimo, uma das
seguintes autoridades sanitárias estrangeiras
e autorizados à distribuição em seus
respectivos países:

b) dos custos despendidos;
I - Food and Drug Administration - FDA, dos
Estados Unidos da América;
c) dos grupos elegíveis; e
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II - European Medicines Agency - EMA, da
União Europeia;

III - Pharmaceuticals and Medical Devices
Agency - PMDA, do Japão;

IV - National Medical Products Administration
- NMPA, da República Popular da China; e

V - Medicines and Healthcare Products
Regulatory Agency - MHRA, do Reino Unido
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.

§ 1º As solicitações de autorização de que
trata o caput e as solicitações de autorização
para o uso emergencial e temporário de
vacinas contra a covid-19 deverão ser
avaliadas pela Anvisa, dispensada a
autorização de qualquer outro órgão da
administração pública direta ou indireta para
os produtos que especifica.

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, a Anvisa
poderá requerer, fundamentadamente, a
realização
de
diligências
para
complementação e esclarecimentos sobre os
dados de qualidade, eficácia e segurança de
vacinas contra a covid-19.

§ 3º O profissional de saúde que administrar
a vacina autorizada pela Anvisa para uso
emergencial e temporário deverá informar ao
paciente ou ao seu representante legal:

I - que o produto ainda não tem registro na
Anvisa e que teve o uso excepcionalmente
autorizado pela Agência; e

II - os potenciais riscos e benefícios do
produto.

Art. 17. Até o término do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a

Covid-19,
o
receituário
médico
ou
odontológico de medicamentos sujeitos a
prescrição e de uso contínuo será válido.

Parágrafo único. O disposto no caput não se
aplica ao receituário de medicamentos
sujeitos ao controle sanitário especial, que
seguirá as normas da Anvisa.

Art. 18. A fim de manter o acompanhamento
da eficácia do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a
Covid-19, são obrigatórios a atualização dos
sistemas disponibilizados pelo Ministério da
Saúde e o compartilhamento entre órgãos e
entidades da administração pública federal,
estadual, distrital e municipal de dados
essenciais à identificação de pessoas
infectadas, em tratamento ambulatorial ou
hospitalar, ou com suspeita de infecção pelo
coronavírus (SARS-CoV-2), observado o
disposto na Lei nº 13.709, de 2018.

Parágrafo único. A obrigação a que se refere
o caput estende-se às pessoas jurídicas de
direito privado, quando os dados forem
solicitados por autoridade sanitária.

Art. 19. O Ministro de Estado da Saúde
editará
as
normas
complementares
necessárias à execução do disposto nesta
Medida Provisória.

Art. 20. Esta Medida Provisória se aplica aos
atos praticados e aos contratos ou
instrumentos congêneres firmados até 31 de
julho de 2021, independentemente do seu
prazo de execução ou de suas prorrogações.

Art. 21. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.

Brasília, 6 de janeiro de 2021; 200º da
Independência e 133º da República.
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JAIR MESSIAS BOLSONARO
André Luiz de Almeida Mendonça
Eduardo Pazuello
Wagner de Campos Rosário
Walter Souza Braga Netto

“Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de
cancelamento de serviços, de reservas e de
eventos, incluídos shows e espetáculos, até
31 de dezembro de 2021, em decorrência da
pandemia da covid-19, o prestador de
serviços ou a sociedade empresária não será
obrigado a reembolsar os valores pagos pelo
consumidor, desde que assegure:

José Levi Mello do Amaral Júnior
.........................................................................
..........................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.036, DE 17 DE
MARÇO DE 2021
Altera a Lei nº 14.046, de 24 de agosto de
2020, para dispor sobre medidas
emergenciais para atenuar os efeitos da
crise decorrente da pandemia da covid-19
nos setores de turismo e de cultura.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

Art. 1º A ementa da Lei nº 14.046, de 24 de
agosto de 2020, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

§ 4º O crédito a que se refere o inciso II do
caput poderá ser utilizado pelo consumidor
até 31 de dezembro de 2022.

§
5º
.........................................................................
.................................

.........................................................................
.........................................

II - a data-limite de 31 de dezembro de 2022,
para ocorrer a remarcação dos serviços, das
reservas e dos eventos adiados.

“Dispõe sobre medidas emergenciais para
atenuar os efeitos da crise decorrente da
pandemia da covid-19 nos setores de turismo
e de cultura.” (NR)

§ 6º O prestador de serviço ou a sociedade
empresária deverá restituir o valor recebido ao
consumidor até 31 de dezembro de 2022,
somente na hipótese de ficar impossibilitado
de oferecer a remarcação dos serviços ou a
disponibilização de crédito referidas nos
incisos I e II do caput.

Art. 2º A Lei nº 14.046, de 2020, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

.........................................................................
..........................................

§ 9º O disposto neste artigo aplica-se aos
casos em que o serviço, a reserva ou o evento
adiado tiver que ser novamente adiado, em
razão de não terem cessado os efeitos da
pandemia da covid-19 referida no art. 1º na
data da remarcação originária, e aplica-se aos
novos eventos lançados no decorrer do
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período sob os efeitos da pandemia da covid19 que não puderem ser realizados pelo
mesmo motivo.

§ 10. Na hipótese de o consumidor ter
adquirido o crédito de que trata o inciso II do
caput até a data de publicação da Medida
Provisória nº 1.036, de 17 de março de 2021,
o referido crédito poderá ser usufruído até 31
de dezembro de 2022.” (NR)

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.

Brasília, 17 de março de 2021; 200º da
Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
André Luiz de Almeida Mendonça

“Art. 4º Os artistas, os palestrantes ou outros
profissionais detentores do conteúdo,
contratados até 31 de dezembro de 2021, que
forem impactados por adiamentos ou por
cancelamentos de eventos em decorrência da
pandemia da covid-19, incluídos shows,
rodeios, espetáculos musicais e de artes
cênicas, e os profissionais contratados para a
realização desses eventos não terão
obrigação de reembolsar imediatamente os
valores dos serviços ou cachês, desde que o
evento seja remarcado, respeitada a datalimite de 31 de dezembro de 2022 para a sua
realização.

§ 1º
Na hipótese de os artistas, os
palestrantes
ou
outros
profissionais
detentores do conteúdo e os demais
profissionais contratados para a realização
dos eventos de que trata o caput não
prestarem os serviços contratados no prazo
previsto, o valor recebido será restituído,
atualizado monetariamente pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial - IPCA-E, até 31 de dezembro de
2022, observadas as seguintes disposições:

.........................................................................
..........................................

§ 2º
Serão anuladas as multas por
cancelamentos dos contratos de que trata
este artigo que tenham sido emitidas até 31 de
dezembro de 2021, na hipótese de os
cancelamentos decorrerem das medidas de
isolamento social adotadas para o combate à
pandemia da covid-19.” (NR)

Gilson Machado Guimarães Neto

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.039, DE 18 DE
MARÇO DE 2021
Institui o Auxílio Emergencial 2021 para o
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19).

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica instituído o Auxílio Emergencial
2021, a ser pago em quatro parcelas mensais,
a partir da data de publicação desta Medida
Provisória, no valor de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta
reais)
aos
trabalhadores
beneﬁciários do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020 e do auxílio emergencial residual de que
trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2 de
setembro de 2020, elegíveis no mês de
dezembro de 2020.

§ 1º As parcelas do Auxílio Emergencial 2021
serão
pagas
independentemente
de
requerimento, desde que o beneﬁciário
atenda aos requisitos estabelecidos nesta
Medida Provisória.
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§ 2º O Auxílio Emergencial 2021 não será
devido ao trabalhador beneficiário indicado no
caput que:

hipóteses previstas nos incisos VI, VII ou VIII,
na condição de:

a) cônjuge;
I - tenha vínculo de emprego formal ativo;

II - esteja recebendo recursos financeiros
provenientes de benefício previdenciário,
assistencial ou trabalhista ou de programa de
transferência de renda federal, ressalvados o
abono-salarial, regulado pela Lei nº 7.998, de
11 de janeiro de 1990, e os benefícios do
Programa Bolsa Família, de que trata a Lei nº
10.836, de 9 de janeiro de 2004;

III - aufira renda familiar mensal per capita
acima de meio salário-mínimo;

IV - seja membro de família que aufira renda
mensal total acima de três salários mínimos;

V - seja residente no exterior, na forma
definida em regulamento;

b) companheiro com o qual o contribuinte
tenha filho ou com o qual conviva há mais de
cinco anos; ou

c) filho ou enteado:

1. com menos de vinte e um anos de idade;
ou

2. com menos de vinte e quatro anos de idade
que esteja matriculado em estabelecimento
de ensino superior ou de ensino técnico de
nível médio;

X - esteja preso em regime fechado ou tenha
seu número no Cadastro de Pessoas Físicas
-CPF vinculado, como instituidor, à concessão
de auxílio-reclusão de que trata o art. 80 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

VI - no ano de 2019, tenha recebido
rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e
cinquenta e nove reais e setenta centavos);

XI - tenha menos de dezoito anos de idade,
exceto no caso de mães adolescentes;

VII - tinha, em 31 de dezembro de 2019, a
posse ou a propriedade de bens ou direitos,
inclusive a terra nua, de valor total superior a
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);

XII - possua indicativo de óbito nas bases de
dados do Governo federal ou tenha seu CPF
vinculado, como instituidor, à concessão de
pensão por morte de qualquer natureza;

VIII - no ano de 2019, tenha recebido
rendimentos isentos, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte, cuja soma
tenha sido superior a R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais);

XIII - esteja com o auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, ou o
auxílio emergencial residual de que trata a
Medida Provisória nº 1.000, de 2020,
cancelado no momento da avaliação da
elegilibilidade para o Auxílio Emergencial
2021;

IX - tenha sido incluído, no ano de 2019, como
dependente de declarante do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física enquadrado nas
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XIV - não tenha movimentado os valores
relativos ao auxílio emergencial de que trata o
art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020,
disponibilizados na conta contábil de que trata
o inciso III do § 12 do art. 2º da Lei nº 10.836,
de 2004, ou na poupança digital aberta,
conforme definido em regulamento; e

XV - seja estagiário, residente médico ou
residente multiprofissional, beneficiário de
bolsa de estudo da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - Capes, de bolsas do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq ou de outras bolsas de
estudo concedidas por órgão público
municipal, estadual, distrital ou federal.

§ 3º
Para fins da verificação do não
enquadramento nas hipóteses previstas no §
2º, serão utilizadas as informações mais
recentes disponíveis nas bases de dados
governamentais
no
momento
do
processamento, conforme disposto em ato do
Ministro de Estado da Cidadania.

§ 4º O cidadão que tenha sido considerado
elegível na verificação de que trata o § 3º terá
sua elegibilidade automaticamente revisada
nos meses subsequentes por meio da
confirmação do não enquadramento nas
hipóteses previstas nos incisos I, II, X e XII do
§ 2º.

§ 5º Para fins de verificação do critério de que
trata o inciso X do § 2º, na ausência de dados
sobre o regime prisional, presume-se o regime
fechado.

§ 6º É obrigatória a inscrição do beneficiário
no CPF para o pagamento do Auxílio
Emergencial 2021, e sua situação deverá
estar regularizada junto à Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia para o efetivo crédito do referido
auxílio, exceto no caso de trabalhadores
integrantes de famílias beneficiárias do

Programa Bolsa Família, de que trata a Lei nº
10.836, de 2004.

§ 7º Para fins de verificação do critério de que
trata o inciso XV do § 2º, serão utilizadas as
bases
de
dados
que
estiverem
disponibilizadas para a empresa pública
federal de processamento de dados
responsável por conferir os critérios de
elegibilidade para percepção do benefício de
que trata esta Medida Provisória.

§ 8º Para fins de verificação do critério de que
trata o inciso XIV do § 2º, serão utilizadas as
bases
de
dados
que
estiverem
disponibilizadas para a instituição financeira
federal responsável pela operacionalização
do benefício.

Art. 2º O recebimento do Auxílio Emergencial
2021 está limitado a um beneficiário por
família.

§ 1º
A mulher provedora de família
monoparental receberá, mensalmente, R$
375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) a
título do Auxílio Emergencial 2021.

§ 2º Na hipótese de família unipessoal, o valor
do benefício será de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) mensais.

§ 3º
Não será permitida a cumulação
simultânea do Auxílio Emergencial 2021 com
qualquer outro auxílio emergencial federal,
ressalvado o recebimento do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº
13.982, de 2020, e do auxílio emergencial
residual de que trata a Medida Provisória nº
1.000, de 2020, em razão de decisão judicial
ou de contestação extrajudicial realizada no
âmbito da Defensoria Pública da União e
homologada pelo Ministério da Cidadania.
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Art. 3º Para ﬁns do disposto nesta Medida
Provisória, a caracterização dos grupos
familiares será feita com base:

I - nas declarações fornecidas por ocasião do
requerimento do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020; ou

II - nas informações registradas no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico, em 2 de abril de 2020,
para os beneﬁciários do Programa Bolsa
Família, de que trata a Lei nº 10.836, de 2004,
e cidadãos cadastrados no CadÚnico que
tiveram concessão automática do referido
auxílio emergencial.

Art. 4º Para ﬁns do disposto nesta Medida
Provisória, a caracterização da renda será
feita com base nas declarações fornecidas por
ocasião do requerimento do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº
13.982, de 2020, e nas bases de dados
oficiais.

Art. 5º Nas situações em que for mais
vantajoso, o Auxílio Emergencial 2021
substituirá, temporariamente e de ofício, o
benefício do Programa Bolsa Família, de que
trata a Lei nº 10.836, de 2004, ainda que haja
um único beneficiário no grupo familiar.

Art. 6º
São considerados empregados
formais, para fins do disposto nesta Medida
Provisória, os empregados remunerados com
contrato de trabalho formalizado nos termos
da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, e todos os agentes públicos,
independentemente da relação jurídica,
incluídos os ocupantes de cargo ou função
temporários ou de cargo em comissão de livre
nomeação e exoneração e os titulares de
mandato eletivo.

Parágrafo único.
Não são considerados
empregados formais, para fins do disposto no

caput, os empregados que deixaram de
receber remuneração há três meses ou mais,
ainda que possuam contrato de trabalho
formalizado nos termos do disposto na
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

Art. 7º Para fins do disposto nesta Medida
Provisória, a renda familiar é a soma dos
rendimentos brutos auferidos por todos os
membros da unidade nuclear composta por
um ou mais indivíduos, eventualmente
ampliada por outros indivíduos que
contribuam para o rendimento ou que tenham
suas despesas atendidas por aquela unidade
familiar, todos moradores em um mesmo
domicílio.

§ 1º Não serão incluídos no cálculo da renda
familiar mensal, para fins do disposto neste
artigo, os rendimentos percebidos de
programas de transferência de renda federal
previstos na Lei nº 10.836, de 2004, do auxílio
de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de
2020, do auxílio emergencial residual de que
trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2020, e
do abono-salarial, regulado pela Lei nº 7.998,
de 1990.

§ 2º Para fins do disposto nesta Medida
Provisória, a renda familiar per capita é a
razão entre a renda familiar mensal e o total
de indivíduos na família.

Art. 8º O Auxílio Emergencial 2021 será,
preferencialmente, operacionalizado e pago
pelos mesmos meios e mecanismos utilizados
para o pagamento do auxílio emergencial de
que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020.

§ 1º Fica vedado à instituição financeira
federal efetuar descontos ou compensações
que impliquem a redução do valor do Auxílio
Emergencial 2021, a pretexto de recompor
saldos negativos ou de saldar dívidas
preexistentes do beneficiário, sendo válido o
mesmo critério para qualquer tipo de conta
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bancária em que houver
transferência pelo beneficiário.

opção

de

§ 2º
A instituição financeira federal
responsável pela operacionalização do
pagamento fica autorizada a repassar,
semanalmente, a órgãos e entidades públicas
federais, os dados e as informações relativos
aos pagamentos realizados e os relativos à
viabilização dos pagamentos e à operação do
Auxílio Emergencial 2021, inclusive o número
da conta bancária, o número de inscrição no
CPF e o Número de Identificação Social,
observado o sigilo bancário.

§ 3º Fica dispensada a licitação para a nova
contratação das empresas contratadas para a
execução e o pagamento do auxílio
emergencial de que trata a Lei nº 13.982, de
2020, para a finalidade prevista no caput.

§ 4º Os pagamentos do Auxílio Emergencial
2021 poderão ser realizados por meio de
conta do tipo poupança social digital, cuja
abertura poderá se dar de forma automática
em nome do titular do benefício, conforme
definido em instrumento contratual entre o
Poder Executivo federal e a instituição
financeira
federal
responsável
pela
operacionalização do pagamento.

§ 5º Aplica-se o disposto no inciso IV do § 3º
do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10
de janeiro de 2001, na hipótese de o
beneficiário em cujo nome foi aberta a conta
do tipo poupança social digital negar a sua
titularidade, situação na qual as respectivas
operações serão comunicadas às autoridades
competentes.

Art. 9º
Os órgãos públicos federais
disponibilizarão as informações necessárias à
verificação mensal dos requisitos para
concessão do Auxílio Emergencial 2021
constantes das bases de dados de que sejam
detentores, observadas as disposições da Lei
nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Parágrafo único.
Fica autorizado o
compartilhamento de dados pessoais contidos
em bancos de dados geridos por órgãos e
entidades públicos e por entidades privadas
com a empresa pública federal de
processamento de dados responsável por
verificar os critérios de elegibilidade para
percepção do benefício de que trata esta
Medida Provisória.

Art. 10. Os recursos não sacados da conta
contábil de que trata o inciso III do § 12 do art.
2º da Lei nº 10.836, de 2004, e das poupanças
sociais digitais abertas e não movimentados
no prazo definido em regulamento retornarão
para a conta única do Tesouro Nacional.

Art. 11. Ficam autorizados a contratar pessoal
por tempo determinado, nos termos do
disposto na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de
1993, para atuar em questões relacionadas ao
Auxílio Emergencial 2021:

I - o Ministério da Cidadania, para as
atividades relativas ao processamento, à
análise, ao pagamento e à prestação de
contas; e

II - a Advocacia-Geral da União, para as
atividades relativas a apoio para triagem e
tratamento de processos judiciais.

Parágrafo único. A contratação de pessoal,
nos termos do disposto no caput:

I - poderá ser efetivada por meio de análise de
currículo;

II - será realizada pelo prazo máximo de um
ano, admitida a prorrogação, desde que o
prazo total não exceda a dois anos; e

III - ficará condicionada à disponibilidade
orçamentária e financeira.
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Art. 12.
Na contratação dos serviços
necessários à operacionalização do Auxílio
Emergencial 2021, de que trata esta Medida
Provisória, serão dispensados os estudos
técnicos preliminares e será adotado projeto
básico simplificado.

I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2º
da Lei nº 13.982, de 2020;

II - do auxílio emergencial residual de que trata
a Medida Provisória nº 1.000, de 2020; e

III - do Auxílio Emergencial 2021.
§ 1º O projeto básico simplificado de que trata
o caput, conterá:
Art. 15. O período de quatro meses de que
trata o art. 1º poderá ser prorrogado por ato do
Poder Executivo federal, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira.

I - declaração do objeto;

II
fundamentação
contratação;

III - descrição
apresentada;

simplificada

resumida

da

da

solução

Art. 16. Ato do Poder Executivo federal
poderá dispor sobre a reavaliação dos
pedidos de auxílio emergencial de que trata o
art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020.

VI - adequação orçamentária.

Art. 17. Os agentes públicos ocupantes de
cargo efetivo, de cargo em comissão de livre
nomeação e exoneração, de cargo ou função
temporária e de emprego público e os titulares
de mandato eletivo que solicitarem ou
receberem auxílio emergencial praticam ato
de improbidade administrativa, na forma do
disposto no art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de
junho de 1992.

§ 2º A vigência dos contratos administrativos
de que trata o caput será de seis
meses, prorrogável por períodos sucessivos,
enquanto perdurar a necessidade de
pagamento do Auxílio Emergencial 2021, de
que trata esta Medida Provisória.

Art. 18.
Constatada irregularidade que
ocasione o pagamento indevido dos auxílios
emergenciais de que tratam a Lei nº 13.982,
de 2020, a Medida Provisória nº 1.000, de
2020, e esta Medida Provisória, caberá ao
Ministério da Cidadania:

Art. 13. Ato do Poder Executivo federal
regulamentará o Auxílio Emergencial 2021, de
que trata esta Medida Provisória.

I - cancelar os benefícios irregulares; e

IV - requisitos da contratação;

V - justificativa de preço; e

Art. 14. Prescreve em um ano, contado da
data de publicação desta Medida Provisória, a
pretensão contra quaisquer atos relativos ao
processamento:

II - notificar o trabalhador para restituição
voluntária
dos
valores
recebidos
indevidamente, por meio de Guia de
Recolhimento da União emitida por sistema
próprio de devolução do auxílio.
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§ 1º Caso o trabalhador não restitua os
valores voluntariamente, será observado rito
próprio de constituição de crédito da União.

Constituição, adota a seguinte
Provisória, com força de lei:

Medida

CAPÍTULO I
§ 2º Os valores dos auxílios emergenciais de
que tratam a Lei nº 13.982, de 2020, a Medida
Provisória nº 1.000, de 2020, e esta Medida
Provisória cumulados indevidamente com
benefícios previdenciários serão descontados
dos benefícios que o trabalhador venha a
receber da Previdência Social, observado o
disposto na Lei nº 8.213, de 1991, e o disposto
em ato conjunto do Ministro de Estado da
Cidadania e do Presidente do Instituto
Nacional do Seguro Social.

Art. 19. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Medida Provisória institui o Novo
Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas
complementares para o enfrentamento das
consequências da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do coronavírus (covid-19) no
âmbito das relações de trabalho.

CAPÍTULO II
Brasília, 18 de março de 2021;
200º da Independência e 133º da República.

DO NOVO PROGRAMA EMERGENCIAL DE
MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA
RENDA

JAIR MESSIAS BOLSONARO
João Inácio Ribeiro Roma Neto

Seção I

Wagner de Campos Rosário
José Levi Mello do Amaral Júnior

Da instituição, dos objetivos e das medidas do
Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE
ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementares
para o enfrentamento das consequências
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

Art. 2º Fica instituído o Novo Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda, pelo prazo de cento e vinte dias,
contado da data de publicação desta Medida
Provisória, com os seguintes objetivos:

I - preservar o emprego e a renda;

II - garantir a continuidade das atividades
laborais e empresariais; e
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da

III - reduzir o impacto social decorrente das
consequências da emergência de saúde
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pública
de
importância
internacional
decorrente do coronavírus (covid-19).

Do Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda

Art. 3º São medidas do Novo Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda:

Art. 5º Fica criado o Benefício Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, a ser
pago nas seguintes hipóteses:

I - o pagamento do Benefício Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda;

I - redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário; e

II - a redução proporcional de jornada de
trabalho e de salários; e

II - suspensão temporária do contrato de
trabalho.

III - a suspensão temporária do contrato de
trabalho.

§ 1º O Benefício Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda será custeado com
recursos da União.

Parágrafo único. O disposto no caput não se
aplica:

I - no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:

a) aos órgãos da administração pública direta
e indireta; e

b) às empresas públicas e sociedades de
economia
mista,
inclusive
às
suas
subsidiárias; e

II - aos organismos internacionais.

Art. 4º Compete ao Ministério da Economia
coordenar, executar, monitorar e avaliar o
Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda e editar normas
complementares necessárias à sua execução.

Seção II

§ 2º O Benefício Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda será de prestação
mensal e devido a partir da data do início da
redução da jornada de trabalho e do salário ou
da suspensão temporária do contrato de
trabalho,
observadas
as
seguintes
disposições:

I - o empregador informará ao Ministério da
Economia a redução da jornada de trabalho e
do salário ou a suspensão temporária do
contrato de trabalho, no prazo de dez dias,
contado da data da celebração do acordo;

II - a primeira parcela será paga no prazo de
trinta dias, contado da data da celebração do
acordo, desde que a celebração do acordo
seja informada no prazo a que se refere o
inciso I deste parágrafo; e

III - o Benefício Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda será pago
exclusivamente enquanto durar a redução da
jornada de trabalho e do salário ou a
suspensão temporária do contrato de
trabalho.
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§ 3º Caso a informação de que trata o inciso
I do § 2º não seja prestada no prazo previsto
no referido dispositivo:

utilização de certificado digital ICP-Brasil ou
uso de login e senha, conforme estabelecido
em ato do Ministério da Economia.

I - o empregador ficará responsável pelo
pagamento da remuneração no valor anterior
à redução da jornada de trabalho e do salário
ou à suspensão temporária do contrato de
trabalho do empregado, inclusive dos
respectivos encargos sociais e trabalhistas,
até que a informação seja prestada;

§ 6º O recebimento do Benefício Emergencial
de Manutenção do Emprego e da Renda não
impedirá a concessão e não alterará o valor
do seguro-desemprego a que o empregado
vier a ter direito, desde que cumpridos os
requisitos previstos na Lei nº 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, no momento de eventual
dispensa.

II - a data de início do Benefício Emergencial
de Manutenção do Emprego e da Renda será
estabelecida na data em que a informação
tenha sido efetivamente prestada, e o
benefício será devido pelo restante do período
pactuado; e

III - a primeira parcela, observado o disposto
no inciso II deste parágrafo, será paga no
prazo de trinta dias, contado da data em que
a informação tiver sido efetivamente prestada.

§ 7º O Benefício Emergencial de Manutenção
do
Emprego
e
da
Renda
será
operacionalizado e pago pelo Ministério da
Economia.

Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda terá
como base de cálculo o valor da parcela do
seguro-desemprego a que o empregado teria
direito, nos termos do disposto no art. 5º da
Lei nº 7.998, de 1990, observadas as
seguintes disposições:

§ 4º
Ato do Ministério da Economia
disciplinará a forma de:

I - transmissão das informações e das
comunicações pelo empregador;

II - concessão e pagamento do Benefício
Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda; e

III - interposição de recurso contra as decisões
proferidas em relação ao Benefício
Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda.

I - na hipótese de redução de jornada de
trabalho e de salário, será calculado com a
aplicação do percentual da redução sobre a
base de cálculo; e

II - na hipótese de suspensão temporária do
contrato de trabalho, terá valor mensal:

a) equivalente a cem por cento do valor do
seguro-desemprego a que o empregado teria
direito, na hipótese prevista no caput do art.
8º; ou

b) equivalente a setenta por cento do valor do
seguro-desemprego a que o empregado teria
direito, na hipótese prevista no § 6º do art. 8º.

§ 5º As notificações e as comunicações
referentes ao Benefício Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda poderão
ser realizadas exclusivamente por meio
digital, mediante ciência do interessado,
cadastramento em sistema próprio e
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§ 1º O Benefício Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda será pago ao
empregado independentemente do:

I - cumprimento
aquisitivo;

de

qualquer

período

suspensão
trabalho.

temporária

do

contrato

de

§ 4º Nos casos em que o cálculo do Benefício
Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda resultar em valores decimais, o valor a
ser pago deverá ser arredondado para a
unidade inteira imediatamente superior.

II - tempo de vínculo empregatício; e

III - número de salários recebidos.

§ 2º O Benefício Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda não será devido ao
empregado que esteja:

§ 5º O empregado com contrato de trabalho
intermitente a que se refere o § 3º do art. 443
da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943,
não faz jus ao Benefício Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda.

Seção III
I - ocupando cargo ou emprego público ou
cargo em comissão de livre nomeação e
exoneração ou seja titular de mandato eletivo;
ou

II - em gozo:

a) de benefício de prestação continuada do
Regime Geral de Previdência Social ou dos
regimes próprios de previdência social,
ressalvado o disposto no parágrafo único do
art. 124 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991;

b) do seguro-desemprego, em quaisquer de
suas modalidades; ou

c) do benefício de qualificação profissional de
que trata o art. 2º-A da Lei nº 7.998, de 1990.

§ 3º O empregado com mais de um vínculo
formal de emprego poderá receber
cumulativamente um Benefício Emergencial
de Manutenção do Emprego e da Renda para
cada vínculo com redução proporcional de
jornada de trabalho e de salário ou com

Da redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário

Art. 7º O empregador, durante o prazo
previsto no art. 2º, poderá acordar a redução
proporcional de jornada de trabalho e de
salário de seus empregados, de forma
setorial, departamental, parcial ou na
totalidade dos postos de trabalho, por até
cento e vinte dias, observados os seguintes
requisitos:

I - preservação do valor do salário-hora de
trabalho;

II - pactuação, conforme o disposto nos art. 11
e art. 12, por convenção coletiva de trabalho,
acordo coletivo de trabalho ou acordo
individual escrito entre empregador e
empregado; e

III - na hipótese de pactuação por acordo
individual escrito, o encaminhamento da
proposta de acordo ao empregado deverá ser
feito com antecedência de, no mínimo, dois
dias corridos, e a redução da jornada de
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trabalho e do salário somente poderá ser feita
com os seguintes percentuais:

a) vinte e cinco por cento;

Art. 8º O empregador, durante o prazo
previsto no art. 2º, poderá acordar a
suspensão temporária do contrato de trabalho
de seus empregados, de forma setorial,
departamental, parcial ou na totalidade dos
postos de trabalho, por até cento e vinte dias.

b) cinquenta por cento; ou

c) setenta por cento.

§ 1º A jornada de trabalho e o salário pago
anteriormente serão restabelecidos no prazo
de dois dias corridos, contado da:

§ 1º A suspensão temporária do contrato de
trabalho será pactuada, conforme o disposto
nos art. 11 e art. 12, por convenção coletiva
de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou
acordo individual escrito entre empregador e
empregado.

I - data estabelecida como termo de
encerramento do período de redução
pactuado; ou

§ 2º Na hipótese de acordo individual escrito
entre empregador e empregado, a proposta
deverá ser encaminhada ao empregado com
antecedência de, no mínimo, dois dias
corridos.

II - data de comunicação do empregador que
informe, ao empregado, a sua decisão de
antecipar o fim do período de redução
pactuado.

§ 3º O empregado, durante o período de
suspensão temporária do contrato de
trabalho:

§ 2º O Poder Executivo, observadas as
disponibilidades
orçamentárias,
poderá
prorrogar o prazo previsto no art. 2º para o
Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda e o prazo máximo de
redução proporcional de jornada de trabalho e
de salário de que trata este artigo, na forma
prevista em regulamento.

§ 3º O termo final do acordo de redução
proporcional de jornada e de salário não
poderá ultrapassar o último dia do período
estabelecido no art. 2º, exceto na hipótese de
prorrogação do prazo prevista no § 2º.

I - fará jus a todos os benefícios concedidos
pelo empregador aos seus empregados; e

II - ficará autorizado a recolher para o Regime
Geral de Previdência Social na qualidade de
segurado facultativo.

§ 4º O contrato de trabalho será restabelecido
no prazo de dois dias corridos, contado da:

I - data estabelecida como termo de
encerramento do período de suspensão
pactuado; ou

Seção IV

Da suspensão temporária do contrato de
trabalho

II- data de comunicação do empregador que
informe, ao empregado, a sua decisão de
antecipar o fim do período de suspensão
pactuado.
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Seção V
§ 5º Se, durante o período de suspensão
temporária do contrato de trabalho, o
empregado mantiver as atividades de
trabalho, ainda que parcialmente, por meio de
teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a
distância,
ficará
descaracterizada
a
suspensão temporária do contrato de
trabalho, e o empregador estará sujeito:

I - ao pagamento imediato da remuneração e
dos encargos sociais referentes a todo o
período;

Das disposições comuns às medidas do Novo
Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda

Art. 9º.
O Benefício Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda poderá
ser acumulado com o pagamento, pelo
empregador, de ajuda compensatória mensal,
em decorrência da redução proporcional de
jornada de trabalho e de salário ou da
suspensão temporária de contrato de trabalho
de que trata esta Medida Provisória.

II - às penalidades previstas na legislação; e

III - às sanções previstas em convenção ou
em acordo coletivo.

§ 6º A empresa que tiver auferido, no anocalendário de 2019, receita bruta superior a
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos
mil reais) somente poderá suspender o
contrato de trabalho de seus empregados
mediante
o
pagamento
de
ajuda
compensatória mensal no valor de trinta por
cento do valor do salário do empregado,
durante o período de suspensão temporária
do contrato de trabalho pactuado, observado
o disposto neste artigo e no art. 9º.

§ 7º O Poder Executivo, observadas as
disponibilidades
orçamentárias,
poderá
prorrogar o prazo previsto no art. 2º para o
Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda e o prazo máximo de
suspensão temporária do contrato de trabalho
de que trata este artigo, na forma prevista em
regulamento.

§ 8º O termo final do acordo de suspensão
temporária de contrato de trabalho não poderá
ultrapassar o último dia do período
estabelecido no art. 2º, exceto na hipótese de
prorrogação do prazo prevista no § 7º.

§ 1º A ajuda compensatória mensal de que
trata o caput:

I - deverá ter o valor definido em negociação
coletiva ou no acordo individual escrito
pactuado;

II - terá natureza indenizatória;

III - não integrará a base de cálculo do imposto
sobre a renda retido na fonte ou da declaração
de ajuste anual do imposto sobre a renda da
pessoa física do empregado;

IV - não integrará a base de cálculo da
contribuição previdenciária e dos demais
tributos incidentes sobre a folha de salários;

V - não integrará a base de cálculo do valor
dos depósitos no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, instituído pela Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e de que
trata a Lei Complementar nº 150, de 1º de
junho de 2015; e

VI - poderá ser considerada despesa
operacional dedutível na determinação do
lucro real e da base de cálculo da Contribuição
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Social sobre o Lucro Líquido - CSLL das
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real.

§ 2º Na hipótese de redução proporcional de
jornada de trabalho e de salário, a ajuda
compensatória prevista no caput não integrará
o salário devido pelo empregador e observará
o disposto no § 1º.

Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória
no emprego ao empregado que receber o
Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda, de que trata o art. 5º,
em decorrência da redução da jornada de
trabalho e do salário ou da suspensão
temporária do contrato de trabalho de que
trata esta Medida Provisória, nos seguintes
termos:

I - durante o período acordado de redução da
jornada de trabalho e do salário ou de
suspensão temporária do contrato de
trabalho;

II - após o restabelecimento da jornada de
trabalho e do salário ou do encerramento da
suspensão temporária do contrato de
trabalho, por período equivalente ao acordado
para a redução ou a suspensão; e

III - no caso da empregada gestante, por
período equivalente ao acordado para a
redução da jornada de trabalho e do salário ou
para a suspensão temporária do contrato de
trabalho, contado da data do término do
período da garantia estabelecida na alínea “b”
do inciso II do caput do art. 10 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer
durante o período de garantia provisória no
emprego previsto de que trata o caput
sujeitará o empregador ao pagamento, além
das parcelas rescisórias previstas na
legislação, de indenização no valor de:

I - cinquenta por cento do salário a que o
empregado teria direito no período de garantia
provisória no emprego, na hipótese de
redução de jornada de trabalho e de salário
igual ou superior a vinte e cinco por cento e
inferior a cinquenta por cento;

II - setenta e cinco por cento do salário a que
o empregado teria direito no período de
garantia provisória no emprego, na hipótese
de redução de jornada de trabalho e de salário
igual ou superior a cinquenta por cento e
inferior a setenta por cento; e

III - cem por cento do salário a que o
empregado teria direito no período de garantia
provisória no emprego, nas hipóteses de
redução de jornada de trabalho e de salário
em percentual igual ou superior a setenta por
cento ou de suspensão temporária do contrato
de trabalho.

§ 2º Os prazos da garantia provisória no
emprego decorrente dos acordos de redução
proporcional de jornada e de salário ou de
suspensão de contrato de trabalho de que
trata o art. 10 da Lei nº 14.020, de 6 de julho
de 2020, ficarão suspensos durante o
recebimento do Benefício Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
somente retomarão a sua contagem após o
encerramento do período da garantia de
emprego de que trata este artigo.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às
hipóteses de pedido de demissão, extinção do
contrato de trabalho por acordo nos termos do
disposto no art. 484-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1943, ou dispensa por justa
causa do empregado.

Art. 11. As medidas de redução proporcional
de jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária do contrato de trabalho
de que trata esta Medida Provisória poderão
ser celebradas por meio de negociação
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coletiva, observado o disposto no § 1º e nos
art. 7º e art. 8º.

individual escrito ou de negociação coletiva
aos empregados:

§ 1º A convenção coletiva ou o acordo
coletivo de trabalho poderão estabelecer
redução de jornada de trabalho e de salário
em percentuais diversos daqueles previstos
no inciso III do caput do art. 7º.

I - com salário igual ou inferior a R$ 3.300,00
(três mil e trezentos reais); ou

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º, o Benefício
Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda, de que tratam os art. 5º e art. 6º, será
devido nos seguintes termos:

I - sem percepção do Benefício Emergencial
de Manutenção do Emprego e da Renda para
a redução de jornada e de salário inferior a
vinte e cinco por cento;

II - no valor de vinte e cinco por cento sobre a
base de cálculo prevista no art. 6º para a
redução de jornada e de salário igual ou
superior a vinte e cinco por cento e inferior a
cinquenta por cento;

III - no valor de cinquenta por cento sobre a
base de cálculo prevista no art. 6º para a
redução de jornada e de salário igual ou
superior a cinquenta por cento e inferior a
setenta por cento; e

IV - no valor de setenta por cento sobre a base
de cálculo prevista no art. 6º para a redução
de jornada e de salário igual ou superior a
setenta por cento.

§ 3º As convenções coletivas ou os acordos
coletivos
de
trabalho
celebrados
anteriormente poderão ser renegociados para
adequação de seus termos no prazo de dez
dias corridos, contado da data de publicação
desta Medida Provisória.

II - com diploma de nível superior que
percebam salário mensal igual ou superior a
duas vezes o limite máximo dos benefícios do
Regime Geral de Previdência Social.

§ 1º Para os empregados que não se
enquadrem no disposto no caput, as medidas
de que trata o art. 3º somente poderão ser
estabelecidas por convenção coletiva ou
acordo coletivo de trabalho, exceto nas
seguintes hipóteses, nas quais se admite a
pactuação por acordo individual escrito:

I - redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário de vinte e cinco por
cento, de que trata a alínea “a” do inciso III do
caput do art. 7º; ou

II - redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário ou suspensão temporária
do contrato de trabalho quando do acordo não
resultar diminuição do valor total recebido
mensalmente pelo empregado, incluídos
neste valor o Benefício Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, a ajuda
compensatória mensal e, em caso de redução
da jornada, o salário pago pelo empregador
em razão das horas trabalhadas pelo
empregado.

§ 2º Para os empregados que se encontrem
em gozo do benefício de aposentadoria, a
implementação das medidas de redução
proporcional de jornada de trabalho e de
salário ou suspensão temporária do contrato
de trabalho por acordo individual escrito
somente será admitida quando, além do
enquadramento em alguma das hipóteses de
autorização do acordo individual de trabalho
previstas no caput ou no § 1º, houver o
pagamento, pelo empregador, de ajuda

Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º
serão implementadas por meio de acordo
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compensatória mensal,
observados o
disposto no art. 9º e as seguintes condições:

I - o valor da ajuda compensatória mensal a
que se refere este parágrafo deverá ser, no
mínimo, equivalente ao do benefício que o
empregado receberia se não houvesse a
vedação prevista na alínea “a” do inciso II do
§ 2º do art. 6º; e

II - na hipótese de empresa que se enquadre
no disposto no § 5º do art. 8º, o total pago a
título de ajuda compensatória mensal deverá
ser, no mínimo, igual à soma do valor previsto
naquele dispositivo com o valor mínimo
previsto no inciso I deste parágrafo.

§ 3º Os atos necessários à pactuação dos
acordos individuais escritos de que trata este
artigo poderão ser realizados por meios
físicos ou eletrônicos.

§ 4º Os acordos individuais de redução de
jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária do contrato de
trabalho, pactuados nos termos do disposto
nesta Medida Provisória, deverão ser
comunicados pelos empregadores ao
sindicato da categoria profissional no prazo de
dez dias corridos, contado da data de sua
celebração.

§ 5º Se, após a pactuação de acordo
individual na forma prevista neste artigo,
houver a celebração de convenção coletiva ou
acordo coletivo de trabalho com cláusulas
conflitantes com as do acordo individual,
deverão ser observadas as seguintes regras:

I - a aplicação das condições estabelecidas no
acordo individual em relação ao período
anterior ao da negociação coletiva; e

estipuladas na negociação coletiva, naquilo
em que conflitarem com as condições
estabelecidas no acordo individual.

§ 6º
Quando as condições do acordo
individual forem mais favoráveis ao
trabalhador, estas prevalecerão sobre a
negociação coletiva.

Art. 13. A empregada gestante, inclusive a
doméstica, poderá participar do Novo
Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda, observadas as
condições estabelecidas nesta Medida
Provisória.

§ 1º Ocorrido o evento caracterizador do
início do benefício de salário-maternidade,
nos termos do disposto no art. 71 da Lei nº
8.213, de 1991:

I - o empregador deverá efetuar a
comunicação imediata ao Ministério da
Economia nos termos estabelecidos no ato de
que trata o § 4º do art. 5º;

II - a aplicação das medidas de que trata o art.
3º será interrompida; e

III - o salário-maternidade será pago à
empregada nos termos do disposto no art. 72
da Lei nº 8.213, de 1991, e à empregada
doméstica nos termos do disposto no inciso I
do caput do art. 73 da referida Lei, de forma a
considerá-lo como remuneração integral ou
como último salário de contribuição os valores
a que teriam direito sem a aplicação das
medidas previstas nos incisos II e III do caput
do art. 3º.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se ao
segurado ou à segurada da previdência social
que adotar ou obtiver guarda judicial para fins
de adoção, observado o disposto no art. 71-A
da Lei nº 8.213, de 1991, hipótese em que o

II - a partir da data de entrada em vigor da
convenção coletiva ou do acordo coletivo de
trabalho, a prevalência das condições
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salário-maternidade será pago diretamente
pela previdência social.

Art. 14. A redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário ou a suspensão
temporária do contrato de trabalho, quando
adotada, deverá resguardar o exercício e o
funcionamento dos serviços públicos e das
atividades essenciais de que tratam a Lei nº
7.783, de 28 de junho de 1989.

Art. 15. As irregularidades constatadas pela
Auditoria-Fiscal do Trabalho quanto aos
acordos de redução proporcional de jornada
de trabalho e de salário ou de suspensão
temporária do contrato de trabalho de que
trata esta Medida Provisória sujeitam os
infratores à multa prevista no art. 25 da Lei nº
7.998, de 1990.

a Lei nº 7.998, de 1990, ou de segurodesemprego a que tiver direito, na forma
prevista no art. 25-A da Lei nº 7.998, de 1990,
conforme estabelecido em ato do Ministério
da Economia.

Art. 18.
O tempo máximo de redução
proporcional de jornada e de salário e de
suspensão temporária do contrato de
trabalho, ainda que sucessivos, não poderá
ser superior a cento e vinte dias, exceto se,
por ato do Poder Executivo, for estabelecida
prorrogação do tempo máximo dessas
medidas ou dos prazos determinados para
cada uma delas, observado o disposto no § 3º
do art. 7º e no § 8º do art. 8º.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS
Parágrafo único. O processo de fiscalização,
de notificação, de autuação e de imposição de
multas decorrente das disposições desta
Medida Provisória observará o disposto no
Título VII da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1943, hipótese em que não se aplica o
critério da dupla visita.

Art. 16. O disposto neste Capítulo aplica-se
apenas aos contratos de trabalho já
celebrados até a data de publicação desta
Medida Provisória, conforme estabelecido em
ato do Ministério da Economia.

Parágrafo único. O disposto no caput aplicase aos contratos de trabalho de aprendizagem
e de jornada parcial.

Art. 17.
O trabalhador que receber
indevidamente
parcela
do
Benefício
Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda estará sujeito à compensação
automática com eventuais parcelas devidas
de Benefício Emergencial referentes ao
mesmo acordo ou a acordos diversos ou com
futuras parcelas de abono salarial de que trata

Art. 19. Empregador e empregado poderão,
em comum acordo, optar pelo cancelamento
de aviso prévio em curso.

Parágrafo único.
Na hipótese de
cancelamento do aviso prévio na forma
prevista no caput, as partes poderão adotar as
medidas estabelecidas por esta Medida
Provisória.

Art. 20.
O disposto no art. 486 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, não se
aplica na hipótese de paralisação ou
suspensão de atividades empresariais
determinada por ato de autoridade municipal,
distrital, estadual ou federal para o
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do coronavírus (covid-19).

Art. 21. Durante o período de cento e oitenta
dias, contado da data de entrada em vigor
desta Medida Provisória, os prazos
processuais para apresentação de defesa e
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recurso
no
âmbito
de
processos
administrativos originados a partir de autos de
infração trabalhistas e notificações de débito
de FGTS, e os respectivos prazos
prescricionais, ficam suspensos.

Parágrafo único. O disposto no caput não se
aplica aos processos administrativos que
tramitam em meio eletrônico.

Art. 22. Fica dispensada a licitação para
contratação da Caixa Econômica Federal e do
Banco do Brasil S.A. para a operacionalização
do pagamento do Benefício Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda de que
trata o art. 5º.

Art. 23. O beneficiário poderá receber o
benefício emergencial de que trata o art. 5º na
instituição financeira em que possuir conta
poupança ou conta de depósito à vista, exceto
conta-salário, desde que autorize o
empregador a informar os seus dados
bancários quando prestadas as informações
de que trata o inciso I do § 2º do art. 5º.

§ 1º Na hipótese de não validação ou de
rejeição do crédito na conta indicada, inclusive
pelas instituições financeiras destinatárias das
transferências, ou na ausência da indicação
de que trata o caput, a Caixa Econômica
Federal e o Banco do Brasil S.A. poderão
utilizar outra conta poupança de titularidade
do beneficiário, identificada por meio de
processo de levantamento e conferência da
coincidência de dados cadastrais para o
pagamento do benefício emergencial.

§ 2º Na hipótese de não ser localizada conta
poupança de titularidade do beneficiário na
forma prevista no § 1º, a Caixa Econômica
Federal e o Banco do Brasil S.A. poderão
realizar
o
pagamento
do
benefício
emergencial por meio de conta digital, de
abertura
automática,
em
nome
do
beneficiário, com as seguintes características:

I - dispensa de apresentação de documentos
pelo beneficiário;

II - isenção de cobrança de tarifas de
manutenção;

III - direito a, no mínimo, três transferências
eletrônicas de valores e a um saque ao mês,
sem custos, para conta mantida em instituição
autorizada a operar pelo Banco Central do
Brasil; e

IV -vedação de emissão de cheque.

§ 3º É vedado às instituições financeiras,
independentemente da modalidade de conta
utilizada para pagamento do benefício
emergencial de que trata o art. 5º, efetuar
descontos, compensações ou pagamentos de
débitos de qualquer natureza, mesmo a
pretexto de recompor saldo negativo ou de
saldar dívidas preexistentes, que impliquem a
redução do valor do benefício.

§ 4º Os recursos relativos ao benefício
emergencial de que trata o art. 5º, creditados
nos termos do disposto no § 2º, não
movimentados no prazo de cento e oitenta
dias, contado da data do depósito, retornarão
para a União.

Art. 24. O Secretário Especial de Previdência
e Trabalho do Ministério da Economia editará
atos complementares para a execução do
disposto nos art. 22 e art. 23.

Art. 25. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.

Brasília, 27 de abril de 2021; 200º da
Independência e 133º da República.
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JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

I - o teletrabalho;

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.046, DE 27 DE
ABRIL DE 2021
Dispõe sobre as medidas trabalhistas para
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19).
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

II - a antecipação de férias individuais;

III - a concessão de férias coletivas;

IV - o aproveitamento e a antecipação de
feriados;

V - o banco de horas;
CAPÍTULO I

DAS
ALTERNATIVAS
TRABALHISTAS
PARA ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL
DECORRENTE
DO
CORONAVÍRUS
(COVID-19)

Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre
as medidas trabalhistas que poderão ser
adotadas pelos empregadores, durante o
prazo de cento e vinte dias, contado da data
de sua publicação, para a preservação do
emprego, a sustentabilidade do mercado de
trabalho
e
o
enfrentamento
das
consequências da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
relacionadas a trabalho e emprego.

VI
a
suspensão
de
exigências
administrativas em segurança e saúde no
trabalho; e

VII - o diferimento do recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

CAPÍTULO II

DO TELETRABALHO

Parágrafo único. O prazo de que trata o caput
poderá ser prorrogado, por igual período, por
ato do Poder Executivo federal.

Art. 3º O empregador poderá, a seu critério,
durante o prazo previsto no art. 1º, alterar o
regime de trabalho presencial para
teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de
trabalho a distância, além de determinar o
retorno ao regime de trabalho presencial,
independentemente da existência de acordos
individuais ou coletivos, dispensado o registro
prévio da alteração no contrato individual de
trabalho.

Art. 2º Para o enfrentamento dos efeitos
econômicos decorrentes da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19) e a
preservação do emprego e da renda, poderão
ser adotadas pelos empregadores, entre
outras, as seguintes medidas:

§ 1º Para fins do disposto nesta Medida
Provisória, considera-se teletrabalho, trabalho
remoto ou trabalho a distância a prestação de
serviços preponderante ou totalmente fora
das dependências do empregador, com a
utilização de tecnologias da informação e
comunicação que, por sua natureza, não
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configurem trabalho externo, hipótese em que
se aplica o disposto no inciso III caput do art.
62 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio 1943.

§ 2º A alteração de que trata o caput será
notificada ao empregado com a

ntecedência de, no mínimo, quarenta e oito
horas, por escrito ou por meio eletrônico.

para o teletrabalho fora da jornada de trabalho
normal do empregado, não constitui tempo à
disposição, regime de prontidão ou de
sobreaviso, exceto se houver previsão em
acordo individual ou em acordo ou convenção
coletiva de trabalho.

Art. 4º Fica permitida a adoção do regime de
teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a
distância para estagiários e aprendizes, nos
termos do disposto neste Capítulo.

CAPÍTULO III
§ 3º
As disposições relativas à
responsabilidade pela aquisição, pela
manutenção ou pelo fornecimento dos
equipamentos tecnológicos e da infraestrutura
necessária e adequada à prestação de
teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a
distância e as disposições relativas ao
reembolso de despesas arcadas pelo
empregado serão previstas em contrato
escrito, firmado previamente ou no prazo de
trinta dias, contado da data da mudança do
regime de trabalho.

§ 4º Na hipótese de o empregado não possuir
os equipamentos tecnológicos nem a
infraestrutura necessária e adequada à
prestação de teletrabalho, trabalho remoto ou
trabalho a distância:

I - o empregador poderá fornecer os
equipamentos em regime de comodato e
pagar por serviços de infraestrutura, que não
caracterizarão verba de natureza salarial; ou

II - o período da jornada normal de trabalho
será computado como tempo de trabalho à
disposição do empregador, na impossibilidade
do oferecimento do regime de comodato de
que trata o inciso I.

DA
ANTECIPAÇÃO
INDIVIDUAIS

DE

FÉRIAS

Art. 5º
O empregador informará ao
empregado, durante o prazo previsto no art.
1º, sobre a antecipação de suas férias com
antecedência de, no mínimo, quarenta e oito
horas, por escrito ou por meio eletrônico, com
a indicação do período a ser gozado pelo
empregado.

§ 1º As férias antecipadas nos termos do
disposto no caput:

I - não poderão ser gozadas em períodos
inferiores a cinco dias corridos; e

II - poderão ser concedidas por ato do
empregador, ainda que o período aquisitivo a
elas relativo não tenha transcorrido.

§ 2º Empregado e empregador poderão,
adicionalmente, negociar a antecipação de
períodos futuros de férias por meio de acordo
individual escrito.

§ 5º O tempo de uso de equipamentos
§ 3º Os trabalhadores que pertençam ao
tecnológicos e de infraestrutura necessária,
grupo de risco do coronavírus (covid-19)
assim como de softwares, de ferramentas
serão priorizados para o gozo de férias,
digitais ou de aplicações de internet utilizados
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individuais ou coletivas, nos termos do
disposto neste Capítulo e no Capítulo IV.

Art. 6º O empregador poderá, durante o prazo
previsto no art. 1º, suspender as férias ou
licenças não remuneradas dos profissionais
da área de saúde ou daqueles que
desempenhem funções essenciais, por meio
de comunicação formal da decisão ao
trabalhador por escrito ou, preferencialmente,
por meio eletrônico, com antecedência de
quarenta e oito horas.

Art. 7º O adicional de um terço relativo às
férias concedidas durante o período a que se
refere o art. 1º poderá ser pago após a sua
concessão, a critério do empregador, até a
data em que é devida a gratificação natalina
prevista no art. 1º da Lei nº 4.749, de 12 de
agosto de 1965.

Art. 8º A conversão de um terço do período
das férias de que trata o caput em abono
pecuniário dependerá da anuência do
empregador, hipótese em que o pagamento
poderá ser efetuado até a data de que trata o
art. 7º.

Art. 9º O pagamento da remuneração das
férias concedidas em razão do estado de
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) a que se refere o art. 1º poderá ser
efetuado até o quinto dia útil do mês
subsequente ao início do gozo das férias,
hipótese em que não se aplica o disposto no
art. 145 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1943.

Art. 10. Na hipótese de rescisão do contrato
de trabalho, os valores das férias, individuais
ou coletivas, ainda não adimplidos, serão
pagos juntamente com as verbas rescisórias
devidas.

Parágrafo único.
As férias antecipadas
gozadas cujo período não tenha sido
adquirido serão descontadas das verbas
rescisórias devidas ao empregado no caso de
pedido de demissão.

CAPÍTULO IV

DA CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS

Art. 11. O empregador poderá, a seu critério,
durante o prazo a que se refere o art. 1º,
conceder férias coletivas a todos os
empregados ou a setores da empresa e
deverá notificar o conjunto de empregados
afetados, por escrito ou por meio eletrônico,
com antecedência de, no mínimo, quarenta e
oito horas, hipótese em que não se aplicam o
limite máximo de períodos anuais e o limite
mínimo de dias corridos previstos na
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, permitida
a concessão por prazo superior a trinta dias.

Art. 12. O disposto no § 1º do art. 5º, no art.
7º, no art. 8º, no art. 9º e no parágrafo único
do art. 10 aplica-se às férias coletivas.

Art. 13. Ficam dispensadas a comunicação
prévia ao órgão local do Ministério da
Economia e a comunicação aos sindicatos
representativos da categoria profissional de
que trata o art. 139 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1943.

CAPÍTULO V

DO
APROVEITAMENTO
ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS

E

DA

Art. 14. Os empregadores poderão, durante o
período a que se refere o art. 1º, antecipar o
gozo de feriados federais, estaduais, distritais
e municipais, incluídos os religiosos, e
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deverão notificar, por escrito ou por meio
eletrônico, o conjunto de empregados
beneficiados, com antecedência de, no
mínimo, quarenta e oito horas, com a
indicação expressa dos feriados aproveitados.

Parágrafo único. Os feriados a que se refere
o caput poderão ser utilizados para
compensação do saldo em banco de horas.

CAPÍTULO VI

DO BANCO DE HORAS

Art. 15. Ficam autorizadas, durante o prazo
previsto no art. 1º, a interrupção das
atividades pelo empregador e a constituição
de regime especial de compensação de
jornada, por meio de banco de horas, em favor
do
empregador
ou
do
empregado,
estabelecido por meio de acordo individual ou
coletivo escrito, para a compensação no prazo
de até dezoito meses, contado da data de
encerramento do período de que trata o art.
1º.

§ 1º
A compensação de tempo para
recuperação do período interrompido poderá
ser feita por meio da prorrogação de jornada
em até duas horas, a qual não poderá exceder
dez horas diárias, e poderá ser realizada aos
finais de semana, observado o disposto no art.
68 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

§ 2º A compensação do saldo de horas
poderá ser determinada pelo empregador
independentemente de convenção coletiva ou
de acordo individual ou coletivo.

CAPÍTULO VII

DA
SUSPENSÃO
DE
EXIGÊNCIAS
ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E
SAÚDE NO TRABALHO

Art. 16. Fica suspensa, durante o prazo a que
se refere o art. 1º, a obrigatoriedade de
realização
dos
exames
médicos
ocupacionais, clínicos e complementares,
exceto dos exames demissionais, dos
trabalhadores que estejam em regime de
teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a
distância.

§ 1º Fica mantida a obrigatoriedade de
realização de exames ocupacionais e de
treinamentos periódicos aos trabalhadores da
área de saúde e das áreas auxiliares em
efetivo exercício em ambiente hospitalar, os
quais terão prioridade para submissão a
testes de identificação do coronavírus (covid19) previstos em normas de segurança e
saúde no trabalho ou em regulamentação
internacional.

§ 2º Os exames a que se refere o caput serão
realizados no prazo de cento e vinte dias,
contado da data de encerramento do período
de que trata o art. 1º.

§ 3º Os exames médicos ocupacionais
periódicos dos trabalhadores em atividade
presencial vencidos durante o prazo a que se
refere o art. 1º poderão ser realizados no
prazo de até cento e oitenta dias, contado da
data de seu vencimento.

§ 4º Na hipótese de o médico coordenador de
programa de controle médico e saúde
ocupacional considerar que a prorrogação da
realização dos exames representa risco para
a saúde do empregado, o médico indicará ao
empregador a necessidade de sua realização.

§ 3º
As empresas que desempenham
atividades essenciais poderão, durante o
prazo previsto no art. 1º, constituir regime
especial de compensação de jornada por
meio de banco de horas independentemente
da interrupção de suas atividades.
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§ 5º O exame demissional poderá ser
dispensado
caso
o
exame
médico
ocupacional mais recente tenha sido realizado
há menos de cento e oitenta dias.

Art. 17. Fica suspensa pelo prazo de sessenta
dias, contado da data de publicação desta
Medida Provisória, a obrigatoriedade de
realização de treinamentos periódicos e
eventuais dos atuais empregados, previstos
em normas regulamentadoras de segurança e
saúde no trabalho.

Art. 20. Fica suspensa a exigibilidade do
recolhimento do FGTS pelos empregadores,
referente às competências de abril, maio,
junho e julho de 2021, com vencimento em
maio, junho, julho e agosto de 2021,
respectivamente.

Parágrafo único. Os empregadores poderão
fazer uso da prerrogativa prevista no caput
independentemente:

§ 1º Os treinamentos de que trata o caput
serão realizados no prazo de cento e oitenta
dias, contado da data de encerramento do
período de que trata o art. 1º.

I - do número de empregados;

§ 2º Os treinamentos previstos em normas
regulamentadoras de segurança e saúde no
trabalho poderão, durante o período a que se
refere o art. 1º, ser realizados na modalidade
de ensino a distância e caberá ao empregador
observar os conteúdos práticos, de modo a
garantir que as atividades sejam executadas
com segurança.

III - da natureza jurídica;

Art. 18. Fica autorizada a realização de
reuniões das comissões internas de
prevenção de acidentes, inclusive aquelas
destinadas a processos eleitorais, de maneira
inteiramente remota, com a utilização de
tecnologias da informação e comunicação.

Art. 19. O disposto neste Capítulo não
autoriza o descumprimento das normas
regulamentadoras de segurança e saúde no
trabalho pelo empregador, aplicadas as
ressalvas previstas apenas nas hipóteses
excepcionadas.

CAPÍTULO VIII

II - do regime de tributação;

IV - do ramo de atividade econômica; e

V - da adesão prévia.

Art. 21. O depósito das competências de abril,
maio, junho e julho de 2021 poderá ser
realizado de forma parcelada, sem a
incidência da atualização, da multa e dos
encargos previstos no art. 22 da Lei nº 8.036,
de 11 de maio de 1990.

§ 1º Os depósitos referentes às competências
de que trata o caput serão realizados em até
quatro parcelas mensais, com vencimento a
partir de setembro de 2021, na data do
recolhimento mensal devido, conforme
disposto no caput do art. 15 da Lei nº 8.036,
de 1990.

§ 2º
O empregador, para usufruir da
prerrogativa prevista no caput, fica obrigado a
declarar as informações até 20 de agosto de
DO DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO
2021, nos termos do disposto no inciso IV
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
caput do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
SERVIÇO
de 1991, observado que:
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I - as informações prestadas constituirão
declaração e reconhecimento dos créditos
delas decorrentes, caracterizarão confissão
de débito e constituirão instrumento hábil e
suficiente para a cobrança do crédito de
FGTS; e

II - os valores não declarados, nos termos do
disposto neste parágrafo, serão considerados
em atraso e obrigarão o pagamento integral
da multa e dos encargos devidos nos termos
do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de
1990.

Art. 22. Na hipótese de rescisão do contrato
de trabalho, a suspensão prevista no art. 20
ficará resolvida e o empregador ficará
obrigado:

I
ao
recolhimento
dos
valores
correspondentes, sem incidência da multa e
dos encargos devidos nos termos do disposto
no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990, caso seja
efetuado no prazo legal; e

II - ao depósito dos valores previstos no art. 18
da Lei nº 8.036, de 1990.

vinte dias, contado da data de publicação
desta Medida Provisória.

Art. 25. O inadimplemento das parcelas
previstas no § 1º do art. 21 ensejará o
bloqueio do certificado de regularidade do
FGTS.

Art. 26.
Os prazos dos certificados de
regularidade emitidos anteriormente à data de
publicação desta Medida Provisória serão
prorrogados por noventa dias.

Parágrafo único. Os parcelamentos de débito
do FGTS em curso que tenham parcelas
vincendas nos meses de abril, maio, junho e
julho de 2021 não impedirão a emissão de
certificado de regularidade.

CAPÍTULO IX

OUTRAS DISPOSIÇÕES EM MATÉRIA
TRABALHISTA PARA ENFRENTAMENTO
DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE
PÚBLICA
DE
IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL
DECORRENTE
DO
CORONAVÍRUS (COVID-19)

Parágrafo único. Na hipótese prevista no
caput, as eventuais parcelas vincendas terão
a sua data de vencimento antecipada para o
prazo aplicável ao recolhimento previsto no
art. 18 da Lei nº 8.036, de 1990.

Art. 27. Fica permitido aos estabelecimentos
de saúde, durante o prazo definido no art. 1º,
por meio de acordo individual escrito, inclusive
para as atividades insalubres e para a jornada
de doze horas de trabalho por trinta e seis
horas de descanso:

Art. 23. As parcelas de que trata o § 1º do art.
21, caso inadimplidas, estarão sujeitas à
multa e aos encargos devidos nos termos do
disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990.

I - prorrogar a jornada de trabalho, nos termos
do disposto no art. 61 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1943; e

II - adotar escalas de horas suplementares
entre a décima terceira e a vigésima quarta
hora do intervalo interjornada, sem que haja
penalidade administrativa, garantido o
repouso semanal remunerado nos termos do
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disposto no art. 67 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1943.

Art. 28. As horas suplementares computadas
em decorrência da adoção das medidas
previstas caput no art. 27 poderão ser
compensadas, no prazo de dezoito meses,
contado do fim do prazo estabelecido no art.
1º, por meio de banco de horas ou
remuneradas como hora extra.

Art. 29. O disposto nesta Medida Provisória
aplica-se:

I - às relações de trabalho regidas:

a) pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974;
e

b) pela Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973; e

II - no que couber, às relações regidas pela Lei
Complementar nº 150, de 1º de junho de
2015, tais como jornada, banco de horas e
férias.

Art. 30. Não se aplicam aos trabalhadores em
regime de teletrabalho, nos termos do
disposto nesta Medida Provisória, as
regulamentações
sobre
trabalho
em
teleatendimento e telemarketing, dispostas na
Seção II do Capítulo I do Título III da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

476-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943,
poderá ser oferecido pelo empregador
exclusivamente na modalidade não presencial
e terá duração de, no mínimo, um mês e, no
máximo, três meses.

Art. 32. Fica permitida a utilização de meios
eletrônicos para cumprimento dos requisitos
formais previstos no Título VI da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1943, inclusive para
convocação,
deliberação,
decisão,
formalização e publicidade de convenção ou
de acordo coletivo de trabalho.

Art. 33. Os prazos previstos no Título VI da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, ficam
reduzidos pela metade.

Art. 34. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação

Brasília, 27 de abril de 2021; 200º da
Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31.
O curso ou o programa de
qualificação profissional de que trata o art.
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DECRETOS

Brasília, 30 de janeiro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
DECRETO Nº 10.212, DE 30 DE JANEIRO
DE 2020: Promulga o texto revisado do
Regulamento
Sanitário
Internacional,
acordado na 58ª Assembleia Geral da
Organização Mundial de Saúde, em 23 de
maio de 2005.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, caput,
inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional
aprovou o texto revisado do Regulamento
Sanitário Internacional, acordado na 58ª
Assembleia Geral da Organização Mundial de
Saúde, em 23 de maio de 2005, por meio do
Decreto Legislativo nº 395, de 9 de julho de
2009; e
Considerando que o texto revisado do
Regulamento Sanitário Internacional entrou
em vigor para a República Federativa do
Brasil, no plano jurídico externo, em 15 de
junho de 2007, nos termos de seu Artigo 59;

DECRETA:

Art. 1º Fica promulgado o texto revisado do
Regulamento
Sanitário
Internacional,
acordado na 58ª Assembleia Geral da
Organização Mundial de Saúde, em 23 de
maio de 2005, anexo a este Decreto.
Art. 2º
São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional atos que possam resultar
em revisão do Regulamento de que trata o art.
1º e ajustes complementares que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional, nos termos do inciso I do
caput do art. 49 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Ernesto Henrique Fraga Araújo

Anexos
disponíveis
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019
-2022/2020/decreto/D10212.htm

DECRETO Nº 7.616, DE 17 DE NOVEMBRO
DE 2011: Dispõe sobre a declaração de
Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional - ESPIN e institui a
Força Nacional do Sistema Único de Saúde
- FN-SUS.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso das
atribuições que lhe confere o art. 84, incisos
IV e VI, alínea “a” da Constituição, e tendo em
vista o disposto no parágrafo único do art. 16
da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
e no § 4º do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a
declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional - ESPIN e institui a
Força Nacional do Sistema Único de Saúde FN-SUS.
CAPÍTULO I
DA DECLARAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM
SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
NACIONAL
Art. 2º A declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional - ESPIN
ocorrerá em situações que demandem o
emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública.
Art. 3º A ESPIN será declarada em virtude da
ocorrência das seguintes situações:

I - epidemiológicas;
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II - de desastres; ou
III - de desassistência à população.
§
1º
Consideram-se
situações
epidemiológicas, para os fins de aplicação do
inciso I do caput, os surtos ou epidemias que:
I - apresentem
nacional;

risco de

disseminação

II - sejam produzidos por agentes infecciosos
inesperados;
III - representem a reintrodução de doença
erradicada;
IV - apresentem gravidade elevada; ou
V - extrapolem a capacidade de resposta da
direção estadual do Sistema Único de Saúde
- SUS.
§ 2º Consideram-se situações de desastres,
para fins da aplicação do inciso II do caput, os
eventos que configurem situação de
emergência ou estado de calamidade pública
reconhecidos pelo Poder Executivo federal
nos termos da Lei nº 12.340, de 1º de
dezembro de 2010, e que impliquem atuação
direta na área de saúde pública.
§
3º
Consideram-se
situações
de
desassistência à população, para fins da
aplicação do inciso III do caput, o evento que,
devidamente reconhecido mediante a
decretação de situação de emergência ou
calamidade pública pelo ente federado
afetado, coloque em risco a saúde dos
cidadãos por incapacidade ou insuficiência de
atendimento à demanda e que extrapolem a
capacidade de resposta das direções estadual
e municipal do SUS
Art. 4º A declaração de ESPIN será efetuada
pelo Poder Executivo federal, por meio de ato
do Ministro de Estado da Saúde, após análise
de:
I - recomendação da Secretaria de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde, nos casos
de situações epidemiológicas;
II - requerimento do Ministério da Integração
Nacional, após o reconhecimento da situação
de emergência ou estado de calamidade
pública, quando forem necessárias medidas
de saúde pública nos casos de desastres; ou

III - requerimento do Poder Executivo do
Estado, do Distrito Federal ou do Município
afetado, mediante parecer favorável da
Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério
da Saúde, no caso de desassistência à
população.
§ 1º No caso no inciso III do caput, o Ministério
da Saúde comunicará ao Ministério da
Integração Nacional do encaminhamento do
requerimento, para avaliação da necessidade
de atuação conjunta.
§ 2º A recomendação e os requerimentos de
que tratam este artigo serão dirigidos ao
Ministro de Estado da Saúde para avaliação.
Art. 5º A recomendação a que se refere o
inciso I do caput do art. 4º deverá conter as
seguintes informações:
I - relatório técnico sobre risco de propagação
de doença ou agravo de saúde, inclusive com
análise das informações obtidas sobre a
ocorrência;
II - nível de gravidade da emergência em
saúde pública ou a sua natureza incomum ou
inesperada com indicação do potencial de
propagação;
III - níveis de morbidade, letalidade e de
contaminação que ocorreram ou que possam
ocorrer em determinada localidade; e
IV - descrição dos aspectos ambientais do
evento, caso se aplique, e outras informações
e dados técnicos pertinentes, conforme o
caso.
Parágrafo único. A recomendação de que
trata o caput será formalizada pela Secretaria
de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde,
quando
detectada
situação
epidemiológica que requeira a adoção de
medidas para, dentre outras finalidade,
interromper a propagação ou disseminação
de doenças ou agravos.
Art. 6º O requerimento previsto no inciso II do
caput do art. 4º será instruído com:
I - ato de reconhecimento da situação de
emergência ou estado de calamidade pelo
Ministro de Estado da Integração Nacional; e
II - termo de motivação, com as seguintes
informações:
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a) tipo do desastre, de acordo com a
codificação de desastres, ameaças e riscos
definida pelo Ministério da Integração
Nacional;
b) data e local do desastre;
c) descrição da área afetada, das causas e
dos efeitos do desastre;
d) estimativa de danos humanos, materiais,
ambientais e dos serviços essenciais de
saúde prejudicados;
e) medidas e ações em curso;

declaração de ESPIN e dispensar as
exigências referidas no inciso II do caput do
art. 6º , e inciso II do caput do art. 7º ,
considerando a intensidade do desastre ou da
situação de desassistência à população e seu
impacto social, econômico ou ambiental.
Art. 9º Após a constatação do preenchimento
dos requisitos previstos neste Decreto, o
Ministro de Estado da Saúde decidirá, em ato
motivado, a respeito da declaração da ESPIN.
Art. 10. O ato de declaração da ESPIN
conterá:

f) informações sobre capacidade de atuação e
recursos humanos, materiais, institucionais e
financeiros a serem empregados pelos entes
federados envolvidos para o restabelecimento
da normalidade; e

I - delimitação da circunscrição territorial
objeto da declaração;

g) outras informações disponíveis acerca do
desastre e seus efeitos.

III - designação do representante do Ministério
da Saúde responsável pela coordenação das
medidas a serem executadas durante a
ESPIN.

Art. 7º O requerimento a que se refere o inciso
III do caput do art. 4º deverá ser instruído com:
I - ato do ente federado que decretou a
situação de emergência ou o estado de
calamidade pública local; e
II - termo de motivação, com as seguintes
informações:
a) tipo de desassistência por especialidade,
conforme o disposto na Relação Nacional de
Ações e Serviços de Saúde - RENASES;
b) data e local da desassistência;
c) descrição da área afetada, das causas e
dos efeitos da desassistência;
d) estimativa dos danos humanos, materiais,
ambientais e dos serviços essenciais de
saúde prejudicados;
e) medidas e ações em curso;
f) informações sobre capacidade de atuação e
recursos humanos, materiais, institucionais e
financeiros a serem empregados pelo ente
federado requerente para o restabelecimento
da normalidade; e
g) outras informações disponíveis acerca da
desassistência e seus efeitos.
Art. 8º O Ministro de Estado da Saúde poderá
definir requisitos complementares para a

II - diretrizes e medidas que nortearão o
desenvolvimento das ações voltadas à
solução da emergência em saúde pública; e

§ 1º São atribuições do representante do
Ministério da Saúde designado para
coordenar as medidas a serem executadas
durante a ESPIN, nos termos do inciso III do
caput do art. 10:
I - planejar, organizar, coordenar e controlar
as medidas a serem empregadas durante a
ESPIN, nos termos das diretrizes fixadas pelo
Ministro de Estado da Saúde;
II - articular-se com os gestores estaduais,
distrital e municipais do SUS;
III - encaminhar ao Ministro de Estado da
Saúde, regularmente ou a pedido, relatórios
técnicos sobre a ESPIN e as ações
administrativas em curso;
IV - divulgar à população informações
relativas à ESPIN;
V - propor, de forma justificada, ao Ministro de
Estado da Saúde:
a) o acionamento da FN-SUS;
b) a contratação temporária de profissionais,
nos termos do disposto no inciso II do caput
do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro
de 1993;
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c) a aquisição de bens e a contratação de
serviços necessários para a atuação na
ESPIN;
d) a requisição de bens e serviços, tanto de
pessoas naturais como de jurídicas, nos
termos do inciso XIII do caput do art. 15 da Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 ; e
e) o encerramento da ESPIN.
§ 2º O representante do Ministério da Saúde
de que trata este artigo fica autorizado a
delegar as atribuições de que trata o § 1º.
Art. 11. Declarada a ESPIN, o Ministério da
Saúde poderá:
I - convocar a FN-SUS;
II - requisitar, em seu âmbito administrativo,
bens e serviços, tanto de pessoas naturais
como de jurídicas, sendo-lhes assegurada
justa indenização, nos termos do disposto no
inciso XIII do caput do art. 15 da Lei nº 8.080,
de 1990 ; e
III - contratar, em conjunto com o Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, profissionais de saúde, por tempo
determinado e em razão de excepcional
interesse público, nos termos do disposto no
inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 8.745, de
1993.
Parágrafo único. No caso do inciso III do
caput, ato conjunto dos Ministros de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão e da
Saúde
estabelecerá
diretrizes
para
remuneração
de
pessoal
contratado
temporariamente nos termos deste Decreto.
CAPÍTULO II
DA FORÇA NACIONAL DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE
Art. 12. Fica instituída a Força Nacional do
Sistema Único de Saúde - FN-SUS como
programa de cooperação voltado à execução
de medidas de prevenção, assistência e
repressão a situações epidemiológicas, de
desastres ou de desassistência à população.
Parágrafo
único.
Poderão
aderir
voluntariamente à FN-SUS os entes
federados interessados, por meio de
instrumento específico.

Art. 13. Compete ao Ministério da Saúde,
como gestor da FN-SUS:
I - definir as diretrizes operacionais de atuação
da FN-SUS;
II - convocar e coordenar a FN-SUS para atuar
nos casos de declaração de ESPIN e em
outras situações de emergência em saúde
pública;
III - definir os critérios e mecanismos para
avaliar as solicitações de apoio da FN-SUS
por parte dos Estados, Municípios e Distrito
Federal, quando esgotadas suas capacidades
de resposta em situações de emergência em
saúde pública;
IV - estabelecer as diretrizes de seleção,
educação permanente e qualificação para a
FN-SUS;
V - manter cadastro de profissionais
integrantes da FN-SUS para serem
convocados e mobilizados para atuação na
resposta sempre que se fizer necessário;
VI - manter cadastro de pesquisadores e
especialistas em saúde, instituições e
serviços que comporão as respostas
coordenadas às emergências em saúde
pública;
VII - articular-se com as demais instâncias do
SUS na provisão de força de trabalho, de
logística e de recursos materiais para
assegurar a execução das ações de saúde da
FN-SUS;
VIII - solicitar apoio de outros órgãos e
entidades federais na operacionalização da
resposta às emergências em saúde pública e
desastres; e
IX - celebrar contratos, convênios e
instrumentos de cooperação para assegurar a
força de trabalho, a logística e os recursos
materiais.
Parágrafo único. O ato do Ministro de Estado
da Saúde que convocar a FN-SUS conterá os
limites e prazo de sua atuação.
Art. 14. A FN-SUS será formada por equipes
de profissionais da União que atuarão em
conjunto com as demais esferas de governo e
instituições envolvidas na resposta às
situações de emergência em saúde pública.
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Art. 15. Poderão compor a FN-SUS:
I - servidores ou empregados públicos de
hospitais sob gestão federal e hospitais
universitários federais;
II - servidores ou empregados públicos do
Ministério da Saúde e entidades vinculadas;
III - pessoal contratado temporariamente por
excepcional interesse público, nos termos da
Lei nº 8.745, de 1993;
IV - servidores ou empregados públicos
estaduais, distritais ou municipais vinculados
ao SUS dos entes que aderirem à FN-SUS; e
V - voluntários que atuem na área da saúde.
§ 1º A participação na FN-SUS será
promovida de acordo com a situação que
originou a declaração de ESPIN e a sua
gravidade.
§ 2º No caso de servidores ou empregados
públicos que não integrem o quadro de
pessoal do Ministério da Saúde, a designação
para compor o cadastro de profissionais
integrantes da FN-SUS deverá ser solicitada
ao Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
§ 3º Os servidores ou empregados públicos
vinculados aos Estados, ao Distrito Federal ou
aos Municípios serão designados pelo
Ministério da Saúde para compor a FN-SUS,
após indicação prévia do ente federado
respectivo.
§ 4º Os servidores e empregados públicos que
integrarem a FN-SUS serão coordenados pelo
Ministério da Saúde apenas enquanto durar
sua designação, sem prejuízo de sua
remuneração e do seu vínculo funcional com
o órgão ou entidade de origem.
Art. 16. Os servidores públicos federais
convocados para atuar na FN-SUS, quando
afastarem-se de sua sede, farão jus a diárias
e passagens, nos termos do que dispõe o art.
58, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990.
Parágrafo único. As despesas com diárias e
passagens a que se refere o caput correrão à
conta das dotações orçamentárias previstas
para o Ministério da Saúde.

Art. 17. Os servidores e empregados públicos
designados
para
atuar
na
FN-SUS
trabalharão de modo integrado com a direção
estadual, distrital e municipal do SUS.
Art. 18. As Forças Armadas, mediante
autorização do Presidente da República, nos
termos do art. 16 da Lei Complementar nº 97,
de 9 de junho de 1999, poderão oferecer
instalações, recursos humanos, transporte,
logística e treinamento de modo a contribuir
com as atividades da FN-SUS.
Parágrafo único. As despesas das operações
das Forças Armadas, nos termos do disposto
do caput, serão custeadas com dotações
orçamentárias do Ministério da Saúde.
Art. 19. Os órgãos e entidades federais,
mediante ajuste com o Ministério da Saúde,
poderão oferecer instalações, recursos
humanos, transporte, logística e treinamento
de modo a contribuir com as atividades da FNSUS.
Art. 20. Os entes federados que aderirem à
FN-SUS poderão fornecer recursos materiais
e logísticos para sua operacionalização.
Art. 21. O Ministério da Saúde destinará
recursos orçamentários específicos para
ativação e manutenção da FN-SUS.
Art. 22. O Ministério da Saúde poderá
convocar a FN-SUS para integrar ações
humanitárias e em resposta internacional
coordenada, quando solicitado.
Art. 23. O Ministro de Estado da Saúde poderá
estabelecer condições complementares para
aplicação deste Decreto.
Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.

Brasília, 17 de novembro de 2011; 190º da
Independência e 123º da República.

DILMA ROUSSEFF
Alexandre Rocha Santos Padilha
Miriam Belchior
Fernando Bezerra Coelho

Luís Inácio Lucena Adams
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produtos adequadas às necessidades da
população brasileira no momento da
autorização;
DECRETO Nº 10.407 DE 29 DE JUNHO DE
2020: Regulamenta a Lei nº 13.993, de 23
de abril de 2020, que dispõe sobre a
proibição de exportações de produtos
médicos, hospitalares e de higiene
essenciais ao combate à epidemia da
COVID-19 no País.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, caput,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei nº 13.993, de 23 de abril de
2020,
DECRETA:
Objeto e âmbito de aplicação
Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº
13.993, de 23 de abril de 2020, que dispõe
sobre a proibição de exportação de produtos
médicos, hospitalares e de higiene essenciais
ao combate à epidemia da covid-19 no País,
enquanto perdurar a emergência em saúde
pública de importância nacional.
Parágrafo único. Os produtos sujeitos à
proibição de que trata o caput estão
relacionados no Anexo a este Decreto.
Art. 2º A Secretaria de Comércio Exterior da
Secretaria Especial de Comércio Exterior e
Assuntos Internacionais do Ministério da
Economia implementará a proibição de que
trata o caput por meio do Sistema Integrado
de Comércio Exterior - Siscomex.
Exclusão da proibição de exportação

IV - os impactos sobre as cadeias de
suprimentos brasileiras; e
V - o suprimento de missões diplomáticas,
repartições consulares ou outras repartições
mantidas pelo Estado brasileiro ou por
serviços sociais autônomos no exterior.
§ 1º A Secretaria de Comércio Exterior da
Secretaria Especial de Comércio Exterior e
Assuntos Internacionais do Ministério da
Economia poderá consultar outros órgãos e
entidades da administração pública sobre a
aplicação dos elementos de que trata o caput.
§ 2º A Secretaria de Comércio Exterior da
Secretaria Especial de Comércio Exterior e
Assuntos Internacionais do Ministério da
Economia
consultará o Ministério das
Relações Exteriores sobre os elementos a
que se referem os incisos I, II e V do caput,
quando aplicáveis.
§ 3º Para a emissão da autorização de que
trata o caput, a Secretaria de Comércio
Exterior da Secretaria Especial de Comércio
Exterior e Assuntos Internacionais do
Ministério
da
Economia
consultará
previamente o Ministério da Saúde sobre o
interesse na requisição dos produtos, nos
termos do disposto no inciso VII do caput do
art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.
§ 4º
A autorização de exportação não
dispensa os controles de competência da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa e a observância de outras disposições
legais vigentes.

Art. 3º A Secretaria de Comércio Exterior da
Secretaria Especial de Comércio Exterior e
Assuntos Internacionais do Ministério da
Economia
poderá
autorizar,
excepcionalmente, a exportação dos produtos
relacionados no Anexo, considerados os
seguintes elementos:

Art. 4º Não são objeto da proibição de que
trata este Decreto as exportações:

I - as razões humanitárias;

III - temporárias de produtos destinados à
homologação, a ensaios, a testes de
funcionamento ou de resistência ou utilizados
no desenvolvimento de produtos ou
protótipos; ou

II - os compromissos internacionais do País;
III - as condições do abastecimento
doméstico, da distribuição e do acesso aos

I - de equipamentos de proteção individual
que não possam ser utilizados na área de
saúde;
II - de provisões de bordo;
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IV - temporárias para o aperfeiçoamento
passivo.
Parágrafo único. Nas hipóteses de que tratam
os incisos III e IV do caput, é obrigatório o
retorno dos produtos ao território nacional nos
prazos estabelecidos pela Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia.
Vigência
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Parágrafo único.
Independentemente da
decisão do Presidente, do Coordenador ou do
Plenário, é garantida aos membros de
colegiados que desejarem a participação nas
reuniões por meio de videoconferência.
Art. 3º O disposto neste Decreto não será
interpretado como:
I - limitador de outras previsões de reuniões
de colegiados integralmente por meio de
videoconferência; ou
II - não aplicável a determinados colegiados
por força de normas especiais que disponham
em contrário.
Parágrafo único. O disposto no inciso II do
caput não será aplicado na hipótese de
previsão da obrigação de reunião presencial:
I - em lei; ou

Paulo Guedes

II - se posterior à entrada em vigor deste
Decreto:
a) em decreto; ou

Anexo
disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato20
19-2022/2020/Decreto/D10407.htm

DECRETO Nº 10.416, DE 7 DE JULHO DE
2020: Autoriza o uso de videonconferência
nas
reuniões
de
colegiados
da
administração pública federal.

b) em portaria de Ministro de Estado.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação

Brasília, 7 de julho de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Walter Souza Braga Netto
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, caput,
inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º
Este Decreto dispõe sobre a
possibilidade de realização de reuniões de
colegiados da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional por meio de
videoconferência.
Art. 2º As reuniões de colegiados poderão ser
realizadas integralmente por meio de
videoconferência, conforme decisão do
Presidente
ou
do Coordenador,
ad
referendum do Plenário.

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.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, caput,
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inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei nº 14.020, de 6 de julho de
2020,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto 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.
Art. 2º O prazo máximo para celebrar acordo
de redução proporcional da jornada de
trabalho e de salário de que trata o caput do
art. 7º da Lei nº 14.020, de 2020, fica
acrescido de trinta dias, de modo a completar
o total de cento e vinte dias.

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, formalizado até a data
de publicação da Medida Provisória nº 936, de
1º de abril de 2020, fará jus ao benefício
emergencial mensal no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais), pelo período adicional de
um mês, contado da data de encerramento do
período de três meses de que trata o art. 18
da Lei nº 14.020, de 2020.
Art. 7º A concessão e o pagamento do
benefício emergencial de preservação do
emprego e da renda e do benefício
emergencial mensal de que tratam,
respectivamente, os art. 5º e art. 18 da Lei nº
14.020, de 2020, observadas as prorrogações
de prazo previstas neste Decreto, ficam
condicionados
às
disponibilidades
orçamentárias.

Art. 3º O prazo máximo para celebrar acordo
de suspensão temporária do contrato de
trabalho de que trata o caput do art. 8º da Lei
nº 14.020, de 2020, fica acrescido de sessenta
dias, de modo a completar o total de cento e
vinte dias.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Parágrafo único. A suspensão do contrato de
trabalho poderá ser efetuada de forma
fracionada, em períodos sucessivos ou
intercalados, desde que esses períodos sejam
iguais ou superiores a dez dias e que não seja
excedido o prazo de cento de vinte dias de
que trata o caput.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Art. 4º O prazo máximo para celebrar acordo
de redução proporcional de jornada e de
salário e de suspensão temporária do contrato
de trabalho, ainda que em períodos
sucessivos ou intercalados, de que trata o art.
16 da Lei nº 14.020, de 2020, fica acrescido
de trinta dias, de modo a completar o total de
cento e vinte dias, respeitado o prazo máximo
resultante da prorrogação de que trata o art.
3º.
Art. 5º Os períodos de redução proporcional
de jornada e de salário ou de suspensão
temporária do contrato de trabalho utilizados
até a data de publicação deste Decreto serão
computados para fins de contagem dos limites
máximos resultantes do acréscimo de prazos
de que tratam os art. 2º, art. 3º e art. 4º.

Brasília, 13 de julho de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

Paulo Guedes

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.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, caput,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei nº 14.017, de 29 de junho de
2020,
DECRETA:
CAPÍTULO I

Art. 6º O empregado com contrato de trabalho
DISPOSIÇÕES GERAIS
intermitente, nos termos do disposto no § 3º
do art. 443 da Consolidação das Leis do
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Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº
14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe
sobre 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.
Art. 2º A União entregará aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, em parcela
única, no exercício de 2020, o valor de R$
3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) para
aplicação em ações emergenciais de apoio ao
setor cultural, conforme estabelecido no art. 2º
da Lei nº 14.017, de 2020, observado o
seguinte:
I - compete aos Estados e ao Distrito Federal
distribuir a renda emergencial mensal aos
trabalhadores da cultura, em observância ao
disposto no inciso I do caput do art. 2º da Lei
nº 14.017, de 2020;
II - compete aos Municípios e ao Distrito
Federal distribuir os subsídios mensais para a
manutenção de espaços artísticos e culturais,
microempresas e pequenas empresas
culturais,
cooperativas,
instituições
e
organizações culturais comunitárias que
tiveram as suas atividades interrompidas por
força das medidas de isolamento social, em
observância ao disposto no inciso II do caput
do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020; e
III - compete aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios elaborar e publicar editais,
chamadas públicas ou outros instrumentos
aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e
serviços vinculados ao setor cultural,
manutenção de agentes, de espaços, de
iniciativas, de cursos, de produções, de
desenvolvimento de atividades de economia
criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, e
realização de atividades artísticas e culturais
que possam ser transmitidas pela internet ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e
outras plataformas digitais, em observância
ao disposto no inciso III do caput do art. 2º da
Lei nº 14.017, de 2020.
§ 1º Do valor previsto no caput pelo menos
vinte por cento serão destinados às ações
emergenciais previstas no inciso III do caput.

neste Decreto deverão residir
domiciliados no território nacional.

e

estar

§ 3º
Para a execução das ações
emergenciais previstas no inciso III do caput,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
definirão, em conjunto, o âmbito em que cada
ação emergencial será realizada, de modo a
garantir que não haja sobreposição entre os
entes federativos.
§ 4º O Poder Executivo dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios editará
regulamento
com
os
procedimentos
necessários à aplicação dos recursos
recebidos na forma prevista neste artigo, no
âmbito de cada ente federativo, observado o
disposto na Lei nº 14.017, de 2020, e neste
Decreto.
§ 5º O pagamento dos recursos destinados
ao cumprimento do disposto nos incisos I e II
do caput fica condicionado à verificação de
elegibilidade do beneficiário, realizada por
meio de consulta prévia a base de dados em
âmbito federal disponibilizada pelo Ministério
do Turismo.
§ 6º
A verificação de elegibilidade do
beneficiário de que trata o § 5º não dispensa
a realização de outras consultas a bases de
dados dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios que se façam necessárias.
§ 7º As informações obtidas de bases de
dados dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios deverão ser homologadas pelo
respectivo ente federativo. (Redação dada
pelo Decreto Federal nº 10.489, de 17 de
setembro de 2020)
§ 8º Na hipótese de inexistência de inscrição
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios informarão o número ou o código
de identificação único que vincule o solicitante
à organização ou ao espaço beneficiário.
§ 9º O agente público responsável pelo
pagamento em desacordo com o disposto nos
§ 5º ao § 8º poderá ser responsabilizado nas
esferas civil, administrativa e penal, na forma
prevista em lei.
CAPÍTULO II

DA RENDA EMERGENCIAL
§ 2º
Os beneficiários dos recursos
contemplados na Lei nº 14.017, de 2020, e
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Art. 3º A renda emergencial de que trata o
inciso I do caput do art. 2º terá o valor de R$
600,00 (seiscentos reais), será paga
mensalmente, em três parcelas sucessivas, e
estará limitada a:
I - dois membros da mesma unidade familiar;
e
II - duas cotas, quando se tratar de mulher
provedora de família monoparental.
§ 1º O benefício referido no caput será
concedido, retroativamente, desde 1º de
junho de 2020.
§ 2º O benefício referido no caput será
prorrogado pelo mesmo prazo que for
prorrogado o benefício previsto no art. 2º da
Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, limitado
ao valor da parcela entregue pela União,
ressalvada a faculdade dos entes federativos
de suplementá-lo por meio de outras fontes
próprias de recursos.
Art. 4º Farão jus à renda emergencial prevista
no inciso I do caput do art. 2º os trabalhadores
da cultura com atividades interrompidas que
comprovem:
I - terem atuado social ou profissionalmente
nas áreas artística e cultural nos vinte e quatro
meses imediatamente anteriores à data de
publicação da Lei nº 14.017, de 2020,
comprovada a atuação por meio da
apresentação de:
a)
autodeclaração,
conforme
constante do Anexo II; ou
b)
documentação,
conforme
exemplificativa constante do Anexo II;

modelo
lista

II - não terem emprego formal ativo;
III - não serem titulares de benefício
previdenciário ou assistencial ou beneficiários
do seguro-desemprego ou de programa de
transferência de renda federal, ressalvado o
Programa Bolsa Família;
IV - terem renda familiar mensal per capita de
até meio salário-mínimo ou renda familiar
mensal total de até três salários-mínimos, o
que for maior;
V - não terem recebido, no ano de 2018,
rendimentos tributáveis acima de R$

28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e
cinquenta e nove reais e setenta centavos);
VI - estarem inscritos, com a respectiva
homologação da inscrição, em, pelo menos,
um dos cadastros a que se refere o art. 6º; e
VII - não serem beneficiários do auxílio
emergencial previsto na Lei nº 13.982, de
2020.
§ 1º
Entende-se como trabalhador e
trabalhadora da cultura as pessoas que
participam da cadeia produtiva dos
segmentos artísticos e culturais descritos no
art. 8º, incluídos artistas, contadores de
histórias, produtores, técnicos, curadores,
oficineiros e professores de escolas de arte e
capoeira.
§ 2º São considerados empregados formais,
para efeitos deste artigo, os empregados com
contrato de trabalho formalizado nos termos
da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, e todos os agentes públicos,
independentemente da relação jurídica,
inclusive os ocupantes de cargo ou função
temporários ou de cargo em comissão de livre
nomeação e exoneração e os titulares de
mandato eletivo.
CAPÍTULO III
DO SUBSÍDIO MENSAL
Art. 5º O subsídio mensal de que trata o inciso
II do caput do art. 2º terá valor mínimo de R$
3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$
10.000,00 (dez mil reais), de acordo com
critérios estabelecidos pelo gestor local.
§ 1º Previamente à concessão do benefício
de que trata o caput, os critérios estabelecidos
pelo gestor local deverão ser publicados em
ato formal.
§ 2º Os critérios estabelecidos pelo gestor
local serão informados detalhadamente no
relatório de gestão final a que se refere o
Anexo I, disponível para preenchimento na
Plataforma +Brasil.
Art. 6º Farão jus ao subsídio mensal previsto
no inciso II do caput do art. 2º as entidades de
que trata o referido inciso, desde que estejam
com suas atividades interrompidas e que
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comprovem a sua inscrição e a homologação
em, no mínimo, um dos seguintes cadastros:
I - Cadastros Estaduais de Cultura;
II - Cadastros Municipais de Cultura;
III - Cadastro Distrital de Cultura;
IV - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões
de Cultura;
V - Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões
de Cultura;
VI - Sistema Nacional de Informações e
Indicadores Culturais;
VII - Sistema de Informações Cadastrais do
Artesanato Brasileiro; e
VIII - outros cadastros referentes a atividades
culturais existentes no âmbito do ente
federativo, bem como projetos culturais
apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, nos vinte e quatro meses
imediatamente anteriores à data de
publicação da Lei nº 14.017, de 2020.
§ 1º As entidades de que trata o inciso II do
caput do art. 2º deverão apresentar
autodeclaração,
da
qual
constarão
informações sobre a interrupção de suas
atividades e indicação dos cadastros em que
estiverem inscritas acompanhados da sua
homologação, quando for o caso.
§ 2º
Enquanto perdurar o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, cada
ente federativo deverá adotar medidas que
garantam inclusões e alterações nas
inscrições ou nos cadastros, por meio de
autodeclaração ou de apresentação de
documentos, preferencialmente de modo não
presencial.
§ 3º O subsídio mensal previsto no inciso II
do caput do art. 2º somente será concedido
para a gestão responsável pelo espaço
cultural, vedado o recebimento cumulativo,
mesmo que o beneficiário esteja inscrito em
mais de um cadastro ou seja responsável por
mais de um espaço cultural.
§ 4º Após a retomada de suas atividades, as
entidades de que trata o inciso II do caput do
art. 2º ficam obrigadas a garantir como
contrapartida a realização de atividades

destinadas, prioritariamente, aos alunos de
escolas públicas ou de atividades em espaços
públicos de sua comunidade, de forma
gratuita, em intervalos regulares, em
cooperação e planejamento definido com o
ente federativo responsável pela gestão
pública cultural do local.
§ 5º Para fins de atendimento ao disposto no
art. 9º da Lei nº 14.017, de 2020, os
beneficiários do subsídio mensal previsto no
inciso II do caput do art. 2º apresentarão ao
responsável pela distribuição, juntamente à
solicitação do benefício, proposta de atividade
de contrapartida em bens ou serviços
economicamente mensuráveis.
§ 6º Incumbe ao responsável pela distribuição
do subsídio mensal previsto no inciso II do
caput do art. 2º verificar o cumprimento da
contrapartida de que trata este artigo.
§ 7º Fica vedada a concessão do subsídio
mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º
a
espaços
culturais
criados
pela
administração pública de qualquer esfera ou
vinculados a ela, bem como a espaços
culturais vinculados a fundações, a institutos
ou instituições criados ou mantidos por grupos
de empresas, a teatros e casas de
espetáculos de diversões com financiamento
exclusivo de grupos empresariais e a espaços
geridos pelos serviços sociais do Sistema S.
§ 8º
A lista de cadastros federais
homologados será publicada em canal oficial
do Governo federal.
Art. 7º O beneficiário do subsídio mensal
previsto no inciso II do caput do art. 2º
apresentará prestação de contas referente ao
uso do benefício ao ente federativo
responsável, conforme o caso, no prazo de
cento e vinte dias após o recebimento da
última parcela do subsídio mensal.
§ 1º A prestação de contas de que trata este
artigo deverá comprovar que o subsídio
mensal recebido foi utilizado para gastos
relativos à manutenção da atividade cultural
do beneficiário.
§ 2º Os gastos relativos à manutenção da
atividade cultural do beneficiário poderão
incluir despesas realizadas com:
I - internet;
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II - transporte;
III - aluguel;
IV - telefone;
V - consumo de água e luz; e
VI - outras despesas relativas à manutenção
da atividade cultural do beneficiário.
§ 3º O ente federativo responsável pela
concessão do subsídio mensal previsto no
inciso II do caput do art. 2º discriminará no
relatório de gestão final a que se refere o
Anexo I os subsídios concedidos, de modo a
especificar se as prestações de contas
referidas no caput deste artigo foram
aprovadas ou não e quais as providências
adotadas em caso de terem sido rejeitadas.
Art. 8º Para fins do disposto neste Decreto,
consideram-se espaços culturais aqueles
organizados e mantidos por pessoas,
organizações da sociedade civil, empresas
culturais, organizações culturais comunitárias,
cooperativas com finalidade cultural e
instituições culturais, com ou sem fins
lucrativos, que sejam dedicados a realizar
atividades artísticas e culturais, tais como:
I - pontos e pontões de cultura;
II - teatros independentes;
III - escolas de música, de capoeira e de artes
e estúdios, companhias e escolas de dança;
IV - circos;
V - cineclubes;
VI - centros culturais, casas de cultura e
centros de tradição regionais;
VII - museus comunitários, centros de
memória e patrimônio;
VIII - bibliotecas comunitárias;
IX - espaços culturais em comunidades
indígenas;
X - centros artísticos e culturais afrobrasileiros;
XI - comunidades quilombolas;
XII - espaços de povos e comunidades
tradicionais;

XIII - festas populares, inclusive o carnaval e
o São João, e outras de caráter regional;
XIV - teatro de rua e demais expressões
artísticas e culturais realizadas em espaços
públicos;
XV - livrarias, editoras e sebos;
XVI - empresas de diversão e produção de
espetáculos;
XVII - estúdios de fotografia;
XVIII - produtoras de cinema e audiovisual;
XIX - ateliês de pintura, moda, design e
artesanato;
XX - galerias de arte e de fotografias;
XXI - feiras de arte e de artesanato;
XXII - espaços de apresentação musical;
XXIII - espaços de literatura, poesia e
literatura de cordel;
XXIV - espaços e centros de cultura alimentar
de base comunitária, agroecológica e de
culturas originárias, tradicionais e populares;
e
XXV - outros espaços e atividades artísticos e
culturais validados nos cadastros a que se
refere o art. 6º.
CAPÍTULO IV
DOS EDITAIS, DAS CHAMADAS PÚBLICAS
E DE OUTROS INSTRUMENTOS
APLICÁVEIS
Art. 9º Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão elaborar e publicar
editais, chamadas públicas ou outros
instrumentos aplicáveis, de que trata o inciso
III do caput do art. 2º, por intermédio de seus
programas de apoio e financiamento à cultura
já existentes ou por meio da criação de
programas específicos.
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão desempenhar, em
conjunto, esforços para evitar que os recursos
aplicados se concentrem nos mesmos
beneficiários, na mesma região geográfica ou
em um número restrito de trabalhadores da
cultura ou de instituições culturais.
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§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão informar no relatório de
gestão final a que se refere o Anexo I:
I - os tipos de instrumentos realizados;
II - a identificação do instrumento;
III - o total dos valores repassados por meio
do instrumento;
IV - o quantitativo de beneficiários;
V - para fins de transparência e verificação, a
publicação em Diário Oficial dos resultados
dos certames em formato PDF;
VI - a comprovação do cumprimento dos
objetos pactuados nos instrumentos; e
VII - na hipótese de não cumprimento integral
dos objetos pactuados nos instrumentos, a
identificação dos beneficiários e as
providências adotadas para recomposição do
dano.
§ 3º A comprovação de que trata o inciso VI
do caput deverá ser fundamentada nos
pareceres de cumprimento do objeto
pactuado com cada beneficiário, atestados
pelo gestor do ente federativo responsável
pela distribuição dos recursos.
§ 4º O agente público responsável pelas
informações apresentadas no relatório de
gestão final, a que se refere o Anexo I, poderá
ser responsabilizado nas esferas civil,
administrativa e penal, na forma prevista em
lei.
§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão dar ampla publicidade às
iniciativas apoiadas pelos recursos recebidos
na forma prevista no inciso III do caput do art.
2º e transmitidas pela internet ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e
outras plataformas digitais, preferencialmente
por meio da divulgação no sítio eletrônico
oficial do ente federativo, cujo endereço
eletrônico deverá ser informado no relatório
de gestão final a que se refere o Anexo I.

nº 8.666, de 21 de junho de 1993.” (NR)
(Incluído pelo Decreto Federal nº 10.489, de
17 de setembro de 2020)
CAPÍTULO V
DA OPERACIONALIZAÇÃO DA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E DOS
PRAZOS
Art. 10.
Os recursos destinados ao
cumprimento do disposto no art. 2º deste
Decreto serão executados de forma
descentralizada, por meio de transferências
da União aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, por intermédio da Plataforma
+Brasil, instituída pelo Decreto nº 10.035, de
1º de outubro de 2019, cujos valores serão
repassados da seguinte forma:
I - cinquenta por cento aos Estados e ao
Distrito Federal, dos quais:
a) vinte por cento serão repassados de acordo
com os critérios de rateio do Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal
- FPE; e
b) oitenta por cento serão repassados
proporcionalmente à população de cada
Estado; e
II - cinquenta por cento aos Municípios e ao
Distrito Federal, dos quais:
a) vinte por cento serão repassados de acordo
com os critérios de rateio do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM; e
b) oitenta por cento serão repassados
proporcionalmente à população de cada
Município.
§ 1º Os valores repassados aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios são aqueles
constantes do Anexo III, calculados a partir
dos
coeficientes
de
FPM
e
FPE
encaminhados pela Secretaria do Tesouro
Nacional da Secretaria Especial de Fazenda
do Ministério da Economia e de acordo com a
estimativa de população considerada pelo
Tribunal de Contas da União.

§ 6º A execução das ações de que trata o
caput ocorrerá por meio de procedimentos
§ 2º Os valores repassados aos Estados, ao
públicos de seleção, iniciados por editais ou
Distrito Federal e aos Municípios a que se
chamadas públicas, observados os princípios
refere o § 1º serão cadastrados na Plataforma
da moralidade e da impessoalidade e vedada
+Brasil.
a aplicação da inexigibilidade de licitação de
que trata o inciso III do caput do art. 25 da Lei
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§ 3º O prazo para publicação da programação
ou destinação dos recursos de que trata o art.
2º será de sessenta dias para os Municípios e
de cento e vinte dias para os Estados e o
Distrito Federal, contado da data de
recebimento dos recursos.
§ 4º Para cumprimento do disposto neste
artigo, considera-se como publicada a
programação constante de dotação destinada
a esse fim na lei orçamentária vigente
divulgada em Diário Oficial ou em meio de
comunicação oficial.
§ 5º A publicação a que se refere o § 4º
deverá ser informada no relatório de gestão
final a que se refere o Anexo I.
Art. 11. A União fará a transferência para
Estados, Distrito Federal e Municípios em
conta
específica
em
agência
de
relacionamento do Banco do Brasil, de acordo
com o cronograma de pagamentos a ser
publicado em canal oficial do Governo federal.
§ 1º O Ministério do Turismo disponibilizará,
pelo prazo de sessenta dias, contado da data
da publicação deste Decreto, na Plataforma
+Brasil, os programas para que os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios indiquem a
agência de relacionamento do Banco do Brasil
para a qual serão transferidos os recursos e o
plano de ação para a sua execução,
observado o disposto no art. 2º.
§ 2º A conta específica de que trata o caput
será criada automaticamente pela Plataforma
+Brasil.
§ 3º Os recursos transferidos na forma
prevista neste artigo serão geridos,
exclusivamente, na conta específica de que
trata o caput.
§ 4º Além da conta específica a que se refere
o caput, será criada automaticamente pela
Plataforma +Brasil uma conta adicional aos
Estados
destinada
exclusivamente
à
distribuição dos recursos objetos de reversão.
§ 5º As movimentações de saída de recursos
das contas bancárias serão classificadas e
identificadas conforme o disposto no art. 2º e
as informações a elas referentes serão
disponibilizadas no sistema BB Ágil do Banco
do Brasil.

§ 6º O montante dos recursos indicado no
plano de ação poderá ser remanejado de
acordo com a demanda local, desde que a
divisão dos recursos prevista no art. 2º seja
respeitada e que o remanejamento seja
informado no relatório de gestão final a que se
refere o Anexo I.
CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS REVERTIDOS
Art. 12. Os recursos não destinados ou que
não tenham sido objeto de programação
publicada no prazo de sessenta dias após a
descentralização aos Municípios serão objeto
de reversão ao fundo estadual de cultura do
Estado onde o Município se localiza ou, na
falta deste, ao órgão ou à entidade estadual
responsável pela gestão desses recursos.
§ 1º Os Municípios transferirão os recursos
objeto de reversão diretamente da sua conta
bancária criada na Plataforma +Brasil para a
conta do Estado de que trata o § 4º do art. 11
no prazo de dez dias, contado da data a que
se refere o caput.
§ 2º Ao receber recursos objeto de reversão,
o Estado terá o prazo de sessenta dias para
publicar a sua programação ou destinar os
referidos recursos.
§ 3º Os recursos objeto de reversão somente
poderão ser utilizados para atendimento ao
disposto nos incisos II e III do caput do art. 2º.
§ 4º O disposto no caput aplica-se também
aos Municípios que descumprirem o prazo de
que trata o § 1º do art. 11.” (NR) (Incluído pelo
Decreto Federal nº 10.489, de 17 de setembro
de 2020)
CAPÍTULO VII
DAS DEVOLUÇÕES
Art. 13. Os recursos não destinados ou que
não tenham sido objeto de programação
publicada no prazo de cento e vinte dias após
a descentralização aos Estados serão
restituídos no prazo de dez dias à Conta Única
do Tesouro Nacional por meio da emissão e
do pagamento de Guia de Recolhimento da
União eletrônica.

Art. 14.
Os recursos revertidos pelos
Municípios aos Estados que não tenham sido
programados ou destinados no prazo previsto
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no § 2º do art. 12 serão restituídos no prazo
de dez dias à Conta Única do Tesouro
Nacional por meio da emissão e do
pagamento de Guia de Recolhimento da
União eletrônica.
Art. 15. Encerrado o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 2020, o saldo remanescente das
contas específicas de que trata o art. 11 será
restituído no prazo de dez dias à Conta Única
do Tesouro Nacional por meio da emissão e
do pagamento de Guia de Recolhimento da
União eletrônica.
CAPÍTULO VIII
DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios apresentarão o relatório de gestão
final a que se refere o Anexo I à SecretariaExecutiva do Ministério do Turismo no prazo
de cento e oitenta dias, contado da data em
que se encerrar o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 2020.
§ 1º O não envio do relatório de gestão final
no prazo estabelecido no caput ensejará em
responsabilização do gestor responsável e as
devidas providências para recomposição do
dano.
§ 2º A apresentação do relatório de gestão
final a que se refere o Anexo I não implicará a
regularidade das contas.
§ 3º A Secretaria Especial de Cultura do
Ministério do Turismo poderá solicitar
informações adicionais que permitam verificar
a aplicação regular dos recursos repassados,
caso entenda necessário, sem prejuízo de
instauração de tomada de contas especial.
Art. 17. Os Estados, os Municípios e o Distrito
Federal darão ampla publicidade e
transparência à destinação dos recursos de
que trata a Lei nº 14.017, de 2020.
Art. 18. Os Estados, os Municípios e o Distrito
Federal deverão manter a documentação
apresentada pelos beneficiários dos recursos
a que se refere o art. 2º pelo prazo de dez
anos.
CAPÍTULO IX

DOS EMPRÉSTIMOS E DA
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS
Art. 19. As instituições financeiras federais
poderão disponibilizar às pessoas físicas que
comprovem ser trabalhadores da cultura e às
microempresas e empresas de pequeno porte
de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, que tenham
finalidade cultural em seus respectivos
estatutos, o seguinte:
I - linhas de crédito específicas para fomento
de atividades e aquisição de equipamentos; e
II - condições especiais para renegociação de
débitos.
§ 1º Os débitos relacionados às linhas de
crédito previstas no inciso I do caput deverão
ser pagos no prazo de até trinta e seis meses,
em parcelas mensais reajustadas pela taxa do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- Selic, a partir de cento e oitenta dias,
contados do final do estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 2020.
§ 2º O acesso às linhas de crédito e às
condições especiais de que tratam os incisos
I e II do caput fica condicionado ao
compromisso de manutenção dos níveis de
emprego existentes na data de entrada em
vigor do Decreto Legislativo nº 6, de 2020.
§ 3º
As condições especiais para
renegociação de débitos a que se refere o
inciso II do caput deverão ser negociadas
diretamente pelos interessados junto às
instituições financeiras federais.
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20. As prorrogações de prazos para
projetos culturais já aprovados no âmbito dos
órgãos da administração pública federal
responsáveis pela área de cultura obedecerão
ao disposto no art. 12 da Lei nº 14.017, de
2020, os quais deverão adotar as medidas
previstas em lei.
Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, 17 de agosto de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.
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JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Marcelo Henrique Teixeira Dias

Anexos
disponíveis
em:
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato20
19-2022/2020/Decreto/D10464.htm

estado de calamidade pública a que se refere
o art. 1º da Lei nº 14.020, de 2020.
Art. 3º Os prazos máximos para celebrar
acordo de redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário e de suspensão
temporária de contrato de trabalho ainda que
em períodos sucessivos ou intercalados, de
que trata o art. 16 da Lei nº 14.020, de 2020,
consideradas as prorrogações do Decreto nº
10.422, de 2020, ficam acrescidos de
sessenta dias, de modo a completar o total de
cento e oitenta dias, limitados à duração do
estado de calamidade pública a que se refere
o art. 1º da Lei nº 14.020, de 2020.

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.

Art. 4º Os períodos de redução proporcional
de jornada de trabalho e de salário e de
suspensão temporária de contrato de trabalho
utilizados até a data de publicação deste
Decreto serão computados para fins de
contagem dos limites máximos resultantes
dos acréscimos de prazos de que tratam o art.
2º e o art. 3º e o Decreto nº 10.422, de 2020,
limitados à duração do estado de calamidade
pública a que se refere o art. 1º da Lei nº
14.020, de 2020.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, caput,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei nº 14.020, de 6 de julho de
2020,

Art. 5º O empregado com contrato de trabalho
intermitente, nos termos do disposto no § 3º
do art. 443 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, formalizado até 1º de
abril de 2020 fará jus ao benefício
emergencial mensal no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais), pelo período adicional de
dois meses, contado da data de encerramento
do período total de quatro meses de que
tratam o art. 18 da Lei nº 14.020, de 2020, e o
art. 6º do Decreto nº 10.422, de 2020.

DECRETA:
Art. 1º Este Decreto prorroga os prazos para
celebrar os 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 tratam a Lei nº 14.020,
de 6 de julho de 2020, e o Decreto nº 10.422,
de 13 de julho de 2020.
Art. 2º Os prazos máximos para celebrar
acordo de redução proporcional da jornada de
trabalho e de salário e de suspensão
temporária de contrato de trabalho, de que
tratam, respectivamente, o caput do art. 7º e o
caput do art. 8º da Lei nº 14.020, de 2020,
consideradas as prorrogações do Decreto nº
10.422, de 2020, ficam acrescidos de
sessenta dias, de modo a completar o total de
cento e oitenta dias, limitados à duração do

Art. 6º A concessão e o pagamento do
Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda e do benefício
emergencial mensal de que tratam,
respectivamente, o art. 5º e o art. 18 da Lei nº
14.020, de 2020, observadas as prorrogações
de prazos previstas no Decreto nº 10.422, de
2020, e neste Decreto, ficam condicionados
às disponibilidades orçamentárias e à duração
do estado de calamidade pública a que se
refere o art. 1º da Lei nº 14.020, de 2020.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
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Brasília, 24 de agosto de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

DECRETO Nº 10.488, DE 16 DE SETEMBRO
DE 2020: Regulamenta a Medida Provisória
nº 1.000, de 2 de setembro de 2020, que
institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, altera o
Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 84, caput,
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Medida
Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de
2020,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto regulamenta o auxílio
emergencial residual de que trata a Medida
Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de
2020.
Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto,
considera-se:
I - empregado formal - o empregado
remunerado com contrato de trabalho
formalizado nos termos do disposto na
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, e o agente público, independentemente
da relação jurídica, inclusive o ocupante de
cargo temporário ou função temporária ou de
cargo em comissão de livre nomeação e
exoneração e o titular de mandato eletivo;
II - renda familiar - a soma dos rendimentos
brutos auferidos por todos os membros da
unidade nuclear composta por um ou mais
indivíduos, eventualmente ampliada por
outros indivíduos que contribuam para o

rendimento ou que tenham suas despesas
atendidas por aquela unidade familiar, todos
moradores em um mesmo domicílio;
III - família monoparental com mulher
provedora - grupo familiar chefiado por mulher
sem cônjuge ou companheiro, com, no
mínimo, uma pessoa menor de dezoito anos
de idade; e
IV - mãe adolescente - mulher com idade de
doze a dezessete anos que tenha, no mínimo,
um filho.
§ 1º Não são considerados empregados
formais, para fins do disposto no inciso I do
caput, aqueles que deixaram de receber
remuneração há três meses ou mais, ainda
que possuam contrato de trabalho formalizado
nos termos do disposto na Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1943.
§ 2º Não serão incluídos no cálculo da renda
familiar mensal de que trata o inciso II do
caput os rendimentos percebidos de
programas de transferência de renda federal
previstos na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de
2004, e o auxílio de que trata o art. 2º da Lei
nº 13.982, de 2 de abril de 2020.
§ 3º Para fins do disposto neste Decreto, a
renda familiar per capita é a razão entre a
renda familiar mensal e o total de indivíduos
na família.
Art. 3º O auxílio emergencial residual no valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) será pago em
até quatro parcelas mensais ao trabalhador
beneficiário do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020,
observado o disposto no art. 4º deste Decreto.
Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput,
também
serão
considerados
beneficiários do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, os
trabalhadores considerados elegíveis em
razão de decisão judicial que tenha
determinado o pagamento, a implantação ou
a concessão do referido benefício.
Art. 4º O auxílio emergencial residual de que
trata este Decreto não será devido ao
trabalhador que, no momento da verificação
dos critérios de elegibilidade:
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I - tenha vínculo de emprego formal ativo
adquirido após o recebimento do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº
13.982, de 2020;
II - receba benefício previdenciário ou
assistencial ou benefício do segurodesemprego ou de programa de transferência
de renda federal, adquirido após o
recebimento do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020,
ressalvados os benefícios do Programa Bolsa
Família, de que trata a Lei nº 10.836, de 2004;
III - aufira renda familiar mensal per capita
acima de meio salário-mínimo e renda familiar
mensal total acima de três salários-mínimos;
IV - seja residente no exterior;
V - tenha recebido, no ano de 2019,
rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e
cinquenta e nove reais e setenta centavos);
VI - tinha, em 31 de dezembro de 2019, a
posse ou a propriedade de bens ou direitos,
incluída a terra nua, de valor total superior a
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
VII - tenha recebido, no ano de 2019,
rendimentos isentos, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte, cuja soma
tenha sido superior a R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais);
VIII - tenha sido incluído, no ano de 2019,
como dependente de declarante do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física enquadrado
nas hipóteses previstas nos incisos V, VI ou
VII, na condição de:
a) cônjuge;
b) companheiro com o qual o contribuinte
tenha filho ou com o qual conviva há mais de
cinco anos; ou

X - tenha menos de dezoito anos de idade,
exceto no caso de mães adolescentes; ou
XI - possua indicativo de óbito nas bases de
dados do Governo federal.
Parágrafo único. É obrigatória a inscrição do
trabalhador no Cadastro de Pessoas Físicas CPF para o pagamento do auxílio emergencial
residual e a sua situação deverá estar
regularizada junto à Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia para o efetivo crédito do referido
auxílio, exceto no caso de trabalhadores
integrantes de famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família, de que trata a Lei nº
10.836, de 2004.
Art. 5º O recebimento do auxílio emergencial
residual está limitado a duas cotas por família.
§ 1º
A mulher provedora de família
monoparental receberá duas cotas do auxílio
emergencial residual.
§ 2º O auxílio emergencial residual, quando
se tratar de família monoparental com mulher
provedora, será pago exclusivamente à chefe
de família, após o pagamento da última
parcela do auxílio emergencial de que trata o
art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, ainda que
haja outra pessoa elegível no grupo familiar.
§ 3º
Não será permitida a cumulação
simultânea do auxílio emergencial residual
com qualquer outro auxílio emergencial
federal.
§ 4º É permitido o recebimento do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº
13.982, de 2020, e de um auxílio emergencial
residual por membros elegíveis distintos de
um mesmo grupo familiar, observado o
disposto no § 2º.
Art. 6º Para a execução do disposto neste
Decreto, compete:

c) filho ou enteado:

I - ao Ministério da Cidadania:

1. com menos de vinte e um anos de idade;
ou

a) gerir o auxílio emergencial residual para
todos os beneficiários;

2. com menos de vinte e quatro anos de idade
que esteja matriculado em estabelecimento
de ensino superior ou de ensino técnico de
nível médio;

b) ordenar as despesas para a implementação
do auxílio emergencial residual;

IX - esteja preso em regime fechado;

c) compartilhar a base de dados de famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família, de
que trata a Lei nº 10.836, de 2004, com a
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empresa pública federal de processamento de
dados;

Nacional de Informações Sociais - CNIS
utilizado;

d) compartilhar a base de dados do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº
13.982, de 2020, com a empresa pública
federal de processamento de dados e com o
agente pagador;

III - não estar na condição de agente público,
a ser verificada por meio do CNIS, da Relação
Anual de Informações Sociais, do Sistema
Integrado de Administração de Pessoal e da
base de mandatos eletivos do Tribunal
Superior Eleitoral, sem prejuízo de eventual
verificação em outras bases de dados oficiais;

e) compartilhar a base de dados do Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico com a empresa pública
federal de processamento de dados; e
f) editar atos para a regulamentação do auxílio
emergencial residual; e
II - ao Ministério da Economia: autorizar
empresa pública federal de processamento de
dados a utilizar as bases de dados previstas
neste Decreto necessárias para a verificação
dos
critérios
de
elegibilidade
dos
beneficiários, e a repassar o resultado dos
cruzamentos
realizados
à
instituição
financeira pública federal responsável.
Art. 7º Os critérios de elegibilidade de que
trata o art. 4º serão avaliados para fins de
concessão do auxílio emergencial residual,
observadas as seguintes regras:
I - ser maior de dezoito anos de idade, exceto
no caso de mães adolescentes:
a) em 2 de abril de 2020, para os
trabalhadores beneficiários do CadÚnico,
consideradas as informações constantes da
base de dados do CadÚnico na referida data;
b) na data da extração do CadÚnico de
referência para a geração da folha mensal do
Programa Bolsa Família, de que trata a Lei nº
10.836, de 2004, para os beneficiários do
referido Programa; ou
c) na data da avaliação de elegibilidade do
auxílio
emergencial
residual
para
trabalhadores
beneficiários
do
auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº
13.982, de 2020, inscritos por meio das
plataformas digitais da Caixa Econômica
Federal;
II - não ter vínculo de emprego formal ativo ou,
na hipótese de haver vínculo de emprego
formal ativo, ter deixado de receber
remuneração há três meses ou mais,
anteriores ao mês de referência do Cadastro

IV - não ser titular do seguro-desemprego ou
de benefício previdenciário ou assistencial no
mês de referência do CNIS utilizado ou de
programa de transferência de renda federal,
ressalvado os benefícios do Programa Bolsa
Família, de que trata a Lei nº 10.836, de 2004;
V - não ter renda familiar per capita acima de
meio salário-mínimo e renda familiar mensal
total acima de três salários-mínimos,
conforme:
a) as declarações fornecidas por ocasião do
requerimento do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020; ou
b) as informações registradas no CadÚnico
em 2 de abril de 2020:
1. para os beneficiários do Programa Bolsa
Família, de que trata a Lei nº 10.836, de 2004;
e
2. para os cidadãos cadastrados no CadÚnico
que tiveram a concessão automática do
referido auxílio emergencial;
VI - não estar preso em regime fechado,
conforme a verificação do regime de
cumprimento de pena a ser realizada a partir
de bases de dados do Conselho Nacional de
Justiça e do Ministério da Justiça e Segurança
Pública; e
VII - não possuir indicativo de óbito no Sistema
Nacional de Informações de Registro Civil Sirc ou no Sistema de Controle de Óbitos Sisobi.
§ 1º Não estão impedidos de receber o auxílio
emergencial residual estagiários, residentes
médicos e multiprofissionais, beneficiários de
bolsa de estudos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - Capes, de assistência estudantil, do
Fundo de Financiamento Estudantil - Fies e de
benefícios análogos.
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§ 2º A Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil do Ministério da Economia
disponibilizará as bases de dados necessárias
para a verificação das hipóteses a que se
referem os incisos V, VI, VII e VIII do caput do
art. 4º, fornecidas por meio de respostas
binárias quando se tratar de informação
protegida por sigilo.
§ 3º Para fins do disposto neste Decreto, a
caracterização
dos
grupos
familiares,
inclusive
para
definição
da
família
monoparental com mulher provedora, será
feita com base:
I - nas declarações fornecidas por ocasião do
requerimento do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020; ou
II - nas informações registradas no CadÚnico
em 2 de abril de 2020:
a) para os beneficiários do Programa Bolsa
Família, de que trata a Lei nº 10.836, de 2004;
e
b) para os cidadãos cadastrados no CadÚnico
que tiveram a concessão automática do
auxílio emergencial de que trata o art. 2º da
Lei nº 13.982, de 2020, desconsideradas
eventuais atualizações cadastrais realizadas
após essa data.
§ 4º A renda familiar a que se refere o inciso
V do caput poderá ser verificada a partir de
cruzamentos com as bases de dados do
Governo federal.
Art. 8º O auxílio emergencial residual será
concedido,
independentemente
de
requerimento, no mês subsequente à última
parcela recebida do auxílio emergencial de
que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020,
desde que o trabalhador beneficiário atenda
ao disposto no art. 4º.
Parágrafo único.
Os trabalhadores não
beneficiários do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei 13.982, de 2020, não
poderão solicitar, por qualquer meio, o auxílio
emergencial residual.
Art. 9º As informações de que trata o art. 7º
serão
disponibilizadas
pelos
órgãos
detentores das respectivas bases de dados.
§ 1º
Quando se tratar de informação
protegida por sigilo, as informações a que se

refere o caput serão fornecidas por meio de
respostas binárias.
§ 2º Para fins do disposto no § 2º do art. 7º e
neste artigo, considera-se resposta binária
aquela que se limita a informar sobre o
cumprimento ou não do requisito legal de
elegibilidade, sem mencionar dados pessoais
ou financeiros do trabalhador, tais como renda
familiar ou valores efetivamente recebidos em
determinado período.
Art. 10.
Após a concessão do auxílio
emergencial residual, para que seja dada
continuidade ao pagamento do benefício, o
trabalhador beneficiário não poderá:
I - ter adquirido vínculo de emprego formal
após a concessão do auxílio emergencial
residual;
II - receber benefício previdenciário ou
assistencial ou benefício do segurodesemprego ou de programa de transferência
de renda federal após a concessão do auxílio
emergencial
residual,
ressalvados
os
benefícios do Programa Bolsa Família, de que
trata a Lei nº 10.836, de 2004; ou
III - ter indicativo de óbito no Sirc ou no Sisobi.
Parágrafo único.
O cumprimento das
condições de que trata o caput será verificado
mensalmente, na forma prevista no art. 7º.
Art. 11. O auxílio emergencial residual será
devido até 31 de dezembro de 2020,
independentemente do número de parcelas
recebidas pelo beneficiário.
Art. 12. O número de parcelas devidas ao
trabalhador beneficiário dependerá da data de
concessão do auxílio emergencial residual,
limitado a quatro parcelas.
Parágrafo único. Caso não seja possível
verificar a elegibilidade ao auxílio emergencial
residual em razão da ausência de
informações fornecidas pelo Poder Público,
serão devidas, de forma retroativa, as
parcelas a que o trabalhador fizer jus.
Art. 13. O auxílio emergencial residual será,
preferencialmente, operacionalizado e pago
pelos mesmos meios e mecanismos utilizados
para o pagamento do auxílio de que trata o art.
2º da Lei nº 13.982, de 2020.
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§ 1º Fica vedado à instituição financeira
efetuar descontos ou compensações que
impliquem a redução do valor do auxílio
emergencial residual, a pretexto de recompor
saldos negativos ou de saldar dívidas
preexistentes do beneficiário, hipótese em
que será válido o mesmo critério para
qualquer tipo de conta bancária em que
houver opção de transferência pelo
beneficiário.
§ 2º
A instituição responsável pela
operacionalização
do
pagamento fica
autorizada a repassar, semanalmente, a
órgãos e entidades públicas federais os dados
e as informações relativos aos pagamentos
realizados e os relativos à viabilização dos
pagamentos e à operação do auxílio
emergencial residual, inclusive o número da
conta bancária, o número de inscrição no CPF
e o Número de Identificação Social - NIS,
respeitado o sigilo bancário.
§ 3º A transferência de recursos à instituição
pagadora para o pagamento do auxílio
emergencial residual deverá ocorrer até 30 de
dezembro de 2020.
Art. 14.
Para o pagamento do auxílio
emergencial residual devido aos beneficiários
do Programa Bolsa Família, de que trata a Lei
nº 10.836, de 2004, serão observadas as
seguintes regras:
I - a concessão do auxílio emergencial
residual será feita, alternativamente, por meio
do número de inscrição no CPF ou do NIS;
II - o pagamento do auxílio emergencial
residual será feito em favor do responsável
pela
unidade
familiar,
conforme
as
informações constantes da inscrição no
CadÚnico, inclusive na hipótese de o
benefício gerado ser proveniente da situação
de outro integrante da família;
III - o saque do auxílio emergencial residual
poderá ser feito por meio das modalidades
conta contábil, prevista no inciso III do § 12 do
art. 2º da Lei nº 10.836, de 2004, ou por meio
de conta de depósito, inclusive por meio de
poupança social digital nas modalidades
autorizadas pelo Ministério da Cidadania;
IV - os recursos não sacados das poupanças
sociais digitais abertas e não movimentadas

no prazo de duzentos e setenta dias
retornarão para a União;
V - serão mantidas as ações de transferência
direta de renda pelos Governos estaduais,
municipais ou distrital, integradas ao
Programa Bolsa Família, de que trata a Lei nº
10.836, de 2004, para as famílias
beneficiárias pactuadas; e
VI - o calendário de pagamentos do auxílio
emergencial residual será idêntico ao
calendário de pagamentos vigente para as
famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família, de que trata a Lei nº 10.836, de 2004.
§ 1º Para fins de pagamento do auxílio
emergencial residual de que trata o caput,
serão utilizadas as informações constantes da
base de dados do CadÚnico em 15 de agosto
de 2020, para verificar o responsável pela
unidade familiar daquelas famílias que tiveram
membros elegíveis em todas as folhas de
pagamento do auxílio emergencial residual.
§ 2º O prazo de que trata o inciso IV do caput
poderá ser alterado em ato do Ministro de
Estado da Cidadania.
Art. 15. O valor do auxílio emergencial
residual devido à família beneficiária do
Programa Bolsa Família, de que trata a Lei nº
10.836, de 2004, será calculado pela
diferença entre o valor total previsto para a
família a título do auxílio emergencial residual
e o valor a ser pago à família a título de
benefício do Programa Bolsa Família no mês
de referência.
§ 1º Na hipótese de o valor da soma dos
benefícios financeiros percebidos pela família
beneficiária do Programa Bolsa Família ser
igual ou maior do que o valor do auxílio
emergencial residual devido, serão pagos
apenas os benefícios referentes ao Programa
Bolsa Família.
§ 2º O disposto no caput não será aplicado na
hipótese de um dos membros da família
beneficiária do Programa Bolsa Família ainda
receber parcela do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020,
hipótese em que os benefícios do Programa
Bolsa Família permanecerão suspensos e o
valor do auxílio emergencial residual será de
R$ 300,00 (trezentos reais) para o titular que
lhe fizer jus ou de R$ 600,00 (seiscentos reais)
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para a mulher
monoparental.

provedora

de

família

Art. 16. O pagamento aos trabalhadores
elegíveis ao auxílio emergencial residual,
exceto aos beneficiários do Programa Bolsa
Família, de que trata a Lei nº 10.836, de 2004,
será feito da seguinte forma:
I - por meio de conta depósito ou poupança de
titularidade do trabalhador; ou
II - por meio de conta poupança social digital,
aberta automaticamente pela instituição
financeira pública federal responsável, de
titularidade do trabalhador.
§ 1º A conta do tipo poupança social digital de
que trata o inciso II do caput terá as seguintes
características:
I - dispensa da apresentação de documentos;
II - isenção de cobrança de tarifas de
manutenção, observada a regulamentação
específica estabelecida pelo Conselho
Monetário Nacional; e
III - no mínimo, uma transferência eletrônica
de valores ao mês sem custos para conta
bancária mantida em qualquer instituição
financeira habilitada a operar pelo Banco
Central do Brasil.
§ 2º A conta do tipo poupança social digital a
que se refere o inciso II do caput não poderá
ser movimentada por meio de cartão
eletrônico, cheque ou ordem de pagamento,
exceto para os beneficiários do Programa
Bolsa Família, que poderão utilizar o cartão do
Programa para realização de saques.

Art. 18. Eventuais contestações decorrentes
de inelegibilidade ou cancelamento do auxílio
emergencial residual poderão ser efetuadas
na forma a ser estabelecida em ato do Ministro
de Estado da Cidadania.
Art. 19. As decisões judiciais referentes a
pagamento de despesas relativas ao auxílio
emergencial residual serão encaminhadas
diretamente ao Ministério da Cidadania pelos
órgãos de contencioso da Advocacia-Geral da
União, acompanhadas de manifestação
jurídica ou de parecer de força executória para
cumprimento.
Parágrafo único. Na hipótese de pedido dos
órgãos de contencioso da Advocacia-Geral da
União ou de questionamento jurídico do
Ministério da Cidadania, a Consultoria
Jurídica do Ministério da Cidadania deverá se
manifestar acerca do cumprimento da decisão
de que trata o caput.
Art. 20. O Decreto nº 10.316, de 7 de abril de
2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.
10.
.........................................................................
........................................................................
§
1º
.........................................................................
.........................................................................
II - em 11 de abril de 2020, para verificação do
responsável familiar das famílias que tiveram
membros elegíveis como referência para as
demais folhas de pagamento do auxílio
emergencial até o mês de agosto de 2020; e

§ 3º A instituição financeira pública federal
responsável abrirá somente uma conta por
CPF para pagamento do auxílio emergencial
residual, e somente o fará quando não houver
uma conta da mesma natureza aberta em
nome do titular.

III - em 15 de agosto de 2020, para verificação
do responsável familiar das famílias que
tiveram membros elegíveis como referência
para as folhas de pagamento do auxílio
emergencial a partir do mês de setembro de
2020.

§ 4º Na hipótese de a conta indicada pelo
trabalhador não ser validada pela instituição
financeira pública federal responsável, esta
fica autorizada a abrir automaticamente conta
do tipo poupança social digital.

.........................................................................
...................................” (NR)
Art. 21. O Ministério da Cidadania poderá
editar atos complementares necessários à
implementação do auxílio emergencial
residual de que trata este Decreto.

Art. 17. Os recursos não sacados das
poupanças sociais digitais abertas e não
Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data
movimentadas no prazo de duzentos e
de sua publicação.
setenta dias retornarão para a União.
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Brasília, 16 de setembro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

anteriormente incidentes sobre os produtos a
que se refere o art. 1º." (NR)

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Art. 3º O Decreto nº 10.318, de 9 de abril de
2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

Paulo Guedes

Onyx Lorenzoni

DECRETO Nº 10.503, DE 2 DE OUTUBRO
DE 2020: Prorroga a aplicação da redução
das alíquotas de tributos de que tratam o
Decreto nº 10.285, de 20 de março de 2020,
o Decreto nº 10.302, de 1º de abril de 2020,
o Decreto nº 10.318, de 9 de abril de 2020,
e o Decreto nº 10.352, de 19 de maio de
2020.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84,caput,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 153, § 1º, da Constituição, no
art. 4º,caput, incisos I e II, do Decreto-Lei nº
1.199, de 27 de dezembro de 1971, no art. 2º,
§ 3º, da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de
2002, no art. 2º, § 3º, da Lei nº 10.833, de 29
de dezembro de 2003, no art. 8º, § 11, da Lei
nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e no
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020,

DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 10.285, de 20 de março
de 2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2021, ficam
restabelecidas
as
alíquotas
do
IPI
anteriormente incidentes sobre os produtos a
que se refere o art. 1º." (NR)
Art. 2º O Decreto nº 10.302, de 1º de abril de
2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2021, ficam
restabelecidas as alíquotas da Contribuição
para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação e da CofinsImportação anteriormente incidentes sobre o
produto a que se refere o art. 1º." (NR)
Art. 4º O Decreto nº 10.352, de 19 de maio de
2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2021, fica
restabelecida a alíquota do IPI anteriormente
incidente sobre o produto a que se refere o art.
1º." (NR)
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

DECRETO Nº 10.504, DE 2 DE OUTUBRO
DE 2020: Altera o Decreto nº 6.306, de 14
de dezembro de 2007, que regulamenta o
Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84,caput,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 153, § 1º, da Constituição, na
Lei nº 5.143, de 20 de outubro de 1966, no
Decreto-Lei nº 1.783, de 18 de abril de 1980,
e na Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994,
DECRETA:

"Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2021, ficam
restabelecidas
as
alíquotas
do
IPI
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Art. 1º O Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro
de 2007, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, caput,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei nº 14.020, de 6 de julho de
2020,

"Art.
7º
.........................................................................

DECRETA:

§ 20. Nas operações de crédito contratadas
no período entre 3 de abril de 2020 e 31 de
dezembro de 2020, as alíquotas do IOF
previstas nos incisos I, II, III, IV, V, VI e VII
docapute no § 15 ficam reduzidas a zero.

§
21.
.........................................................................
III - cuja base de cálculo seja apurada por
somatório dos saldos devedores diários na
forma do disposto nos § 18 e § 19, hipótese
na qual se aplica a alíquota zero aos saldos
devedores diários apurados entre 3 de abril de
2020 e 31 de dezembro de 2020." (NR)
"Art.
8º
.........................................................................
§ 6º Nas operações de crédito contratadas
entre 3 de abril de 2020 e 31 de dezembro de
2020, a alíquota adicional do IOF de que trata
o § 5º fica reduzida a zero." (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

DECRETO Nº 10.517, DE 13 DE OUTUBRO
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.

Art. 1º Este Decreto 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 tratam a Lei nº 14.020,
de 6 de julho de 2020, o Decreto nº 10.422, de
13 de julho de 2020, e o Decreto nº 10.470, de
24 de agosto de 2020.
Art. 2º Os prazos máximos para celebrar
acordo de redução proporcional da jornada de
trabalho e de salário e de suspensão
temporária de contrato de trabalho, de que
tratam, respectivamente, o caput do art. 7º e o
caput do art. 8º da Lei nº 14.020, de 2020,
consideradas as prorrogações do Decreto nº
10.422, de 2020, e do Decreto nº 10.470, de
2020, ficam acrescidos de sessenta dias, de
modo a completar o total de duzentos e
quarenta dias, limitados à duração do estado
de calamidade pública a que se refere o art. 1º
da Lei nº 14.020, de 2020.
Art. 3º Os prazos máximos para celebrar
acordo de redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário e de suspensão
temporária de contrato de trabalho, ainda que
em períodos sucessivos ou intercalados, de
que trata o art. 16 da Lei nº 14.020, de 2020,
consideradas as prorrogações do Decreto nº
10.422, de 2020, e do Decreto nº 10.470, de
2020, ficam acrescidos de sessenta dias, de
modo a completar o total de duzentos e
quarenta dias, limitados à duração do estado
de calamidade pública a que se refere o art. 1º
da Lei nº 14.020, de 2020.
Art. 4º Os períodos de redução proporcional
de jornada de trabalho e de salário e de
suspensão temporária de contrato de trabalho
utilizados até a data de publicação deste
Decreto serão computados para fins de
contagem dos limites máximos resultantes
dos acréscimos de prazos de que tratam o art.
2º e o art. 3º, o Decreto nº 10.422, de 2020, e
o Decreto nº 10.470, de 2020, limitados à
duração do estado de calamidade pública a
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que se refere o art. 1º da Lei nº 14.020, de
2020.
Art. 5º O empregado com contrato de trabalho
intermitente, nos termos do disposto no § 3º
do art. 443 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, formalizado até 1º de
abril de 2020 fará jus ao benefício
emergencial mensal no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais), pelo período adicional de
dois meses, contado da data de encerramento
do período total de seis meses de que tratam
o art. 18 da Lei nº 14.020, de 2020, o art. 6º
do Decreto nº 10.422, de 2020, e o art. 5º do
Decreto 10.470, de 2020.
Art. 6º A concessão e o pagamento do
Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda e do benefício
emergencial mensal de que tratam,
respectivamente, o art. 5º e o art. 18 da Lei nº
14.020, de 2020, observadas as prorrogações
de prazos previstas no Decreto nº 10.422, de
2020, no Decreto nº 10.470, de 2020, e neste
Decreto,
ficam
condicionados
às
disponibilidades orçamentárias e à duração
do estado de calamidade pública a que se
refere o art. 1º da Lei nº 14.020, de 2020.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

DECRETO Nº 10.537, DE 28 DE OUTUBRO
DE 2020: Altera o art. 154 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e o
art. 1º do Decreto nº 10.413, de 2 de julho
de 2020, que autoriza o Instituto Nacional
do Seguro Social a prorrogar o período das
antecipações de que tratam os art. 3º e art.
4º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 84, caput,
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, e no art. 6º da Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020,
DECRETA:
Art. 1º O Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio
de 1999, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.
154.
.........................................................................
V - mensalidades de associações e de demais
entidades de aposentados ou pensionistas
legalmente reconhecidas, constituídas e em
funcionamento, desde que autorizadas por
seus filiados, observado o disposto nos § 1º
ao § 1º-I; e
.........................................................................
§ 1º-D Considera-se associação ou entidade
de aposentados ou pensionistas aquela
formada por:
I - aposentados ou pensionistas, com
objetivos inerentes a essas categorias; ou
II - pessoas de categoria profissional
específica, cujo estatuto as preveja como
associados ativos e inativos, e que tenha
dentre os seus objetivos a representação de
aposentados ou pensionistas.
§ 1º-E
Considera-se mensalidade de
associações e de demais entidades de
aposentados ou pensionistas a contribuição
associativa, devida exclusivamente em razão
da condição de associado, em decorrência de
previsão estatutária ou definição pelas
assembleias gerais, a qual não admite
descontos de taxas extras, contribuições
especiais, retribuição por serviços ou pacotes
de serviços específicos, prêmios de seguros,
empréstimos nem qualquer outro tipo de
desconto, sujeita ao limite máximo de
desconto estabelecido em ato do Presidente
do INSS.
§ 1º-F O INSS avaliará periodicamente a
quantidade de reclamações de beneficiários,
ações judiciais, processos de órgãos de
controle e impacto em sua rede de

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

201
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

atendimento, dentre outros elementos
relacionados ao acordo de cooperação
técnica celebrado, para fins do disposto no
inciso V do caput, e poderá rescindir o referido
acordo unilateralmente, a depender da
quantidade de irregularidades identificadas.
.........................................................................
§ 1º-H Na hipótese de entidade confederativa
que representa instituições a ela vinculadas,
as exigências de que tratam os § 1º-D e § 1ºG deverão ser atendidas pela instituição que
celebrar o acordo de cooperação técnica.
§ 1º-I O INSS deverá ser ressarcido das
despesas realizadas em função da
implementação e do controle do acordo de
cooperação técnica de que trata o § 1º-F pela
instituição que o celebrar.
...............................................................” (NR)
Art. 2º O Decreto nº 10.413, de 2 de julho de
2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 1º Fica o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS autorizado a conceder as
antecipações de que tratam os art. 3º e art. 4º
da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, até 30
de novembro de 2020.
..............................................................” (NR)
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 28 de outubro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

DECRETO Nº 10.538, DE 3 DE NOVEMBRO
DE
2020:
Desobriga
o
conscrito
dispensado do Serviço Militar Obrigatório
de participar da cerimônia de juramento à
Bandeira Nacional, em caráter emergencial
e temporário, durante a vigência da
declaração de emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente da covid-19.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 84,
caput, incisos VI, alínea “a”, e XIII, da
Constituição, e tendo em vista a Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica o conscrito dispensado do Serviço
Militar Obrigatório desobrigado de participar
da cerimônia de juramento à Bandeira
Nacional, de que tratam o § 6º do art. 107 e o
art. 217 do Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro
de 1966, em caráter emergencial e
temporário, durante a vigência da declaração
de emergência de saúde pública de
importância internacional, conforme o previsto
no § 2º do art. 1º da Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.
Parágrafo único. A obtenção do Certificado
de
Dispensa
de
Incorporação
será
assegurada ao conscrito de que trata o caput.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Onyx Lorenzoni

Fernando Azevedo e Silva
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DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE
NOVEMBRO DE 2020: Dispõe sobre o uso
de
assinaturas
eletrônicas
na
administração
pública
federal
e
regulamenta o art. 5º da Lei nº 14.063, de 23
de setembro de 2020, quanto ao nível
mínimo exigido para a assinatura
eletrônica em interações com o ente
público.

III - aos sistemas de ouvidoria de entes
públicos;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, caput,
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 5º da Lei nº
14.063, de 23 de setembro de 2020,

VI - às interações, sem participação da
administração
pública
federal,
direta,
autárquica e fundacional, que envolvam:

DECRETA:

b) órgãos constitucionalmente autônomos;

Objeto

c) outros entes federativos;

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o uso de
assinaturas eletrônicas na administração
pública federal e regulamenta o art. 5º da Lei
nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, quanto
ao nível mínimo exigido para a assinatura
eletrônica em interações com o ente público.

d) empresas públicas; ou

Âmbito de aplicação
Art. 2º Este Decreto aplica-se à:
I - interação eletrônica interna dos órgãos e
entidades da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional;
II - interação entre pessoas naturais ou
pessoas jurídicas de direito privado,
diretamente ou por meio de procurador ou de
representante legal, e os entes públicos de
que trata o inciso I; e
III - interação eletrônica entre os entes
públicos de que trata o inciso I e outros entes
públicos de qualquer Poder ou ente
federativo.
Parágrafo único. O disposto neste Decreto
não se aplica:
I - aos processos judiciais;
II - à interação eletrônica:

IV - aos programas de assistência a vítimas e
a testemunhas ameaçadas;
V - às outras hipóteses nas quais deva ser
dada garantia de preservação de sigilo da
identidade do particular na atuação perante o
ente público; e

a) outros Poderes;

e) sociedades de economia mista.
Conceitos
Art. 3º Para os fins deste Decreto, considerase:
I - interação eletrônica - o ato praticado por
particular ou por agente público, por meio de
edição eletrônica de documentos ou de ações
eletrônicas, com a finalidade de:
a) adquirir, resguardar, transferir, modificar,
extinguir ou declarar direitos;
b) impor obrigações; ou
c) requerer, peticionar, solicitar, relatar,
comunicar, informar, movimentar, consultar,
analisar
ou
avaliar
documentos,
procedimentos, processos, expedientes,
situações ou fatos;
II - validação biométrica - confirmação da
identidade da pessoa natural mediante
aplicação de método de comparação
estatístico de medição biológica das
características físicas de um indivíduo com
objetivo de identificá-lo unicamente com alto
grau de segurança;

III - validação biográfica - confirmação da
identidade da pessoa natural mediante
comparação de fatos da sua vida, tais como
nome civil ou social, data de nascimento,
b) na qual seja permitido o anonimato; e
filiação, naturalidade, nacionalidade, sexo,
c) na qual seja dispensada a identificação do
estado civil, grupo familiar, endereço e
particular;
vínculos profissionais, com o objetivo de
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identificá-la unicamente com médio grau de
segurança; e

transferência de propriedade ou de posse
empresariais, de marcas ou de patentes;

IV - validador de acesso digital - órgão ou
entidade, pública ou privada, autorizada a
fornecer meios seguros de validação de
identidade biométrica ou biográfica em
processos de identificação digital.

c) a manifestação de vontade para a
celebração de contratos, convênios, acordos,
termos e outros instrumentos sinalagmáticos
bilaterais ou plurilaterais congêneres;

Níveis mínimos para assinatura eletrônica
Art. 4º Os níveis mínimos para as assinaturas
em
interações
eletrônicas
com
a
administração
pública
federal
direta,
autárquica e fundacional são:
I - assinatura simples - admitida para as
hipóteses cujo conteúdo da interação não
envolva informações protegidas por grau de
sigilo e não ofereça risco direto de dano a
bens, serviços e interesses do ente público,
incluídos:
a)
a
solicitação
de
agendamentos,
atendimentos, anuências, autorizações e
licenças para a prática de ato ou exercício de
atividade;
b) a realização de autenticação ou solicitação
de acesso a sítio eletrônico oficial que
contenha informações de interesse particular,
coletivo ou geral, mesmo que tais informações
não sejam disponibilizadas publicamente;
c) o envio de documentos digitais ou
digitalizados e o recebimento de número de
protocolo decorrente da ação;
d) a participação em pesquisa pública; e
e) o requerimento de benefícios assistenciais,
trabalhistas ou previdenciários diretamente
pelo interessado;
II - assinatura eletrônica avançada - admitida
para as hipóteses previstas no inciso I e nas
hipóteses de interação com o ente público
que, considerada a natureza da relação
jurídica, exijam maior garantia quanto à
autoria, incluídos:
a) as interações eletrônicas entre pessoas
naturais ou pessoas jurídicas de direito
privado e os entes públicos que envolvam
informações classificadas ou protegidas por
grau de sigilo;
b) os requerimentos de particulares e as
decisões administrativas para o registro ou a

d) os atos relacionados a autocadastro, como
usuário particular ou como agente público,
para o exercício de atribuições, em sistema
informatizado de processo administrativo
eletrônico ou de serviços;
e) as decisões administrativas referentes à
concessão de benefícios assistenciais,
trabalhistas, previdenciários e tributários que
envolvam dispêndio direto ou renúncia de
receita pela administração pública;
f) as declarações prestadas em virtude de lei
que constituam reconhecimento de fatos e
assunção de obrigações;
g) o envio de documentos digitais ou
digitalizados
em
atendimento
a
procedimentos administrativos ou medidas de
fiscalização; e
h) a apresentação de defesa e interposição de
recursos administrativos; e
III - assinatura eletrônica qualificada - aceita
em qualquer interação eletrônica com entes
públicos e obrigatória para:
a) os atos de transferência e de registro de
bens imóveis, ressalvados os atos realizados
perante as juntas comerciais;

b) os atos assinados pelo Presidente da
República e pelos Ministros de Estado; e
c) as demais hipóteses previstas em lei.
§ 1º A autoridade máxima do órgão ou da
entidade poderá estabelecer o uso de
assinatura eletrônica em nível superior ao
mínimo exigido no caput, caso as
especificidades da interação eletrônica em
questão o exijam.
§ 2º A exigência de níveis mínimos de
assinatura eletrônica não poderá ser invocada
como fundamento para a não aceitação de
assinaturas realizadas presencialmente ou
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derivadas de procedimentos presenciais para
a identificação do interessado.
§ 3º A assinatura simples de que trata o inciso
I do caput será admitida para interações
eletrônicas em sistemas informatizados de
processo administrativo ou de atendimento a
serviços públicos, por parte de agente público,
exceto nas hipóteses do inciso III do caput.

§ 3º Constarão dos termos de uso dos
mecanismos previstos no
caput
as
orientações ao usuário quanto à previsão
legal, à finalidade, aos procedimentos e às
práticas utilizadas para as assinaturas
eletrônicas, nos termos do inciso I do caput do
art. 23 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
2018.

Fornecimento dos meios de acesso

Assinaturas na Plataforma de Cidadania
Digital

Art. 5º A administração pública federal direta,
autárquica e fundacional adotará mecanismos
para prover aos usuários a capacidade de
utilizar assinaturas eletrônicas para as
interações com entes públicos, respeitados os
seguintes critérios:

Art. 6º As contas digitais na Plataforma de
Cidadania Digital, prevista no Decreto nº
8.936, de 19 de dezembro de 2016, podem
realizar assinaturas eletrônicas, respeitados
os níveis mínimos previstos no art. 4º deste
Decreto.

I - para a utilização de assinatura simples, o
usuário poderá fazer seu cadastro pela
internet, mediante autodeclaração validada
em bases de dados governamentais;

Responsabilidade dos usuários

II - para a utilização de assinatura avançada,
o usuário deverá realizar o cadastro com
garantia de identidade a partir de validador de
acesso digital, incluída a:
a) validação biográfica e documental,
presencial ou remota, conferida por agente
público;
b) validação biométrica conferida em base de
dados governamental; ou
c) validação biométrica, biográfica ou
documental, presencial ou remota, conferida
por validador de acesso digital que demonstre
elevado grau de segurança em seus
processos de identificação; e
III - para utilização de assinatura qualificada,
o usuário utilizará certificado digital, nos
termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24
de agosto de 2001.
§ 1º Compete à Secretaria de Governo Digital
da Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia autorizar os validadores de acesso
digital previstos no inciso II do caput.
§ 2º O órgão ou entidade informará em seu
sítio eletrônico os requisitos e os mecanismos
estabelecidos
internamente
para
reconhecimento de assinatura eletrônica
avançada.

Art. 7º Os usuários são responsáveis:
I - pela guarda, pelo sigilo e pela utilização de
suas credenciais de acesso, de seus
dispositivos e dos sistemas que provêm os
meios de autenticação e de assinatura; e
II - por informar ao ente público possíveis usos
ou tentativas de uso indevido.
Suspensão de acesso
Art. 8º Em caso de suspeição de uso indevido
das assinaturas eletrônicas de que trata este
Decreto, a administração pública federal
poderá suspender os meios de acesso das
assinaturas
eletrônicas
possivelmente
comprometidas, de forma individual ou
coletiva.
Competências do ITI

Art. 9º O Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação - ITI:
I - em ato conjunto com a Secretaria de
Governo Digital da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital
do Ministério da Economia, definirá os
padrões criptográficos referenciais para as
assinaturas avançadas nas comunicações
que envolvam a administração pública federal
direta, autárquica e fundacional; e
II - poderá atuar, em conformidade com as
políticas e as diretrizes do Governo federal,
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junto a pessoas jurídicas de direito público
interno no apoio técnico e operacional
relacionado à criptografia, à assinatura
eletrônica, à identificação eletrônica e às
tecnologias correlatas.
Normas complementares

assinaturas eletrônicas atenda ao previsto
neste Decreto; e
II - divulgar na Carta de Serviços ao Usuário
os níveis de assinatura eletrônica exigidos nos
seus serviços, nos termos do art. 11 do
Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017.

Art. 10.
O Secretário Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital
do Ministério da Economia poderá expedir
atos complementares para o cumprimento do
disposto neste Decreto.

Revogações

Parágrafo único. Em caso de dúvida ou
divergência quanto aos critérios definidos no
art. 4º, caberá à Secretaria de Governo Digital
da Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia orientar e esclarecer junto aos
órgãos e às entidades da administração
pública federal os níveis mínimos para
assinatura admitidos.

II - o Decreto nº 4.414, de 7 de outubro de
2002; e

Atos durante a pandemia

Brasília, 13 de novembro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

Art. 11. A utilização da assinatura simples
será admitida nos casos previstos nas alíneas
“b” e “c” do inciso II do caput do art. 4º 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, se
necessário para a redução de contatos
presenciais ou para a realização de atos que,
de outro modo, ficariam impossibilitados.
Adaptação
eletrônico

do

processo

Art. 14. Ficam revogados:
I - o Decreto nº 3.996, de 31 de outubro de
2001;

III - os § 1º e § 2º do art. 6º do Decreto nº
8.539, de 2015.
Vigência
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Walter Souza Braga Netto
Jorge Antonio de Oliveira Francisco

administrativo

Art. 12. O Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 6º A autoria, a autenticidade e a
integridade dos documentos e da assinatura,
nos processos administrativos eletrônicos,
poderão ser obtidas por meio dos padrões de
assinatura eletrônica definidos no Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.” (NR)
Regras transitórias
Art. 13. Até 1º de julho de 2021, os órgãos e
as entidades da administração pública federal
deverão:

DECRETO Nº 10.579, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2020: Estabelece regras para a
inscrição de restos a pagar das despesas
de que trata o art. 5º da Emenda
Constitucional nº 106, de 7 de maio de
2020, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 84, caput,
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 1º da
Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio
de 2020, e no art. 36 da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964,

I - adequar os sistemas de tecnologia da
DECRETA:
informação em uso, para que a utilização de
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Art. 1º Excepcionalmente no ano de 2020,
poderão ser empenhadas as despesas de que
trata o art. 27 do Decreto nº 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, relativas a contratos,
convênios, acordos ou ajustes de vigência
plurianual a serem executadas até 31 de
dezembro de 2021, desde que devidamente
justificado pela unidade gestora responsável.
§ 1º Na hipótese prevista no caput, as
parcelas das despesas empenhadas em 2020
relativas a contratos, convênios, acordos ou
ajustes de vigência plurianual a serem
executadas em 2021 terão seus saldos não
liquidados cancelados pela unidade gestora
responsável até 31 de dezembro de 2021.
§ 2º Os Ministérios e os demais órgãos e
entidades que eventualmente utilizarem a
excepcionalidade estabelecida no caput
darão publicidade aos instrumentos em seus
portais na internet, no formato de dados
abertos, com identificação, no mínimo:
I - do objeto;
II - do beneficiário;
III - do valor total do ajuste;
IV - do valor da parcela a ser executada em
2021;
V - da respectiva nota de empenho; e
VI - caso haja, das condições suspensivas
eventualmente pendentes de cumprimento no
ato da celebração do instrumento.
Art. 2º As despesas da União relativas ao
enfrentamento da calamidade pública
nacional, de que trata o art. 5º da Emenda
Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020,
poderão ser inscritas somente em:
I - restos a pagar processados; e
II - restos a pagar não processados,
observado o disposto no § 1º do art. 68 do
Decreto nº 93.872, de 1986, quando:
a) estiverem em fase de verificação do direito
adquirido pelo credor, tendo por base os
títulos e os documentos comprobatórios do
respectivo crédito; ou
b) na aquisição de bens ou realização de
serviços e obras, tiverem sua execução

iniciada, nos termos dos incisos I e II do § 5º
do art. 68 do Decreto nº 93.872, de 1986.
§ 1º
Excepcionalmente e mediante
justificativa formal, pela unidade gestora
responsável, da urgência no atendimento às
necessidades da sociedade decorrentes da
pandemia de covid-19, poderão ser inscritas
em restos a pagar as despesas a que se
refere o caput, relativas a contratos,
convênios, acordos ou ajustes de vigência
plurianual, a serem executadas até 31 de
dezembro de 2021.
§ 2º Os restos a pagar não processados
inscritos em conformidade com o disposto
neste
artigo
serão
objeto
de
acompanhamento específico no Relatório
Resumido da Execução Orçamentária do
Governo federal e o saldo não liquidado até 31
de dezembro de 2021 será cancelado nessa
data pela Secretaria do Tesouro Nacional da
Secretaria Especial de Fazenda do Ministério
da Economia.
§ 3º Aplicam-se as disposições do caput
quanto aos recursos da ação orçamentária
21C0 - Enfrentamento da Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional
Decorrente do Coronavírus transferidos aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
exceto na modalidade fundo a fundo pelo
Ministério da Saúde.
§ 4º Os Ministérios e os demais órgãos e
entidades que eventualmente utilizarem a
excepcionalidade estabelecida no § 1º darão
publicidade aos instrumentos em seus portais
na internet, no formato de dados abertos, com
identificação, no mínimo:
I - do objeto;
II - do beneficiário;
III - do valor total do ajuste;
IV - do valor da parcela a ser executada em
2021;
V - da respectiva nota de empenho; e
VI - caso haja, das condições suspensivas
eventualmente pendentes de cumprimento no
ato da celebração do instrumento.

Art. 3º
As transferências financeiras
realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde
diretamente aos fundos de saúde estaduais,
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municipais e distrital, em 2020, para
enfrentamento da pandemia de covid-19
poderão ser executadas pelos entes
federativos até 31 de dezembro de 2021.
§ 1º A aplicação de recursos de que trata o
caput deverá observar a finalidade original
para a qual foram destinados os recursos, sob
pena de aplicação do disposto no art. 27 da
Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de
2012.
§ 2º Para fins de transparência e controle, os
entes federativos informarão a aplicação dos
recursos no quadro de informações gerenciais
relacionadas à aplicação de recursos no
enfrentamento da pandemia de covid-19, no
Sistema de Informações sobre Orçamentos
Públicos de Saúde, conforme estabelecido em
ato do Ministério da Saúde.
Art. 4º As disposições do Decreto nº 93.872,
de 1986, aplicam-se, no que couber, ao
disposto neste Decreto.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Pacheco dos Guaranys

Art. 1º Fica prorrogada, para 31 de março de
2021, a vigência dos convênios, dos contratos
de repasse, dos termos de fomento, dos
termos de colaboração, dos termos de
parceria, dos termos de compromisso e de
outros instrumentos congêneres, celebrados
pelos órgãos e entidades da administração
pública federal para transferências de
recursos da União, cujo encerramento da
vigência, nos termos do instrumento ou do
disposto no art. 1º do Decreto nº 10.315, de 6
de abril de 2020, esteja prevista para até 30
de março de 2021.
§ 1º A prorrogação de prazo prevista no caput
não obsta ou desobriga a apresentação da
prestação de contas final para aqueles
instrumentos cuja execução do objeto tenha
sido finalizada ou venha a ser finalizada até 31
de março de 2021.
§ 2º
Os órgãos e as entidades da
administração pública federal providenciarão
os ajustes referidos no caput, na Plataforma +
Brasil, nos convênios, nos contratos de
repasse, nos termos de fomento, nos termos
de colaboração e nos termos de parceria
alterados até 26 de fevereiro de 2021.
Art. 2º O disposto neste Decreto não abrange:
I - os termos de execução descentralizada de
que trata o Decreto nº 10.426, de 16 de julho
de 2020;
II - os instrumentos cuja execução de objeto
não tenha iniciado ou

DECRETO Nº 10.594, DE 29 DE DEZEMBRO
DE 2020: Prorroga, de ofício, a vigência de
convênios, contratos de repasse, termos
de fomento, termos de colaboração,
termos
de
parceria,
termos
de
compromisso e outros instrumentos
congêneres, celebrados pelos órgãos e
entidades da administração pública federal
para transferências de recursos da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, caput,
inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:

III - a possibilidade de aumento do valor do
objeto.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no
inciso II do caput, considera-se que a
execução de objeto tenha iniciado:
I - nos casos de aquisições de bens, quando
a despesa verificada pela quantidade parcial
foi entregue, atestada e aferida;
II - nos casos de realização de serviços e
obras, quando a despesa foi verificada pela
realização
parcial
com
a
medição
correspondente; e
III - nos demais casos, quando houve o ateste
da despesa com a efetivação do pagamento
ao beneficiário.
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Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 10.315, de
2020.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 2020; 199º da
Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Pacheco dos Guaranys
DECRETO Nº 10.614, DE 29 DE JANEIRO
DE 2021: Altera o Decreto nº 10.579, de 18
de dezembro de 2020, que estabelece
regras para a inscrição de restos a pagar
das despesas de que trata o art. 5º da
Emenda Constitucional nº 106, de 7 de
maio de 2020.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 84, caput,
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 1º da
Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio
de 2020, e no art. 36 da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964,

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 10.579, de 18 de
dezembro de 2020, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

exceto na modalidade fundo a fundo pelos
Ministérios da Saúde e da Cidadania.

.........................................................................
................................................” (NR)

“Art. 3º
As transferências financeiras
realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde e
pelo Fundo Nacional de Assistência Social
diretamente aos fundos de saúde e de
assistência social estaduais, municipais e
distritais, em 2020, para enfrentamento da
pandemia de covid-19 poderão ser
executadas pelos entes federativos até 31 de
dezembro de 2021.

.........................................................................
................................................” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 29 de janeiro de 2021; 200º da
Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

“Art.
2º
.........................................................................
....................................

.........................................................................
......................................................

§ 3º Aplicam-se as disposições do caput
quanto aos recursos da ação orçamentária
21C0 - Enfrentamento da Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional
Decorrente do Coronavírus transferidos aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,

DECRETO Nº 10.659, DE 25 DE MARÇO DE
2021:
Institui o Comitê de Coordenação Nacional
para Enfrentamento da Pandemia da
Covid-19.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, caput,
inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º
Fica instituído o Comitê de
Coordenação Nacional para Enfrentamento
da Pandemia da Covid-19.

Art. 2º Ao Comitê de Coordenação compete,
no âmbito das medidas para enfrentamento
da pandemia da covid-19 e dos problemas
econômicos, fiscais, sociais e de saúde
decorrentes:

I - discutir as medidas a serem tomadas; e

Art. 4º O Comitê de Coordenação se reunirá,
em caráter ordinário, conforme cronograma
definido na primeira reunião e, em caráter
extraordinário, sempre que solicitado por
qualquer de seus membros.

Art. 5º O Comitê de Coordenação poderá criar
grupos de trabalho com o objetivo de estudar
e articular soluções para assuntos específicos
relacionados com a pandemia da covid-19.

Art. 6º A Secretaria-Executiva do Comitê de
Coordenação será exercida pelo Ministério da
Saúde.

Art. 7º
Os membros do Comitê de
Coordenação e dos grupos de trabalho se
reunirão, a critério de cada membro,
presencialmente ou por videoconferência.

II - auxiliar na articulação interpoderes e
interfederativa.

Art. 3º O Comitê de Coordenação é composto
pelo Presidente da República, que o
coordenará, e, a convite:

Art. 8º O Comitê de Coordenação terá
duração de noventa dias, que poderá ser
prorrogada em ato do Coordenador.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
I - pelo Presidente do Senado Federal;

II - pelo Presidente
Deputados; e

da

Câmara

dos

Brasília, 25 de março de 2021; 200º da
Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
III - na condição de observador, por
autoridade designada pelo Presidente do
Conselho Nacional de Justiça.

Parágrafo único. O Coordenador do Comitê
de Coordenação poderá convidar para
participar das reuniões, sempre que solicitado
por qualquer dos membros, a que se refere o
caput, autoridades representantes de órgãos
e entidades, públicos e privados, e
especialistas de notório conhecimento na
questão que será debatida.

Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes

Sergio José Pereira
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE
2020: Declara Emergência em Saúde
Pública de importância Nacional (ESPIN)
em decorrência da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus (2019-nCoV).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no
uso das atribuições que lhe conferem os
incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, e Considerando a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional pela Organização
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020;
Considerando que o evento é complexo e
demanda esforço conjunto de todo o Sistema
Único de Saúde para identificação da etiologia
dessas ocorrências e adoção de medidas
proporcionais e restritas aos riscos;
Considerando que esse evento está sendo
observado em outros países do continente
americano e que a investigação local
demanda uma resposta coordenada das
ações de saúde de competência da vigilância
e atenção à saúde, entre as três esferas de
gestão do SUS;
Considerando a necessidade de se
estabelecer um plano de resposta a esse
evento e também para estabelecer a
estratégia de acompanhamento aos nacionais
e estrangeiros que ingressarem no país e que
se enquadrarem nas definições de suspeitos
e confirmados para Infecção Humana pelo
novo Coronavírus (2019-nCoV); e
Considerando que a situação demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública,

Art. 2º Estabelecer o Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV)
como mecanismo nacional da gestão
coordenada da resposta à emergência no
âmbito nacional.
Parágrafo único. A gestão do COE estará sob
responsabilidade da Secretaria de Vigilância
em Saúde (SVS/MS).
Art. 3º Compete ao COE-nCoV:
I- planejar, organizar, coordenar e controlar as
medidas a serem empregadas durante a
ESPIN, nos termos das diretrizes fixadas pelo
Ministro de Estado da Saúde;
II- articular-se com os gestores estaduais,
distrital e municipais do SUS;
III- encaminhar ao Ministro de Estado da
Saúde relatórios técnicos sobre a ESPIN e as
ações administrativas em curso;
IV - divulgar à população informações
relativas à ESPIN; e
V - propor, de forma justificada, ao Ministro de
Estado da Saúde:
a) o acionamento de equipes de saúde
incluindo a contratação temporária de
profissionais, nos termos do disposto no inciso
II do caput do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993;
b) a aquisição de bens e a contratação de
serviços necessários para a atuação na
ESPIN;
c) a requisição de bens e serviços, tanto de
pessoas naturais como de jurídicas, nos
termos do inciso XIII do caput do art. 15 da Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; e
d) o encerramento da ESPIN.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

RESOLVE:
Art. 1º Declarar Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional conforme
Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;
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PORTARIA Nº 356, DE 11 DE MARÇO DE
2020: Dispõe sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no
uso das atribuições que lhe conferem os
incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, tendo em vista o disposto na Lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e
Considerando a Declaração de Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional pela Organização Mundial da
Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de
4 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus
(2019-nCoV),
RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria regulamenta o disposto
na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
que
estabelece
as
medidas
para
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional em
decorrência da Infecção Humana pelo
coronavírus (COVID-19).
Art. 2º Para o enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância nacional e
internacional, decorrente do coronavírus
(COVID-19), poderão ser adotadas as
medidas de saúde para resposta à
emergência de saúde pública previstas no art.
3º da Lei nº 13.979, de 2020.
Art. 3º A medida de isolamento objetiva a
separação de pessoas sintomáticas ou
assintomáticas, em investigação clínica e
laboratorial, de maneira a evitar a propagação
da infecção e transmissão local.

epidemiológica, por um prazo máximo de 14
(quatorze) dias, podendo se estender por até
igual período, conforme resultado laboratorial
que comprove o risco de transmissão.
§ 2º A medida de isolamento prescrita por ato
médico
deverá
ser
efetuada,
preferencialmente, em domicílio, podendo ser
feito em hospitais públicos ou privados,
conforme recomendação médica, a depender
do Estado clínico do paciente.
§ 3º Não será indicada medida de isolamento
quando o diagnóstico laboratorial for negativo
para o SARSCOV-2.
§ 4º A determinação da medida de isolamento
por
prescrição
médica
deverá
ser
acompanhada do termo de consentimento
livre e esclarecido do paciente, conforme
modelo estabelecido no Anexo I.
§ 5º A medida de isolamento por
recomendação do agente de vigilância
epidemiológica ocorrerá no curso da
investigação epidemiológica e abrangerá
somente os casos de contactantes próximos a
pessoas
sintomáticas
ou
portadoras
assintomáticas, e deverá ocorrer em domicilio.
§ 6º Nas unidades da federação em que não
houver agente de vigilância epidemiológica, a
medida de que trata o § 5º será adotada pelo
Secretário de Saúde da respectiva unidade.
§ 7º A medida de isolamento por
recomendação será feita por meio de
notificação expressa à pessoa contactante,
devidamente fundamentada, observado o
modelo previsto no Anexo II.
Art. 4º A medida de quarentena tem como
objetivo garantir a manutenção dos serviços
de saúde em local certo e determinado.
§ 1º A medida de quarentena será
determinada mediante ato administrativo
formal e devidamente motivado e deverá ser
editada por Secretário de Saúde do Estado,
do Município, do Distrito Federal ou Ministro
de Estado da Saúde ou superiores em cada
nível de gestão, publicada no Diário Oficial e
amplamente divulgada pelos meios de
comunicação.

§ 2º A medida de quarentena será adotada
§ 1º A medida de isolamento somente poderá
pelo prazo de até 40 (quarenta) dias, podendo
ser determinada por prescrição médica ou por
se estender pelo tempo necessário para
recomendação do agente de vigilância
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reduzir a transmissão comunitária e garantir a
manutenção dos serviços de saúde no
território.
§ 3º A extensão do prazo da quarentena de
que trata o § 2º dependerá de prévia avaliação
do Centro de Operações de Emergências em
Saúde Pública (COE-nCoV) previsto na
Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de
2020.
§ 4º A medida de quarentena não poderá ser
determinada ou mantida após o encerramento
da Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional.
Art. 5º O descumprimento das medidas de
isolamento e quarentena previstas nesta
Portaria acarretará a responsabilização, nos
termos previstos em lei.
Parágrafo único. Caberá médico ou agente de
vigilância
epidemiológica
informar
à
autoridade policial e Ministério Público sobre
o descumprimento de que trata o caput.
Art. 6º As medidas de realização compulsória
no inciso III do art. 3º da Lei n° 13.979, de
2020, serão indicadas mediante ato médico
ou por profissional de saúde.
Parágrafo único. Não depende de indicação
médica ou de profissional de saúde as
medidas previstas nas alíneas "c" e "d" do
inciso III do art. 3º da Lei n° 13.979, de 2020.
Art. 7º A medida de requisição de bens e
serviços de pessoas naturais e jurídicas para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do coronavírus Covid-19 será
determinada pela autoridade competente da
esfera
administrativa
correspondente,
assegurado o direito à justa indenização.
Art. 8º O laboratório público ou privado que,
pela primeira vez, confirmar a doença,
adotando o exame específico para SARSCoV2 (RT-PCR, pelo protocolo Charité),
deverá passar por validação por um dos três
laboratórios de referência nacional:
I - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/RJ);
II - Instituto Evandro Chagas da Secretaria de
Vigilância em Saúde (IEC/SVS) no Estado do
Pará; ou

III - Instituto Adolfo Lutz da Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo.
§ 1º Na hipótese prevista no caput, o
laboratório deverá encaminhar alíquota da
amostra para o Banco Nacional de Amostras
de Coronavírus, para investigação do perfil
viral do coronavírus (COVID-19) no território
nacional, por meio de um dos três laboratórios
previstos no caput.
§ 2º Após a validação da qualidade, o
laboratório de que trata o caput passará a
integrar a Rede Nacional de Alerta e Resposta
às Emergências em Saúde Pública (REDE
CIEVS).
§ 3º O fluxo de amostras laboratoriais deverá
observar os protocolos estabelecidos pelo
Ministério da Saúde.
§ 4º A realização de exame laboratorial, coleta
de amostras e demais testes necessários para
identificação do coronavírus (COVID-19), bem
como as medidas de biossegurança devem
observar as diretrizes estabelecidas pelo
Ministério da Saúde.
Art. 9º A autoridade de saúde local deverá, no
âmbito de suas competências, acompanhar
as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19) previstas no art. 3º da Lei nº
13.979, de 2020.
Art. 10. Para a aplicação das medidas de
isolamento e quarentena deverão ser
observados os protocolos clínicos do
coronavírus (COVID-19) e as diretrizes
estabelecidas no Plano Nacional de
Contingência Nacional para Infecção Humana
novo Coronavírus (Convid-19), disponíveis no
sítio eletrônico do Ministério da Saúde, com a
finalidade de garantir a execução das medidas
profiláticas e o tratamento necessário.
Art. 11. As condições para a realização das
medidas de enfrentamento da emergência de
saúde pública estão previstas no Boletim
Epidemiológico e Plano de Contingência
Nacional para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19).

Parágrafo único. O Boletim Epidemiológico
será atualizado semanalmente ou sempre que
necessário e disponibilizado no sítio eletrônico
do
Ministério
da
Saúde:
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https://www.saude.gov.br/vigilancia-emsaude.
Art. 12. O encerramento da aplicação das
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional
em decorrência da infecção humana pelo
coronavírus (COVID-19) fica condicionada à
situação de Emergência de Saúde Pública de
Importância Nacional, declarada por meio da
Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de
2020.
Parágrafo único. O encerramento da
emergência de saúde pública de importância
nacional está condicionada a avaliação de
risco realizada pela Secretaria de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde.
Art. 13. O Ministério da Saúde manterá dados
públicos e atualizados sobre os casos
confirmados, suspeitos e em investigação,
relativos à situação de emergência pública
sanitária, resguardando o direito ao sigilo das
informações pessoais.
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

Anexos
disponíveis
em:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n356-de-11-de-marco-de-2020-247538346

PORTARIA Nº 454, DE 20 DE MARÇO DE
2020: Declara, em todo o território
nacional, o Estado de transmissão
comunitária do coronavírus (covid-19).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 87,
parágrafo único, incisos I e II, da Constituição,
tendo em vista o disposto no § 7º do art. 3º da
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020, e

Considerando a condição de transmissão
comunitária do coronavírus (covid-19) e a
necessidade premente de envidar todos os
esforços em reduzir a transmissibilidade e
oportunizar manejo adequado dos casos
leves na rede de atenção primária à saúde e
dos
casos
graves
na
rede
de
urgência/emergência e hospitalar; e
Considerando a necessidade de dar
efetividade às medidas de saúde para
resposta à pandemia do coronavírus (covid19) previstas na Portaria nº 356/GM/MS, de 11
de março de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Fica declarado, em todo o território
nacional,
o
Estado
de
transmissão
comunitária do coronavírus (covid-19).
Art. 2º Para contenção da transmissibilidade
do covid-19, deverá ser adotada como,
medida não-farmacológica, o isolamento
domiciliar da pessoa com sintomas
respiratórios e das pessoas que residam no
mesmo endereço, ainda que estejam
assintomáticos, devendo permanecer em
isolamento pelo período máximo de 14
(quatorze) dias.
Parágrafo único. Considera-se pessoa com
sintomas respiratórios a apresentação de
tosse seca, dor de garganta ou dificuldade
respiratória, acompanhada ou não de febre,
desde que seja confirmado por atestado
médico.
Art. 3º A medida de isolamento somente
poderá ser determinada por prescrição
médica, por um prazo máximo de 14
(quatorze) dias, considerando os sintomas
respiratórios ou o resultado laboratorial
positivo para o SARSCOV-2.
§ 1º O atestado emitido pelo profissional
médico que determina a medida de
isolamento será estendido às pessoas que
residam no mesmo endereço, para todos os
fins, incluindo o disposto no § 3º do art. 3º da
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

§ 2º Para emissão dos atestados médicos de
que trata o § 1º, é dever da pessoa
sintomática informar ao profissional médico o
nome completo das demais pessoas que
residam no mesmo endereço, sujeitando-se à
responsabilização civil e criminal pela
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omissão de fato ou prestação de informações
falsas.
§ 3º Para as pessoas assintomáticas que
residem com a pessoa sintomática será
possível a emissão de novo atestado médico
de isolamento caso venham a manifestar os
sintomas respiratórios previstos no parágrafo
único do art. 2º ou tenham resultado
laboratorial positivo para o SARSCOV-2.
§ 4º A prescrição médica de isolamento
deverá ser acompanhada dos seguintes
documentos
assinados
pela
pessoa
sintomática:
I - termo de consentimento livre e esclarecido
de que trata o § 4º do art. 3º da Portaria nº
356/GM/MS, de 11 de março de 2020; e
II - termo de declaração, contendo a relação
das pessoas que residam ou trabalhem no
mesmo endereço, nos termos do Anexo.
Art. 4º As pessoas com mais de 60 (sessenta)
anos de idade devem observar o
distanciamento social, restringindo seus
deslocamentos para realização de atividades
estritamente necessárias, evitando transporte
de utilização coletiva, viagens e eventos
esportivos, artísticos, culturais, científicos,
comerciais e religiosos e outros com
concentração próxima de pessoas.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO
DA
SECRETARIAEXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA, Substituto, no uso
de suas atribuições estabelecidas no art. 65,
inciso V, da Portaria nº 1.222/GM/MJSP, de
21 de dezembro de 2017,
RESOLVE:
Art. 1º Divulgar os prazos a serem observados
pelas Unidades integrantes do Ministério da
Justiça e Segurança Pública para as
atividades do ciclo orçamentário e da
programação financeira no exercício de 2020.
Art. 2º Atribuir às unidades orçamentárias a
incumbência,
quanto
ao
orçamento
impositivo, de analisar as propostas
apresentadas pelos respectivos beneficiários
indicados e de concluir pela existência ou
inexistência de impedimento de ordem técnica
à execução da despesa, em consonância com
o parágrafo 4º, do artigo 5º da Portaria
Interministerial nº 43, de 4 de fevereiro de
2020.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

DAVID DE LIMA FREITAS

Anexo
disponível
em:
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-5de-12-de-marco-de-2020-247798525

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

Anexo
disponível
em:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n454-de-20-de-marco-de-2020-249091587

PORTARIA Nº 5, DE 12 DE MARÇO DE
2020: Divulga os prazos para as atividades
dos processos orçamentário e financeiro
federal no exercício de 2020, no âmbito do
Ministério da Justiça e Segurança Pública,
e dá outras providências.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 9, DE 27
DE MAIO DE 2020: Revoga a Portaria
Interministerial MJSP/MS nº 05, de 17 de
março de 2020.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA E O MINISTRO DE
ESTADO DA SAÚDE substituto, no exercício
de suas atribuições previstas nos incisos I e II
do parágrafo único do art. 87 da CRFB, no
inciso I do art. 37 e no art. 47,
respectivamente, da Lei nº 13.844, de 18 de
junho de 2019, e considerando o disposto no
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art. 30 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de
setembro de 1942, incluído pela Lei nº 13.655,
de 25 de abril de 2018, nos arts. 3º e 4º da
Portaria MS nº 454, de 20 de março de 2020,
e o que consta do processo administrativo nº
08000.010886/2020-63 (SEI/MJSP),
RESOLVEM:
Art. 1º Deve ser assegurado, às pessoas
afetadas em razão da aplicação das medidas
de enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do coronavírus, o pleno respeito à
dignidade, aos direitos humanos e às
liberdades fundamentais, em conformidade ao
que preconiza o Artigo 3 do Regulamento
Sanitário Internacional, promulgado pelo
Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020,
e o inciso III do § 2º do art. 3º da Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020.
Art.
2º
Fica
revogada
a
Portaria
Interministerial MJSP/MS nº 05, de 17 de
março de 2020.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da
sua publicação.

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA
Ministro de Estado da Justiça e Segurança
Pública
EDUARDO PAZUELLO
Ministro de Estado da Saúde Substituto

PORTARIA Nº 14.816, DE 19 DE JUNHO DE
2020: Dispõe sobre a aplicação do art. 9º
da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio
de 2020, a valores devidos por Municípios
a seus Regimes Próprios de Previdência
Social, e altera, em caráter excepcional,
parâmetros técnico-atuariais aplicáveis
aos
RPPS.
(Processo
nº
10133.100499/2020-54)

O
SECRETÁRIO
ESPECIAL
DE
PREVIDÊNCIA
E
TRABALHO
DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das

atribuições que lhe conferem a alínea "a" do
inciso II do art. 71 e o art. 180 do Anexo I ao
Decreto nº 9.745, de 08 de abril de 2019, e o
inciso VII do art. 1º da Portaria ME nº 117, de
26 de março de 2019, e tendo em vista o
disposto no inciso XII do art. 167 da
Constituição Federal, no § 9º do art. 9º da
Emenda Constitucional nº 103, de 12 de
novembro de 2019, no inciso II do art. 9º da
Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e
no art. 9º da Lei Complementar nº 173, de 27
de maio de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º A aplicação da suspensão prevista no
art. 9º da Lei Complementar nº 173, de 2020,
aos valores devidos por Municípios a seus
Regimes Próprios de Previdência Social RPPS depende de autorização por lei
municipal específica.
§ 1º A lei municipal deverá definir
expressamente a natureza dos valores
devidos ao RPPS que serão alcançados pela
suspensão de que trata o caput, limitados a:
I - prestações não pagas de termos de acordo
de parcelamento firmados até 28 de maio de
2020, com base nos arts. 5º e 5º-A da Portaria
MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, com
vencimento entre 1º de março e 31 de
dezembro de 2020; e
II - contribuições previdenciárias patronais
devidas pelo Município e não pagas, relativas
às competências com vencimento entre 1º de
março e 31 de dezembro de 2020.
§ 2º Para os efeitos do inciso II do § 1º,
consideram-se
contribuições
patronais
aquelas previstas no plano de custeio do
RPPS, de que trata o art. 47 da Portaria MF nº
464, de 19 de novembro de 2018, instituídas
por meio de alíquotas, para cobertura dos
custos normal ou suplementar, ou por meio de
aportes estabelecidos em planos de
amortização de deficit atuarial, devendo a lei
municipal especificar se a autorização da
suspensão abrange essas três espécies ou
apenas alguma delas.
§ 3º A autorização para a suspensão de que
trata este artigo:

I - não afasta a responsabilidade do Município
pela cobertura de eventuais insuficiências
financeiras do respectivo RPPS, decorrentes
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do pagamento de benefícios previdenciários,
nos termos do § 1º do art. 2º da Lei nº 9.717,
de 1998, inclusive as relativas aos planos
financeiros em caso de segregação da massa
dos segurados; e
II - não afasta que o Município mantenha o
funcionamento do órgão ou entidade gestora
do RPPS, por meio da assunção direta de
despesas, do repasse da taxa de
administração ou de aportes financeiros, caso
referido órgão ou entidade não tenha recursos
disponíveis para tal finalidade.
Art. 2º São vedadas:
I - a suspensão do repasse das contribuições
dos servidores ativos, aposentados e
pensionistas devidas ao RPPS;
II - a restituição ou compensação dos valores
de prestações de termos de acordo de
parcelamento
ou
de
contribuições
previdenciárias patronais devidas que tiverem
sido pagas ao órgão ou entidade gestora do
RPPS com vencimento dentro do período de
que tratam os incisos I e II do § 1º do art. 1º;
III - a utilização de recursos do RPPS,
incluídos os valores integrantes dos fundos de
que tratam o art. 249 da Constituição Federal
e o art. 6º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro
de 1998, para despesas distintas do
pagamento dos benefícios previdenciários do
respectivo fundo e daquelas necessárias à
sua organização e ao seu funcionamento,
conforme disposto no inciso XII do art. 167 da
Constituição Federal.
Art. 3º Cada prestação de termo de acordo de
parcelamento, de que trata o inciso I do § 1º
do art. 1º, cujo repasse tenha sido suspenso,
conforme autorizado em lei municipal, deverá
ser paga pelo Município ao órgão ou entidade
gestora do RPPS, com a aplicação do índice
oficial de atualização monetária e da taxa de
juros previstos no acordo, respeitando-se
como limite mínimo a meta atuarial,
dispensada a multa, de forma concomitante
com as prestações vincendas a partir de
janeiro de 2021, iniciando-se pela prestação
mais antiga suspensa e terminando pela mais
recente, em número total de meses igual ao
número de prestações suspensas.
Parágrafo único. Alternativamente ao disposto
no caput, a lei municipal que autorizar a

suspensão
poderá
ainda
autorizar,
observadas
as
demais
condições
estabelecidas no art. 5º da Portaria MPS nº
402, de 2008, e o prazo máximo permitido
pelo § 9º do art. 9º da Emenda Constitucional
nº 103, de 2019, inclusive em caso de
prestações relativas a termos de acordo de
parcelamento firmados com base nos
parâmetros estabelecidos no art. 5º-A da
referida Portaria, que:
I - as prestações suspensas sejam objeto de
novo termo de acordo de parcelamento, a ser
formalizado até o dia 31 de janeiro de 2021;
ou
II - o termo de acordo de parcelamento seja
objeto de reparcelamento, a ser formalizado
até o dia 31 de janeiro de 2021, não se
aplicando a limitação de um único
reparcelamento prevista no inciso III do § 7º
do art. 5º da Portaria MPS nº 402, de 2008.
Art. 4º As contribuições previdenciárias
patronais, de que trata o inciso II do § 1º do
art. 1º, cujo repasse tenha sido suspenso,
conforme autorizado em lei municipal,
deverão ser pagas pelo Município ao órgão ou
entidade gestora do RPPS, com a aplicação
do índice oficial de atualização monetária e da
taxa de juros previstos na legislação municipal
para os casos de inadimplemento da
obrigação de repasse, respeitando-se como
limite mínimo a meta atuarial, dispensada a
multa, até o dia 31 de janeiro de 2021.
Parágrafo único. Alternativamente ao disposto
no caput, a lei municipal que autorizar a
suspensão
poderá
ainda
autorizar,
observadas
as
demais
condições
estabelecidas no art. 5º da Portaria MPS nº
402, de 2008, e o prazo máximo permitido
pelo § 9º do art. 9º da Emenda Constitucional
nº 103, de 2019, que as contribuições
suspensas sejam objeto de termo de acordo
de parcelamento, a ser formalizado até o dia
31 de janeiro de 2021.
Art. 5º O não repasse das prestações dos
termos de acordo de parcelamentos e das
contribuições
previdenciárias
patronais,
suspensas conforme autorização em lei
municipal específica, nos termos do art. 1º,
não constituirá impedimento à emissão do
Certificado de Regularidade Previdenciária CRP, até o dia 31 de janeiro de 2021.
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§ 1º Na impossibilidade de adequação das
funcionalidades
do
CADPREV
para
verificação automática da suspensão de que
trata esta Portaria, a emissão do CRP deverá
observar o disposto no parágrafo único do art.
3º da Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de
2008.
§ 2º A suspensão de que trata esta Portaria
não dispensa o Município da obrigação de
encaminhar à Secretaria de Previdência o
Demonstrativo
de
Informações
Previdenciárias e Repasses - DIPR no prazo
e na forma previstos na alínea "h" do inciso
XVI e no inciso II do § 6º do art. 5º da Portaria
MPS nº 204, de 2008, observado o disposto
na Portaria ME nº 9.348, de 06 de abril de
2020.
Art. 6º Aplicam-se, em caráter excepcional, as
seguintes
disposições
relativas
aos
parâmetros técnico-atuariais dos RPPS:
I - para os fins da alínea "b" do inciso II do art.
46 da Portaria MF nº 464, de 19 de novembro
de 2018, serão admitidos como ativos
garantidores dos compromissos do plano de
benefícios do RPPS os termos de acordo de
parcelamento formalizados até 31 de janeiro
de 2021;
II - para contagem dos prazos remanescentes
dos planos de amortização de deficit atuarial
de que tratam a alínea "c" do art. 55 da
Portaria MF nº 464, de 2018 e o inciso II do §
2º do art. 7º da Instrução Normativa nº 07, de
21 de dezembro de 2018, não será
considerado o exercício de 2020;
III - ficam postergados para o exercício de
2022:
a) a aplicação do parâmetro mínimo de
amortização do deficit atuarial, de que trata o
inciso II do art. 54 da Portaria MF nº 464, de
2018;
b) a exigência de elevação gradual das
alíquotas suplementares, de que trata o
parágrafo único do art. 9º da Instrução
Normativa nº 07, de 2018.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da
sua publicação.

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).

O
SECRETÁRIO
ESPECIAL
DE
PREVIDÊNCIA
E
TRABALHO
DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelo
inciso I do art. 71 do Anexo I do Decreto nº
9.745, de 8 de abril de 2019, considerando o
disposto no art. 2° da Portaria MTA nº 384, de
19 de junho de 1992, publicada no DOU de
22/6/1992, seção 1, páginas 7841/7842, e
considerando a necessidade de afastar a
presunção de fraude na recontratação de
empregado em período inferior à noventa dias
subsequentes à data da rescisão contratual,
durante a ocorrência do estado de calamidade
pública de que trata o Decreto Legislativo nº
6, de 20 de março de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Durante o estado de calamidade
pública de que trata o Decreto Legislativo nº
6, de 20 de março de 2020, não se presumirá
fraudulenta a rescisão de contrato de trabalho
sem justa causa seguida de recontratação
dentro dos noventa dias subsequentes à data
em que formalmente a rescisão se operou,
desde que mantidos os mesmos termos do
contrato rescindido.
Parágrafo único. A recontratação de que trata
o caput poderá se dar em termos diversos do
contrato rescindido quando houver previsão
nesse sentido em instrumento decorrente de
negociação coletiva.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos à
data de 20 de março de 2020.

BRUNO BIANCO LEAL
BRUNO BIANCO LEAL
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PORTARIA Nº 1.857 DE 28 DE JULHO DE
2020: Dispõe sobre a transferência de
incentivos financeiros aos Municípios e ao
Distrito
Federal
para
combate
à
Emergência em Saúde Pública de
Importância
Nacional
(ESPIN)
em
decorrência da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus/Covid-19, considerando
as escolas públicas da rede básica de
ensino.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE
INTERINO, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos I e II do parágrafo único
do art. 87 da Constituição, e
Considerando o disposto no Anexo 1 do
Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº
2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a Política Nacional de Atenção
Básica - Operacionalização;
Considerando a Portaria de Consolidação nº
6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a consolidação das normas
sobre o financiamento e a transferência dos
recursos federais para as ações e os serviços
de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando o Decreto nº 6.286, de 5 de
dezembro de 2007, que institui o Programa
Saúde na Escola (PSE), com a finalidade de
contribuir para a formação integral dos
estudantes da rede pública de educação
básica por meio de ações de prevenção,
promoção e atenção à saúde;
Considerando a Portaria Interministerial nº
1.055/MS/MEC, de 26 de abril de 2017, que
redefine as regras e critérios para adesão ao
Programa Saúde na Escola (PSE) por
Estados, Distrito Federal e Municípios e
dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro
para custeio de ações;
Considerando a Seção IV do Capítulo III do
Título VII da Portaria de Consolidação nº
1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre o Sistema de Informação em
Saúde para a Atenção Básica (SISAB);
Considerando o Anexo I da Portaria de
Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro

de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional
de Promoção da Saúde (PNPS);
Considerando a Portaria nº 448, de 13 de
setembro de 2002, que Divulga o
Detalhamento das Naturezas de Despesas
339030, 339036, 339039 e 449052;
Considerando a Portaria n° 188/GM/MS, de
3 de fevereiro de 2020, que declara a
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus, causador da
doença Covid-19;
Considerando a Portaria nº 1.565/GM/MS,
de 18 de junho de 2020, que estabelece
orientações gerais visando à prevenção, ao
controle e à mitigação da transmissão da
Covid-19, e à promoção da saúde física e
mental da população brasileira, de forma a
contribuir com as ações para a retomada
segura das atividades e o convívio social
seguro; e
Considerando que a Atenção Primária à
Saúde deve desenvolver ações integradas
visando à promoção da saúde e prevenção de
doenças, dentre elas ações intersetoriais, em
interlocução com as escolas, voltadas para o
desenvolvimento de uma atenção integral:
Art. 1º Esta portaria dispõe sobre a
transferência de incentivos financeiros aos
Municípios e ao Distrito Federal, descritos no
anexo a esta Portaria, para combate à
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19,
considerando as escolas públicas da rede
básica de ensino.
§ 1º O valor a ser transferido aos Municípios e
ao Distrito Federal atende as regras de
incentivo financeiro de custeio às ações no
âmbito do Programa Saúde na Escola
instituídas no art. 12 da Portaria
Interministerial nº 1.055/MS/MEC, de 26 de
abril de 2017.
§ 2º Para fins de definição do incentivo
financeiro de que trata este artigo, foram
elencadas todas as escolas públicas da rede
básica de ensino, conforme o Censo Escolar
2017 do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
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(INEP), considerando a
estudantes matriculados.

metade

dos

§ 3º Esse incentivo financeiro se direciona à
todos os municípios brasileiros, para todas as
escolas da rede básica pública de ensino,
sejam essas municipais, estaduais ou
federais, contemplando creches, pré-escolas,
ensino fundamental, ensino médio e
educação de jovens e adultos, independente
de serem aderidos ao Programa Saúde na
Escola.
Art. 2º O incentivo financeiro de que trata o art.
1º, deve ser utilizado para compra de
materiais necessários à garantia da
segurança sanitária dos estudantes e dos
profissionais de educação das escolas e para
ações de promoção da saúde e prevenção à
Covid-19, conforme as orientações da
Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e
conforme as diretrizes do Programa Saúde na
Escola.
Parágrafo único. Com o incentivo financeiro
transferido por essa portaria podem ser
adquiridos materiais como produtos de
higienização; material de limpeza; álcool em
gel ou líquido 70%; máscaras; termômetros
infravermelho, adesivos de marcação para
distanciamento social, materiais educativos
para a realização das ações de promoção da
saúde e prevenção à Covid-19 e outros.
Art. 3º O monitoramento da utilização do
incentivo financeiro será realizado através do
Relatório de Gestão, conforme disposto nas
Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28
de setembro de 2017, Lei Complementar nº
141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8080 de
19 de setembro de 1990 e Lei nº 8.142 de 28
de dezembro de 1990.
§ 1º As ações relacionadas à Covid-19
desenvolvidas no âmbito das escolas devem
ser monitoradas pelo Sistema de Informação
em Saúde para a Atenção Básica (SISAB)
através do registrado na Ficha de Atividade
Coletiva do e-SUS AB em Práticas de Saúde:
Outro procedimento coletivo - Código SIGTAP
com o código "Ações de prevenção à Covid19 nas escolas", enquanto permanecer a
vigência da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus,
causador da doença Covid-19.

§ 2º As orientações detalhadas sobre os os
valores transferidos, a utilização e o
monitoramento do incentivo financeiro e as
recomendações de saúde na reabertura das
escolas públicas da rede básica de ensino no
contexto da pandemia da Covid-19 estão
disponíveis
em
https://aps.saude.gov.br/ape/corona.
Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto
desta Portaria, deverão onerar o Programa de
Trabalho
10.122.5018.21C0.6500
Enfrentamento da Emergência de Saúde
Pública
de
Importância
Internacional
Decorrente do Coronavírus - Nacional , em
parcela única, no valor de R$ 454.331.202,00
(quatrocentos e cinquenta e quatro milhões,
trezentos e trinta e um mil duzentos e dois
reais).
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO
Ministro de Estado da Saúde Interino

PORTARIA Nº 1, DE 29 DE JULHO 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.

OS MINISTROS DE ESTADO CHEFE DA
CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA,DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, DA INFRAESTRUTURA E DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhes
conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I
e II, da Constituição, e os arts. 3º, 35, 37 e 47
da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e
tendo em vista o disposto no art. 3º,caput,
inciso VI, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, e
Considerando a declaração de emergência
em saúde pública de importância internacional
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da infecção
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humana pelo
(covid-19);

coronavírus

SARS-CoV-2

Considerando que é princípio da Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa
Social, previsto no inciso VI do caput do art. 4º
da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, a
eficiência na prevenção e na redução de
riscos em situações de emergência que
possam afetar a vida das pessoas;
Considerando a necessidade de dar
efetividade às medidas de saúde para
resposta à pandemia da covid-19 previstas na
Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de
2020, do Ministério da Saúde;
Considerando que são definidos como
serviços públicos e atividades essenciais os
de trânsito e transporte internacional de
passageiros
e
os
de
transporte,
armazenamento, entrega e logística de cargas
em geral, conforme descrito nos incisos V e
XXII do § 1º do art. 3º do Decreto nº 10.282,
de 20 de março de 2020; e
Considerando a manifestação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, com
recomendação de restrição excepcional e
temporária de entrada no País, resolvem:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a restrição
excepcional e temporária de entrada no País
de estrangeiros de qualquer nacionalidade,
nos termos do disposto no inciso VI do caput
do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, em decorrência de recomendação
técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa por motivos
sanitários relacionados com os riscos de
contaminação e disseminação do coronavírus
SARS-CoV-2 (covid-19).
Art. 2º Fica restringida, pelo prazo de trinta
dias, a entrada no País de estrangeiros de
qualquer nacionalidade, por rodovias, por
outros meios terrestres ou por transporte
aquaviário.
Art. 3º As restrições de que trata esta Portaria
não se aplicam ao:
I - brasileiro, nato ou naturalizado;
II - imigrante com residência de caráter
definitivo, por prazo determinado ou
indeterminado, no território brasileiro;

III - profissional estrangeiro em missão a
serviço de organismo internacional, desde
que devidamente identificado;
IV - funcionário estrangeiro acreditado junto
ao Governo brasileiro;
V - estrangeiro:
a) cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador
de brasileiro;
b)
cujo
ingresso
seja
autorizado
especificamente pelo Governo brasileiro em
vista do interesse público ou por questões
humanitárias; e
c) portador de Registro Nacional Migratório; e
VI - transporte de cargas.
§ 1º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o ingresso, por via aérea ou
aquaviária, de tripulação marítima para
exercício de funções específicas a bordo de
embarcação ou plataforma em operação em
águas jurisdicionais, desde que obedecidos
os requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
§ 2º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o desembarque, autorizado pela
Polícia Federal, de tripulação marítima para
assistência médica ou para conexão de
retorno aéreo ao país de origem relacionada a
questões operacionais ou a término de
contrato de trabalho.
§ 3º A autorização a que se refere o § 2º fica
condicionada a termo de responsabilidade
pelas despesas decorrentes do transbordo
firmado pelo agente marítimo, com anuência
prévia das autoridades sanitárias locais, e à
apresentação
dos
bilhetes
aéreos
correspondentes.
§ 4º Nas hipóteses de entrada no País por
rodovias, por outros meios terrestres ou por
transporte aquaviário, as exceções de que
tratam o inciso II e as alíneas "a" e "c" do
inciso V do caput não se aplicam a
estrangeiros provenientes da República
Bolivariana da Venezuela.
Art. 4º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem:
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I - a execução de ações humanitárias
transfronteiriças previamente autorizadas
pelas autoridades sanitárias locais;
II - o tráfego de residentes fronteiriços em
cidades-gêmeas, mediante a apresentação
de documento de residente fronteiriço ou de
outro documento comprobatório, desde que
seja garantida a reciprocidade no tratamento
ao brasileiro pelo país vizinho; e
III - o livre tráfego do transporte rodoviário de
cargas, ainda que o motorista não se
enquadre no rol de que trata o art. 3º, na forma
prevista na legislação.
Parágrafo único. O disposto no inciso II do
caput não se aplica à fronteira com a
República Bolivariana da Venezuela.
Art. 5º Excepcionalmente, o estrangeiro que
estiver em país de fronteira terrestre e
precisar atravessá-la para embarcar em voo
de retorno a seu país de residência poderá
ingressar na República Federativa do Brasil
com autorização da Polícia Federal.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no
caput:

§ 2º Ficam momentaneamente proibidos,
durante o período da vigência da presente
portaria, voos internacionais que tenham
como ponto de chegada no Brasil os
aeroportos situados nos seguintes Estados:
I - Mato Grosso do Sul;
II - Paraíba;
III - Rondônia;
IV - Rio Grande do Sul; e
V - Tocantins.
§ 3º O disposto no § 2º poderá ser revisto a
qualquer momento em função de avaliação da
ANVISA.
Art. 7º O descumprimento do disposto nesta
Portaria implicará, para o agente infrator:
I - responsabilização civil, administrativa e
penal;
II - repatriação ou deportação imediata; e
III - inabilitação de pedido de refúgio.

I - o estrangeiro deverá dirigir-se diretamente
ao aeroporto;

Art. 8º Os órgãos reguladores poderão editar
normas complementares ao disposto nesta
Portaria, incluídas regras sanitárias sobre
procedimentos, embarcações e operações.

II - deverá haver demanda oficial da
embaixada ou do consulado do país de
residência; e

Art. 9º Os casos omissos nesta Portaria serão
decididos pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública.

III - deverão ser apresentados os bilhetes
aéreos correspondentes.

Art. 10. O prazo estabelecido no art. 2º poderá
ser prorrogado, conforme recomendação
técnica e fundamentada da Anvisa.

Art. 6º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem a entrada de estrangeiros no
País por via aérea, desde que obedecidos os
requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
§ 1º O passageiro estrangeiro em viagem de
visita ao País para estada de curta duração,
de até noventa dias, deverá apresentar à
empresa transportadora, antes do embarque,
comprovante de aquisição de seguro saúde
válido no Brasil e com cobertura para todo o
período da viagem, sob pena de impedimento
de entrada em território nacional pela
autoridade migratória por provocação da
autoridade sanitária.

Art. 11. Fica revogada a Portaria nº 340, de 30
de junho de 2020, dos Ministros de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, da Justiça e Segurança Pública, da
Infraestrutura e da Saúde.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

WALTER SOUZA BRAGA NETTO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA
Ministro de Estado da Justiça e Segurança
Pública
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TARCÍSIO GOMES DE FREIRAS
Ministro de Estado da Infraestrutura
EDUARDO PAZUELLO
Ministro de Estado da Saúde interino

PORTARIA Nº 219, DE 30 DE JULHO DE
2020: Altera a Portaria MC nº 53, de 8 de
julho de 2020, que limita a concessão da
jornada de trabalho remoto instituído pela
Portaria MCTIC nº 1.186, de 20 de março de
2020, determina o retorno gradual das
atividades presenciais e fixa medidas de
prevenção à infecção e à propagação do
novo Coronavírus (2019-nCoV), no âmbito
do Ministério das Comunicações - MC.

O
MINISTRO
DE
ESTADO
DAS
COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições
que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo
único do artigo 87 da Constituição Federal, e
tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020, nas Instruções
Normativas ME nº 19 e 20/SGP/SEDGG/ME,
de 12 de março de 2020, na Instrução
Normativa ME nº 21, de 16 de março de 2020,
na Instrução Normativa ME nº 27, de 25 de
março de 2020, na Portaria Conjunta
ME/SEPRT nº 20, de 18 de junho de 2020, no
Comunicado nº 01, de 22 de junho de 2020, e
na Instrução Normativa /SGP/SEDGG/ME nº
63 de 27 de julho de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Portaria MC nº 53, de 8 de julho de
2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 2º Os servidores, empregados públicos e
estagiários do MC que não estiverem
inseridos nas situações citadas no artigo 1º
retornarão às atividades a partir de 8 de
setembro de 2020.
.........................................................................

§ 2º Os servidores e empregados públicos,
que possuam filhos em idade escolar ou
inferior e que necessitem da assistência de
um dos pais, e que não possuam cônjuge,
companheiro ou outro familiar adulto na
residência apto a prestar assistência, ficam
autorizados a executarem suas atribuições
remotamente, enquanto vigorar norma local
que suspenda as atividades escolares ou em
creche, por motivos de força maior
relacionadas ao coronaviìrus (COVID-19).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da
sua publicação.

FÁBIO FARIA

PORTARIA Nº 453, DE 31 DE JULHO DE
2020: O MINISTRO DE ESTADO DA
CIDADANIA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 87 da Constituição
Federal, e tendo em vista o disposto no
Decreto nº 10.357, de 20 de maio de 2020, e

Considerando a Declaração de Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional pela Organização Mundial da
Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (Covid-19);
Considerando a disseminação do novo
coronavírus (Covid-19) e sua classificação
mundial como pandemia e as medidas
adotadas no âmbito de estados, municípios e
do Distrito Federal para prevenir a
disseminação do vírus;
Considerando as recomendações de
distanciamento entre as pessoas e de evitar
aglomerações para reduzir a disseminação do
novo coronavírus (Covid-19);
Considerando a instituição do auxílio
emergencial pela Lei nº 13.982, de 2 de abril
de 2020, regulamentada pelo Decreto nº
10.316, de 7 de abril de 2020;

"Art. 3º.
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Considerando
os
procedimentos
de
pagamento do auxílio emergencial definidos
na Portaria nº 351, de 7 de abril de 2020, do
Ministério da Cidadania;
Considerando que, no âmbito do Programa
Bolsa Família, existem 14,29 milhões de
famílias, com mais de 40 milhões de
beneficiados e o calendário de pagamento do
Programa Bolsa Família está sendo realizado
entre 20 de julho de 2020 e 31 de julho de
2020;
Considerando a necessidade de organização
do pagamento das novas parcelas do auxílio
emergencial de modo a contribuir para a
observância às medidas de proteção à saúde
da população e de segurança no sentido de
evitar a propagação do novo coronavírus
(Covid-19);
Considerando a necessidade de evitar
aglomerações, seguir as melhores práticas
para evitar a propagação, proteger a saúde da
população e, assim, minimizar o risco de
propagação do coronavírus (Covid-19); e
Considerando que o auxílio emergencial visa
permitir que as pessoas adquiram bens
necessários para sua sobrevivência,
RESOLVE:
Art. 1º Dispor sobre o calendário de
pagamentos e saques do auxílio emergencial
instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020.
Art. 2º Atendidas as condições legais, o
pagamento se dará da seguinte forma:
I - o público beneficiário do auxílio
emergencial que tenha feito o procedimento
de contestação por meio da plataforma digital
entre os dias 24 de abril e 19 de julho de 2020
e tenha sido considerado elegível receberá o
crédito da primeira parcela em poupança
social digital aberta em seu nome, conforme
calendário constante do Anexo I;

seu nome, conforme calendário constante do
Anexo I; e
III - o público dos incisos I e II receberá o
crédito das parcelas subsequentes conforme
calendário disposto na Portaria nº 442, de 16
de julho de 2020.
Parágrafo único. Nas datas indicadas no
Anexo I, os recursos estarão disponíveis
apenas para o pagamento de contas, de
boletos e para realização de compras por
meio de cartão de débito virtual ou QR Code.
Art. 3º Para fins de organização do fluxo de
pessoas em agências bancárias e evitar
aglomeração, os recursos disponibilizados na
forma do art. 2º estarão disponíveis para
saques e transferências bancárias, conforme
calendário constante do Anexo II.
§ 1º No caso de recebimento da primeira
parcela, nas datas indicadas no calendário
constante do Anexo II, eventual saldo
existente nas poupanças sociais digitais será
transferido automaticamente para a conta em
que o beneficiário houver indicado por meio
da plataforma digital.
§ 2º No caso de recebimento das demais
parcelas, nas datas indicadas no calendário
constante do Anexo II, eventual saldo
existente nas poupanças sociais digitais será
transferido automaticamente para a conta em
que o beneficiário houver recebido a primeira
parcela.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Anexo
disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portar
ia/PRT/Portaria-453-20-mcidadania.htm>

ONYX DORNELLES LORENZONI

II - o público beneficiário do auxílio
emergencial que tenha recebido a primeira
parcela em abril de 2020 e teve o pagamento
reavaliado em julho de 2020, decorrente de
atualizações de dados governamentais,
receberá o crédito da terceira e quarta
parcelas em poupança social digital aberta em
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PORTARIA Nº 3.032, DE 31 DE JULHO DE
2020: Altera a Portaria MCTI nº 2.858, de 8
de julho 2020, que limita a concessão da
jornada de trabalho remoto instituído pela
Portaria MCTIC nº 1.186, de 20 de março de
2020, determina o retorno gradual das
atividades presenciais e fixa medidas de
prevenção à infecção e à propagação do
novo coronavírus (2019-nCoV), no âmbito
do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações - MCTI.

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÕES, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos I e II
do parágrafo único do artigo 87 da
Constituição Federal, e tendo em vista o
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, nas Instruções Normativas ME nº 19 e
20/SGP/SEDGG/ME, de 12 de março de
2020, na Instrução Normativa ME nº 21, de 16
de março de 2020, na Instrução Normativa ME
nº 27, de 25 de março de 2020, na Portaria
Conjunta ME/SEPRT nº 20, de 18 de junho de
2020, no Comunicado nº 01, de 22 de junho
de 2020, e na Instrução Normativa
SGP/SEDGG/ME nº 63, de 27 de julho de
2020,
RESOLVE:
Art. 1º A Portaria MCTI nº 2.858, de 8 de julho
2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 2º Os servidores, empregados públicos e
estagiários da Administração Central do MCTI
que não estiverem inseridos nas situações
citadas no artigo 1º retornarão às atividades a
partir de 8 de setembro de 2020.
"Art.3º
.......................................................................
§ 2º os servidores e empregados públicos,
que possuam filhos em idade escolar ou
inferior e que necessitem da assistência de
um dos pais, e que não possuam cônjuge,
companheiro ou outro familiar adulto na
residência apto a prestar assistência, ficam
autorizados a executar suas atribuições
remotamente, enquanto vigorar norma local
que suspenda as atividades escolares ou em
creche, por motivos de força maior
relacionadas ao coronavírus (COVID-19).

.........................................................................

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da
sua publicação.

MARCOS CESAR PONTE

PORTARIA Nº 14.816, DE 19 DE JUNHO DE
2020: Dispõe sobre a aplicação do art. 9º
da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio
de 2020, a valores devidos por Municípios
a seus Regimes Próprios de Previdência
Social, e altera, em caráter excepcional,
parâmetros técnico-atuariais aplicáveis
aos RPPS.

O
SECRETÁRIO
ESPECIAL
DE
PREVIDÊNCIA
E
TRABALHO
DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das
atribuições que lhe conferem a alínea "a" do
inciso II do art. 71 e o art. 180 do Anexo I ao
Decreto nº 9.745, de 08 de abril de 2019, e o
inciso VII do art. 1º da Portaria ME nº 117, de
26 de março de 2019, e tendo em vista o
disposto no inciso XII do art. 167 da
Constituição Federal, no § 9º do art. 9º da
Emenda Constitucional nº 103, de 12 de
novembro de 2019, no inciso II do art. 9º da
Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e
no art. 9º da Lei Complementar nº 173, de 27
de maio de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º A aplicação da suspensão prevista no
art. 9º da Lei Complementar nº 173, de 2020,
aos valores devidos por Municípios a seus
Regimes Próprios de Previdência Social RPPS depende de autorização por lei
municipal específica.
§ 1º A lei municipal deverá definir
expressamente a natureza dos valores
devidos ao RPPS que serão alcançados pela
suspensão de que trata o caput, limitados a:
I - prestações não pagas de termos de acordo
de parcelamento firmados até 28 de maio de
2020, com base nos arts. 5º e 5º-A da Portaria
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MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, com
vencimento entre 1º de março e 31 de
dezembro de 2020; e
II - contribuições previdenciárias patronais
devidas pelo Município e não pagas, relativas
às competências com vencimento entre 1º de
março e 31 de dezembro de 2020.
§ 2º Para os efeitos do inciso II do § 1º,
consideram-se
contribuições
patronais
aquelas previstas no plano de custeio do
RPPS, de que trata o art. 47 da Portaria MF nº
464, de 19 de novembro de 2018, instituídas
por meio de alíquotas, para cobertura dos
custos normal ou suplementar, ou por meio de
aportes estabelecidos em planos de
amortização de deficit atuarial, devendo a lei
municipal especificar se a autorização da
suspensão abrange essas três espécies ou
apenas alguma delas.
§ 3º A autorização para a suspensão de que
trata este artigo:
I - não afasta a responsabilidade do Município
pela cobertura de eventuais insuficiências
financeiras do respectivo RPPS, decorrentes
do pagamento de benefícios previdenciários,
nos termos do § 1º do art. 2º da Lei nº 9.717,
de 1998, inclusive as relativas aos planos
financeiros em caso de segregação da massa
dos segurados; e
II - não afasta que o Município mantenha o
funcionamento do órgão ou entidade gestora
do RPPS, por meio da assunção direta de
despesas, do repasse da taxa de
administração ou de aportes financeiros, caso
referido órgão ou entidade não tenha recursos
disponíveis para tal finalidade.
Art. 2º São vedadas:
I - a suspensão do repasse das contribuições
dos servidores ativos, aposentados e
pensionistas devidas ao RPPS;
II - a restituição ou compensação dos valores
de prestações de termos de acordo de
parcelamento
ou
de
contribuições
previdenciárias patronais devidas que tiverem
sido pagas ao órgão ou entidade gestora do
RPPS com vencimento dentro do período de
que tratam os incisos I e II do § 1º do art. 1º;
III - a utilização de recursos do RPPS,
incluídos os valores integrantes dos fundos de

que tratam o art. 249 da Constituição Federal
e o art. 6º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro
de 1998, para despesas distintas do
pagamento dos benefícios previdenciários do
respectivo fundo e daquelas necessárias à
sua organização e ao seu funcionamento,
conforme disposto no inciso XII do art. 167 da
Constituição Federal.
Art. 3º Cada prestação de termo de acordo de
parcelamento, de que trata o inciso I do § 1º
do art. 1º, cujo repasse tenha sido suspenso,
conforme autorizado em lei municipal, deverá
ser paga pelo Município ao órgão ou entidade
gestora do RPPS, com a aplicação do índice
oficial de atualização monetária e da taxa de
juros previstos no acordo, respeitando-se
como limite mínimo a meta atuarial,
dispensada a multa, de forma concomitante
com as prestações vincendas a partir de
janeiro de 2021, iniciando-se pela prestação
mais antiga suspensa e terminando pela mais
recente, em número total de meses igual ao
número de prestações suspensas.
Parágrafo único. Alternativamente ao disposto
no caput, a lei municipal que autorizar a
suspensão
poderá
ainda
autorizar,
observadas
as
demais
condições
estabelecidas no art. 5º da Portaria MPS nº
402, de 2008, e o prazo máximo permitido
pelo § 9º do art. 9º da Emenda Constitucional
nº 103, de 2019, inclusive em caso de
prestações relativas a termos de acordo de
parcelamento firmados com base nos
parâmetros estabelecidos no art. 5º-A da
referida Portaria, que:
I - as prestações suspensas sejam objeto de
novo termo de acordo de parcelamento, a ser
formalizado até o dia 31 de janeiro de 2021;
ou
II - o termo de acordo de parcelamento seja
objeto de reparcelamento, a ser formalizado
até o dia 31 de janeiro de 2021, não se
aplicando a limitação de um único
reparcelamento prevista no inciso III do § 7º
do art. 5º da Portaria MPS nº 402, de 2008.
Art. 4º As contribuições previdenciárias
patronais, de que trata o inciso II do § 1º do
art. 1º, cujo repasse tenha sido suspenso,
conforme autorizado em lei municipal,
deverão ser pagas pelo Município ao órgão ou
entidade gestora do RPPS, com a aplicação
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do índice oficial de atualização monetária e da
taxa de juros previstos na legislação municipal
para os casos de inadimplemento da
obrigação de repasse, respeitando-se como
limite mínimo a meta atuarial, dispensada a
multa, até o dia 31 de janeiro de 2021.
Parágrafo único. Alternativamente ao disposto
no caput, a lei municipal que autorizar a
suspensão
poderá
ainda
autorizar,
observadas
as
demais
condições
estabelecidas no art. 5º da Portaria MPS nº
402, de 2008, e o prazo máximo permitido
pelo § 9º do art. 9º da Emenda Constitucional
nº 103, de 2019, que as contribuições
suspensas sejam objeto de termo de acordo
de parcelamento, a ser formalizado até o dia
31 de janeiro de 2021.
Art. 5º O não repasse das prestações dos
termos de acordo de parcelamentos e das
contribuições
previdenciárias
patronais,
suspensas conforme autorização em lei
municipal específica, nos termos do art. 1º,
não constituirá impedimento à emissão do
Certificado de Regularidade Previdenciária CRP, até o dia 31 de janeiro de 2021.
§ 1º Na impossibilidade de adequação das
funcionalidades
do
CADPREV
para
verificação automática da suspensão de que
trata esta Portaria, a emissão do CRP deverá
observar o disposto no parágrafo único do art.
3º da Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de
2008.
§ 2º A suspensão de que trata esta Portaria
não dispensa o Município da obrigação de
encaminhar à Secretaria de Previdência o
Demonstrativo
de
Informações
Previdenciárias e Repasses - DIPR no prazo
e na forma previstos na alínea "h" do inciso
XVI e no inciso II do § 6º do art. 5º da Portaria
MPS nº 204, de 2008, observado o disposto
na Portaria ME nº 9.348, de 06 de abril de
2020.
Art. 6º Aplicam-se, em caráter excepcional, as
seguintes
disposições
relativas
aos
parâmetros técnico-atuariais dos RPPS:
I - para os fins da alínea "b" do inciso II do art.
46 da Portaria MF nº 464, de 19 de novembro
de 2018, serão admitidos como ativos
garantidores dos compromissos do plano de
benefícios do RPPS os termos de acordo de

parcelamento formalizados até 31 de janeiro
de 2021;
II - para contagem dos prazos remanescentes
dos planos de amortização de deficit atuarial
de que tratam a alínea "c" do art. 55 da
Portaria MF nº 464, de 2018 e o inciso II do §
2º do art. 7º da Instrução Normativa nº 07, de
21 de dezembro de 2018, não será
considerado o exercício de 2020;
III - ficam postergados para o exercício de
2022:
a) a aplicação do parâmetro mínimo de
amortização do deficit atuarial, de que trata o
inciso II do art. 54 da Portaria MF nº 464, de
2018;
b) a exigência de elevação gradual das
alíquotas suplementares, de que trata o
parágrafo único do art. 9º da Instrução
Normativa nº 07, de 2018.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da
sua publicação.

BRUNO BIANCO LEAL

PORTARIA Nº 2.072, DE 11 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.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE
INTERINO, no uso de suas atribuições que
lhe conferem os incisos I e II do Parágrafo
único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
em
saúde
pública,
de
importância
internacional, decorrente do Coronavírus COVID 19, responsável pela atual pandemia;
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Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de
03 de fevereiro de 2020, que declara
Emergência em Saúde Pública de importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
e
Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de
11 de março de 2020, que regulamenta a
operacionalização do disposto na Lei
supracitada,
RESOLVE:
Art. 1º Os entes federativos elencados no
anexo a esta Portaria ficam habilitados a
receber recursos referentes ao Bloco de
Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de
Saúde - Enfrentamento da Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional
Decorrente do Coronavírus - Nacional.
Art. 2º Os recursos financeiros serão
destinados ao custeio das ações e serviços de
saúde para o enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente da COVID 19,
podendo abranger a atenção primária e
especializada, a vigilância em saúde, a
assistência farmacêutica, a aquisição de
suprimentos,
insumos
e
produtos
hospitalares, o custeio do procedimento de
Tratamento
de
Infecção
pelo
novo
coronavírus - COVID 19, previsto na Portaria
nº 245/SAES/MS, de 24 de março de 2020,
bem como a definição de protocolos
assistenciais
específicos
para
o
enfrentamento à pandemia do coronavírus.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as
medidas necessárias para a transferência dos
recursos aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios.
Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto
desta Portaria, correrão por conta do
orçamento do Ministério da Saúde, devendo
onerar
o
Programa
de
Trabalho
10.122.5018.21C0 - Enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional Decorrente do Coronavírus.
Art. 5º A prestação de contas sobre a
aplicação dos recursos será realizada por
meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do
respectivo ente federativo beneficiado.

EDUARDO PAZUELLO

Anexo
disponível
em
<
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portari
a/PRT/Portaria-2072-20-MS.htm>

PORTARIA Nº 2.075, DE 11 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.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE
INTERINO, no uso de suas atribuições que
lhe conferem os incisos I e II do Parágrafo
único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
em
saúde
pública,
de
importância
internacional, decorrente do Coronavírus COVID 19, responsável pela atual pandemia;
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de
03 de fevereiro de 2020, que declara
Emergência em Saúde Pública de importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de
11 de março de 2020, que regulamenta a
operacionalização do disposto na Lei
supracitada,
RESOLVE:
Art. 1º Os entes federativos elencados no
anexo a esta Portaria ficam habilitados a
receber recursos referentes ao Bloco de
Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de
Saúde - Enfrentamento da Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional
Decorrente do Coronavírus - Nacional.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
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Art. 2º Os recursos financeiros serão
destinados ao custeio das ações e serviços de
saúde para o enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente da COVID 19,
podendo abranger a atenção primária e
especializada, a vigilância em saúde, a
assistência farmacêutica, a aquisição de
suprimentos,
insumos
e
produtos
hospitalares, o custeio do procedimento de
Tratamento
de
Infecção
pelo
novo
coronavírus - COVID 19, previsto na Portaria
nº 245/SAES/MS, de 24 de março de 2020,
bem como a definição de protocolos
assistenciais
específicos
para
o
enfrentamento à pandemia do coronavírus.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as
medidas necessárias para a transferência dos
recursos aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios.
Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto
desta Portaria, correrão por conta do
orçamento do Ministério da Saúde, devendo
onerar
o
Programa
de
Trabalho
10.122.5018.21C0 - Enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional Decorrente do Coronavírus.
Art. 5º A prestação de contas sobre a
aplicação dos recursos será realizada por
meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do
respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

Anexo
disponível
em:
<
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portari
a/PRT/Portaria-2075-20-MS.htm>

PORTARIA Nº 2.104, DE 12 DE AGOSTO DE
2020: Habilita 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 ao Estado de Santa
Catarina e Municípios.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE
INTERINO, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos I e II do parágrafo único
do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional
decorrente do Corona vírus (COVID-19)
responsável pelo surto de 2019;
Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de
11 de março de 2020 que dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização do
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que estabelece as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do Corona vírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 237/SAES/MS,
de 18 de março de 2020, que inclui
habilitações, leitos e procedimentos para
atendimento exclusivo dos pacientes com
COVID-19;
Considerando a Portaria nº 828/GM/MS, de
17 de abril de 2020, que altera a Portaria de
Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro
de 2020, para dispor sobre os Grupos de
Identificação Transferências federais de
recursos da saúde;
Considerando a Portaria nº 1.802/GM/MS,
de 20 de julho de 2020, que autoriza
habilitação de novos leitos de unidade de
terapia intensiva - UTI Adulto COVID-19 para
atendimento
exclusivo
dos
pacientes
SRAG/COVID-19; e
Considerando a correspondente avaliação
pela
Coordenação-Geral
de
Atenção
Hospitalar e Domiciliar - Departamento de
Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência -
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CGAHD/DAHU/SAES/MS, constante do NUPSEI nº 25000.110783/2020-11,

Plano Orçamentário CV50 - Medida Provisória
nº 976, de 4 de junho de 2020.

RESOLVE:

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 1º Ficam habilitados leitos das Unidades
de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II COVID-19, dos estabelecimentos descritos no
anexo a esta Portaria.
Parágrafo único. Os leitos de Unidade de
Terapia Intensiva Adulto COVID-19 para
atendimento
exclusivo
dos
pacientes
SRAG/COVID-19, serão habilitados pelo
período excepcional de 90 (noventa) dias,
podendo ser prorrogados a cada 30 (trinta)
dias, a depender da situação de emergência
de saúde pública de importância internacional
decorrente
da
COVID-19,
mediante
solicitação no Sistema de Apoio à
Implementação de Políticas em Saúde
(SAIPS) pelos gestores do SUS.
Art. 2º As habilitações tratadas no art. 1º
poderão ser encerradas a qualquer tempo,
caso seja finalizada a situação de emergência
de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus, nos termos do art.
4º, § 1º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.
Art. 3º Fica estabelecido recurso financeiro do
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus
(COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado
de Santa Catarina e Municípios, em parcela
única, no montante de R$ 9.072.000,00 (nove
milhões, setenta e dois mil reais).
Parágrafo único. O recurso disponibilizado no
caput equivale ao período de 90 (noventa)
dias.
Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as
medidas necessárias para a transferência, do
montante estabelecido no art. 3º, aos Fundos
Estadual e Municipais de Saúde, em parcela
única, mediante processo autorizativo
encaminhado pela Secretaria de Atenção
Especializada à Saúde.

EDUARDO PAZUELLO

Anexo
disponível
em:
<
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portari
a/PRT/Portaria-2104-20-MS.htm>

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.

OS MINISTROS DE ESTADO CHEFE DA
CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA,DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, DA INFRAESTRUTURA E DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhes
conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I
e II, da Constituição, e os arts. 3º, 35, 37 e 47
da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e
tendo em vista o disposto no art. 3º,caput,
inciso VI, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, e

Considerando a declaração de emergência
em saúde pública de importância internacional
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da infecção
humana pelo coronavírusSARS-CoV-2(covid19);
Considerando que é princípio da Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa
Social, previsto no inciso VI docaputdo art. 4º
da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, a
eficiência na prevenção e na redução de
riscos em situações de emergência que
possam afetar a vida das pessoas;

Art. 5º O recurso orçamentário, objeto desta
Portaria, correrá por conta do orçamento do
Ministério da Saúde, devendo onerar o
Programa
de
Trabalho
10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional Decorrente do Coronavírus Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
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Considerando a necessidade de dar
efetividade às medidas de saúde para
resposta à pandemia dacovid-19previstas na
Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de
2020, do Ministério da Saúde;
Considerando que são definidos como
serviços públicos e atividades essenciais os
de trânsito e transporte internacional de
passageiros
e
os
de
transporte,
armazenamento, entrega e logística de cargas
em geral, conforme descrito nos incisos V e
XXII do § 1º do art. 3º do Decreto nº 10.282,
de 20 de março de 2020; e
Considerando a manifestação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, com
recomendação de restrição excepcional e
temporária de entrada no País, resolvem:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a restrição
excepcional e temporária de entrada no País
de estrangeiros de qualquer nacionalidade,
nos termos do disposto no inciso VI docaputdo
art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, em decorrência de recomendação
técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa por motivos
sanitários relacionados com os riscos de
contaminação
e
disseminação
do
coronavírusSARS-CoV-2(covid-19).
Art. 2º Fica restringida, pelo prazo de trinta
dias, a entrada no País de estrangeiros de
qualquer nacionalidade, por rodovias, por
outros meios terrestres ou por transporte
aquaviário.
Art. 3º As restrições de que trata esta Portaria
não se aplicam ao:
I - brasileiro, nato ou naturalizado;
II - imigrante com residência de caráter
definitivo, por prazo determinado ou
indeterminado, no território brasileiro;

b)
cujo
ingresso
seja
autorizado
especificamente pelo Governo brasileiro em
vista do interesse público ou por questões
humanitárias; e
c) portador de Registro Nacional Migratório; e
VI - transporte de cargas.
§ 1º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o ingresso, por via aérea ou
aquaviária, de tripulação marítima para
exercício de funções específicas a bordo de
embarcação ou plataforma em operação em
águas jurisdicionais, desde que obedecidos
os requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
§ 2º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o desembarque, autorizado pela
Polícia Federal, de tripulação marítima para
assistência médica ou para conexão de
retorno aéreo ao país de origem relacionada a
questões operacionais ou a término de
contrato de trabalho.
§ 3º A autorização a que se refere o § 2º fica
condicionada a termo de responsabilidade
pelas despesas decorrentes do transbordo
firmado pelo agente marítimo, com anuência
prévia das autoridades sanitárias locais, e à
apresentação
dos
bilhetes
aéreos
correspondentes.
§ 4º Nas hipóteses de entrada no País por
rodovias, por outros meios terrestres ou por
transporte aquaviário, as exceções de que
tratam o inciso II e as alíneas "a" e "c" do
inciso V docaputnão se aplicam a estrangeiros
provenientes da República Bolivariana da
Venezuela.
Art. 4º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem:

III - profissional estrangeiro em missão a
serviço de organismo internacional, desde
que devidamente identificado;

I - a execução de ações humanitárias
transfronteiriças previamente autorizadas
pelas autoridades sanitárias locais;

IV - funcionário estrangeiro acreditado junto
ao Governo brasileiro;

II - o tráfego de residentes fronteiriços em
cidades-gêmeas, mediante a apresentação
de documento de residente fronteiriço ou de
outro documento comprobatório, desde que
seja garantida a reciprocidade no tratamento
ao brasileiro pelo país vizinho; e

V - estrangeiro:
a) cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador
de brasileiro;
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III - o livre tráfego do transporte rodoviário de
cargas, ainda que o motorista não se
enquadre no rol de que trata o art. 3º, na forma
prevista na legislação.
Parágrafo único. O disposto no inciso II
docaputnão se aplica à fronteira com a
República Bolivariana da Venezuela.

III - ser firmado em língua portuguesa ou
inglesa.
§ 3º Ficam momentaneamente proibidos,
durante o período da vigência da presente
portaria, voos internacionais que tenham
como ponto de chegada no Brasil os
aeroportos situados nos seguintes Estados:

Art. 5º Excepcionalmente, o estrangeiro que
estiver em país de fronteira terrestre e
precisar atravessá-la para embarcar em voo
de retorno a seu país de residência poderá
ingressar na República Federativa do Brasil
com autorização da Polícia Federal.

I - Goiás (GO);

Parágrafo
nocaput:

V - Roraima (RR); e

único.

Na

hipótese

prevista

I - o estrangeiro deverá dirigir-se diretamente
ao aeroporto;
II - deverá haver demanda oficial da
embaixada ou do consulado do país de
residência; e
III - deverão ser apresentados os bilhetes
aéreos correspondentes.
Art. 6º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem a entrada de estrangeiros no
País por via aérea, desde que obedecidos os
requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
§ 1º O passageiro estrangeiro em viagem de
visita ao País para estada de curta duração,
de até noventa dias, deverá apresentar à
empresa transportadora, antes do embarque,
comprovante de aquisição de seguro válido no
Brasil e com cobertura para todo o período da
viagem, sob pena de impedimento de entrada
em território nacional pela autoridade
migratória por provocação da autoridade
sanitária.
§ 2º O seguro citado no § 1º deste artigo
deverá ter como finalidade a cobertura com
gastos de saúde e atender aos seguintes
requisitos mínimos:

II - Mato Grosso do Sul (MS);
III - Rio Grande do Sul (RS);
IV - Rondônia (RO);

VI - Tocantins (TO);
Art. 7º O descumprimento do disposto nesta
Portaria implicará, para o agente infrator:
I - responsabilização civil, administrativa e
penal;
II - repatriação ou deportação imediata; e
III - inabilitação de pedido de refúgio.
Art. 8º Os órgãos reguladores poderão editar
normas complementares ao disposto nesta
Portaria, incluídas regras sanitárias sobre
procedimentos, embarcações e operações.
Art. 9º Os casos omissos nesta Portaria serão
decididos pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
Art. 10. O prazo estabelecido no art. 2º poderá
ser prorrogado, conforme recomendação
técnica e fundamentada da Anvisa.
Art. 11. Fica revogada a Portaria nº 1, de 29
julho de 2020, dos Ministros de Estado Chefe
da Casa Civil da Presidência da República, da
Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura
e da Saúde.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

WALTER SOUZA BRAGA NETTO

I - prazo de validade correspondente ao
período programado da viagem;

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

II - cobertura mínima de R$ 30.000,00 reais; e

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA
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Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública
TARCÍSIO GOMES DE FREIRAS
Ministro de Estado da Infraestrutura
EDUARDO PAZUELLO
Ministro de Estado da Saúde Interino

PORTARIA Nº 456, DE 24 DE SETEMBRO
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.

OS MINISTROS DE ESTADO CHEFE DA
CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA, DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, DA INFRAESTRUTURA E DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhes
conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I
e II, da Constituição, e os arts. 3º, 35, 37 e 47
da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e
tendo em vista o disposto no art. 3º, caput,
inciso VI, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, e
Considerando a declaração de emergência
em saúde pública de importância internacional
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da infecção
humana pelo coronavírus SARS-CoV-2(covid19);
Considerando que é princípio da Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa
Social, previsto no inciso VI do caput do art. 4º
da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, a
eficiência na prevenção e na redução de
riscos em situações de emergência que
possam afetar a vida das pessoas;
Considerando a necessidade de dar
efetividade às medidas de saúde para
resposta à pandemia da covid-19 previstas na
Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de
2020, do Ministério da Saúde;

Considerando que são definidos como
serviços públicos e atividades essenciais os
de trânsito e transporte internacional de
passageiros
e
os
de
transporte,
armazenamento, entrega e logística de cargas
em geral, conforme descrito nos incisos V e
XXII do § 1º do art. 3º do Decreto nº 10.282,
de 20 de março de 2020; e
Considerando a manifestação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, com
recomendação de restrição excepcional e
temporária de entrada no País, resolvem:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a restrição
excepcional e temporária de entrada no País
de estrangeiros de qualquer nacionalidade,
nos termos do disposto no inciso VI do caput
do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, em decorrência de recomendação
técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa por motivos
sanitários relacionados com os riscos de
contaminação e disseminação do coronavírus
SARS-CoV-2(covid-19).
Art. 2º Fica restringida, pelo prazo de trinta
dias, a entrada no País de estrangeiros de
qualquer nacionalidade, por rodovias, por
outros meios terrestres ou por transporte
aquaviário.
Art. 3º As restrições de que trata esta Portaria
não se aplicam ao:
I - brasileiro, nato ou naturalizado;
II - imigrante com residência de caráter
definitivo, por prazo determinado ou
indeterminado, no território brasileiro;
III - profissional estrangeiro em missão a
serviço de organismo internacional, desde
que devidamente identificado;
IV - funcionário estrangeiro acreditado junto
ao Governo brasileiro;
V - estrangeiro:
a) cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador
de brasileiro;
b)
cujo
ingresso
seja
autorizado
especificamente pelo Governo brasileiro em
vista do interesse público ou por questões
humanitárias; e
c) portador de Registro Nacional Migratório; e
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VI - transporte de cargas.
§ 1º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o ingresso, por via aérea ou
aquaviária, de tripulação marítima para
exercício de funções específicas a bordo de
embarcação ou plataforma em operação em
águas jurisdicionais, desde que obedecidos
os requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
§ 2º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o desembarque, autorizado pela
Polícia Federal, de tripulação marítima para
assistência médica ou para conexão de
retorno aéreo ao país de origem relacionada a
questões operacionais ou a término de
contrato de trabalho.
§ 3º A autorização a que se refere o § 2º fica
condicionada a termo de responsabilidade
pelas despesas decorrentes do transbordo
firmado pelo agente marítimo, com anuência
prévia das autoridades sanitárias locais, e à
apresentação
dos
bilhetes
aéreos
correspondentes.
§ 4º Nas hipóteses de entrada no País por
rodovias, por outros meios terrestres ou por
transporte aquaviário, as exceções de que
tratam o inciso II e as alíneas "a" e "c" do
inciso V do caput não se aplicam a
estrangeiros provenientes da República
Bolivariana da Venezuela.
Art. 4º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem:
I - a execução de ações humanitárias
transfronteiriças previamente autorizadas
pelas autoridades sanitárias locais;
II - o tráfego de residentes fronteiriços em
cidades-gêmeas, mediante a apresentação
de documento de residente fronteiriço ou de
outro documento comprobatório, desde que
seja garantida a reciprocidade no tratamento
ao brasileiro pelo país vizinho; e

Art. 5º Excepcionalmente, o estrangeiro que
estiver em país de fronteira terrestre e
precisar atravessá-la para embarcar em voo
de retorno a seu país de residência poderá
ingressar na República Federativa do Brasil
com autorização da Polícia Federal. Parágrafo
único. Na hipótese prevista no caput:
I - o estrangeiro deverá dirigir-se diretamente
ao aeroporto;
II - deverá haver demanda oficial da
embaixada ou do consulado do país de
residência; e
III - deverão ser apresentados os bilhetes
aéreos correspondentes.
Art. 6º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem a entrada de estrangeiros no
País por via aérea, desde que obedecidos os
requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
§ 1º O passageiro estrangeiro em viagem de
visita ao País para estada de curta duração,
de até noventa dias, deverá apresentar à
empresa transportadora, antes do embarque,
comprovante de aquisição de seguro válido no
Brasil e com cobertura para todo o período da
viagem.
§ 2º O seguro citado no § 1º deste artigo
deverá ter como finalidade a cobertura com
gastos de saúde e atender aos seguintes
requisitos mínimos:
I - prazo de validade correspondente ao
período programado da viagem;
II - cobertura mínima de R$ 30.000,00 reais; e
III - ser firmado em língua portuguesa,
espanhola ou inglesa.
Art. 7º O descumprimento do disposto nesta
Portaria implicará, para o agente infrator:
I - responsabilização civil, administrativa e
penal;

III - o livre tráfego do transporte rodoviário de
II - repatriação ou deportação imediata; e
cargas, ainda que o motorista não se
enquadre no rol de que trata o art. 3º, na forma
III - inabilitação de pedido de refúgio.
prevista na legislação. Parágrafo único. O
Art. 8º Os órgãos reguladores poderão editar
disposto no inciso II do caput não se aplica à
normas complementares ao disposto nesta
fronteira com a República Bolivariana da
Venezuela.
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Portaria, incluídas regras sanitárias sobre
procedimentos, embarcações e operações.

inciso VI, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, e

Art. 9º Os casos omissos nesta Portaria serão
decididos pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública.

Considerando a declaração de emergência
em saúde pública de importância internacional
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da infecção
humana pelo coronavírus SARS-CoV-2(covid19);

Art. 10. O prazo estabelecido no art. 2º poderá
ser prorrogado, conforme recomendação
técnica e fundamentada da Anvisa.
Art. 11. Fica revogada a Portaria nº 419, de 26
agosto de 2020, dos Ministros de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, da Justiça e Segurança Pública, da
Infraestrutura e da Saúde.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

WALTER SOUZA BRAGA NETTO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA
Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública
TARCÍSIO GOMES DE FREITAS
Ministro de Estado da Infraestrutura
EDUARDO PAZUELLO
Ministro de Estado da Saúde

PORTARIA 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.

OS MINISTROS DE ESTADO CHEFE DA
CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA,DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, DA INFRAESTRUTURA E DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhes
conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I
e II, da Constituição, e os arts. 3º, 35, 37 e 47
da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e
tendo em vista o disposto no art. 3º, caput,

Considerando que é princípio da Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa
Social, previsto no inciso VI do caput do art. 4º
da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, a
eficiência na prevenção e na redução de
riscos em situações de emergência que
possam afetar a vida das pessoas;
Considerando a necessidade de dar
efetividade às medidas de saúde para
resposta à pandemia da covid-19 previstas na
Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de
2020, do Ministério da Saúde;
Considerando que são definidos como
serviços públicos e atividades essenciais os
de trânsito e transporte internacional de
passageiros
e
os
de
transporte,
armazenamento, entrega e logística de cargas
em geral, conforme descrito nos incisos V e
XXII do § 1º do art. 3º do Decreto nº 10.282,
de 20 de março de 2020; e
Considerando a manifestação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, com
recomendação de restrição excepcional e
temporária de entrada no País, resolvem:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a restrição
excepcional e temporária de entrada no País
de estrangeiros de qualquer nacionalidade,
nos termos do disposto no inciso VI do caput
do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, em decorrência de recomendação
técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária -Anvisa por motivos
sanitários relacionados com os riscos de
contaminação e disseminação do coronavírus
SARS-CoV-2(covid-19).
Art. 2º Fica restringida, pelo prazo de trinta
dias, a entrada no País de estrangeiros de
qualquer nacionalidade, por rodovias, por
outros meios terrestres ou por transporte
aquaviário.

Art. 3º As restrições de que trata esta Portaria
não se aplicam ao:
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I - brasileiro, nato ou naturalizado;
II - imigrante com residência de caráter
definitivo, por prazo determinado ou
indeterminado, no território brasileiro;

estrangeiros provenientes
Bolivariana da Venezuela.

da

República

Art. 4º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem:

III - profissional estrangeiro em missão a
serviço de organismo internacional, desde
que devidamente identificado;

I - a execução de ações humanitárias
transfronteiriças previamente autorizadas
pelas autoridades sanitárias locais;

IV - funcionário estrangeiro acreditado junto
ao Governo brasileiro;

a) cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador
de brasileiro;

II - o tráfego de residentes fronteiriços em
cidades-gêmeas, mediante a apresentação
de documento de residente fronteiriço ou de
outro documento comprobatório, desde que
seja garantida a reciprocidade no tratamento
ao brasileiro pelo país vizinho; e

b)
cujo
ingresso
seja
autorizado
especificamente pelo Governo brasileiro em
vista do interesse público ou por questões
humanitárias; e

III - o livre tráfego do transporte rodoviário de
cargas, ainda que o motorista não se
enquadre no rol de que trata o art. 3º, na forma
prevista na legislação.

c) portador de Registro Nacional Migratório; e

Parágrafo único. O disposto no inciso II do
caput não se aplica à fronteira coma
República Bolivariana da Venezuela.

V - estrangeiro:

VI - transporte de cargas.
§ 1º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o ingresso, por via aérea ou
aquaviária, de tripulação marítima para
exercício de funções específicas a bordo de
embarcação ou plataforma em operação em
águas jurisdicionais, desde que obedecidos
os requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
§ 2º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o desembarque,autorizado pela
Polícia Federal, de tripulação marítima para
assistência médica ou para conexão de
retorno aéreo ao país de origem relacionada a
questões operacionais ou a término de
contrato de trabalho.

Art. 5º Excepcionalmente, o estrangeiro que
estiver em país de fronteira terrestre e
precisar atravessá-la para embarcar em voo
de retorno a seu país de residência poderá
ingressar na República Federativa do Brasil
com autorização da Polícia Federal.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no
caput:
I - o estrangeiro deverá dirigir-se diretamente
ao aeroporto;
II - deverá haver demanda oficial da
embaixada ou do consulado do país de
residência; e
III - deverão ser apresentados os bilhetes
aéreos correspondentes.

§ 3º A autorização a que se refere o § 2º fica
condicionada a termo de responsabilidade
pelas despesas decorrentes do transbordo
firmado pelo agente marítimo, com anuência
prévia das autoridades sanitárias locais, e à
apresentação
dos
bilhetes
aéreos
correspondentes.

Art. 6º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem a entrada de estrangeiros no
País por via aérea, desde que obedecidos os
requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.

§ 4º Nas hipóteses de entrada no País por
rodovias, por outros meios terrestres ou por
transporte aquaviário, as exceções de que
tratam o inciso II e as alíneas "a" e "c" do
inciso V do caput não se aplicam a

Art. 7º O descumprimento do disposto nesta
Portaria implicará, para o agente infrator:
I - responsabilização civil, administrativa e
penal;
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II - repatriação ou deportação imediata; e
III - inabilitação de pedido de refúgio.
Art. 8º Os órgãos reguladores poderão editar
normas complementares ao disposto nesta
Portaria, incluídas regras sanitárias sobre
procedimentos, embarcações e operações.
Art. 9º Os casos omissos nesta Portaria serão
decididos pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
Art. 10. O prazo estabelecido no art. 2º poderá
ser prorrogado, conforme recomendação
técnica e fundamentada da Anvisa.
Art. 11. Fica revogada a Portaria nº 456, de 24
setembro de 2020, dos Ministros de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, da Justiça e Segurança Pública,da
Infraestrutura e da Saúde.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

WALTER SOUZA BRAGA NETTO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA
Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública
TARCÍSIO GOMES DE FREITAS
Ministro de Estado da Infraestrutura
EDUARDO PAZUELLO
Ministro de Estado da Saúde

SAÚDE, no uso das atribuições que lhes
conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I
e II, da Constituição, e os art.3º, art. 35, art. 37
e art. 47 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de
2019, e tendo em vista o disposto no art. 3º,
caput, inciso VI, da Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, e
Considerando a declaração de emergência
em saúde pública de importância internacional
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da infecção
humana pelo coronavírus SARS-CoV-2(covid19);
Considerando que é princípio da Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa
Social, previsto no inciso VI do caput do art. 4º
da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, a
eficiência na prevenção e na redução de
riscos em situações de emergência que
possam afetar a vida das pessoas;
Considerando a necessidade de dar
efetividade às medidas de saúde para
resposta à pandemia da covid-19 previstas na
Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de
2020, do Ministério da Saúde;
Considerando que são definidos como
serviços públicos e atividades essenciais os
de trânsito e transporte internacional de
passageiros
e
os
de
transporte,
armazenamento, entrega e logística de cargas
em geral, conforme descrito nos incisos V e
XXII do § 1º do art. 3º do Decreto nº 10.282,
de 20 de março de 2020; e
Considerando a manifestação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, com
recomendação de restrição excepcional e
temporária de entrada no País,
RESOLVEM:

PORTARIA 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.

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a restrição
excepcional e temporária de entrada no País
de estrangeiros de qualquer nacionalidade,
nos termos do disposto no inciso VI do caput
do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, em decorrência de recomendação
técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa por motivos
sanitários relacionados com os riscos de
contaminação e disseminação do coronavírus
SARS-CoV-2(covid-19).

OS MINISTROS DE ESTADO CHEFE DA
CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA, DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, DA INFRAESTRUTURA E DA
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Art. 2º Fica restringida, pelo prazo de trinta
dias, a entrada no País de estrangeiros de
qualquer nacionalidade, por rodovias, por
outros meios terrestres ou por transporte
aquaviário.
Art. 3º As restrições de que trata esta Portaria
não se aplicam ao:
I - brasileiro, nato ou naturalizado;
II - imigrante com residência de caráter
definitivo, por prazo determinado ou
indeterminado, no território brasileiro;

prévia das autoridades sanitárias locais, e à
apresentação
dos
bilhetes
aéreos
correspondentes.
§ 4º Nas hipóteses de entrada no País por
rodovias, por outros meios terrestres ou por
transporte aquaviário, as exceções de que
tratam o inciso II e as alíneas "a" e "c" do
inciso V do caput não se aplicam a
estrangeiros provenientes da República
Bolivariana da Venezuela.
Art. 4º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem:

III - profissional estrangeiro em missão a
serviço de organismo internacional, desde
que devidamente identificado;

I - a execução de ações humanitárias
transfronteiriças previamente autorizadas
pelas autoridades sanitárias locais;

IV - funcionário estrangeiro acreditado junto
ao Governo brasileiro;

a) cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador
de brasileiro;

II - o tráfego de residentes fronteiriços em
cidades-gêmeas, mediante a apresentação
de documento de residente fronteiriço ou de
outro documento comprobatório, desde que
seja garantida a reciprocidade no tratamento
ao brasileiro pelo país vizinho; e

b)
cujo
ingresso
seja
autorizado
especificamente pelo Governo brasileiro em
vista do interesse público ou por questões
humanitárias; e

III - o livre tráfego do transporte rodoviário de
cargas, ainda que o motorista não se
enquadre no rol de que trata o art. 3º, na forma
prevista na legislação.

c) portador de Registro Nacional Migratório; e

Parágrafo único. O disposto no inciso II do
caput não se aplica à fronteira com a
República Bolivariana da Venezuela.

V - estrangeiro:

VI - transporte de cargas.
§ 1º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o ingresso, por via aérea ou
aquaviária, de tripulação marítima para
exercício de funções específicas a bordo de
embarcação ou plataforma em operação em
águas jurisdicionais, desde que obedecidos
os requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
§ 2º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o desembarque, autorizado pela
Polícia Federal, de tripulação marítima para
assistência médica ou para conexão de
retorno aéreo ao país de origem relacionada a
questões operacionais ou a término de
contrato de trabalho.
§ 3º A autorização a que se refere o § 2º fica
condicionada a termo de responsabilidade
pelas despesas decorrentes do transbordo
firmado pelo agente marítimo, com anuência

Art. 5º Excepcionalmente, o estrangeiro que
estiver em país de fronteira terrestre e
precisar atravessá-la para embarcar em voo
de retorno a seu país de residência poderá
ingressar na República Federativa do Brasil
com autorização da Polícia Federal.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no
caput:
I - o estrangeiro deverá dirigir-se diretamente
ao aeroporto;
II - deverá haver demanda oficial da
embaixada ou do consulado do país de
residência; e
III - deverão ser apresentados os bilhetes
aéreos correspondentes.
Art. 6º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem a entrada de estrangeiros no
País por via terrestre, entre a República
Federativa do Brasil e República do Paraguai,
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desde que obedecidos os requisitos
migratórios adequados à sua condição,
inclusive o de portar visto de entrada, quando
este for exigido pelo ordenamento jurídico
brasileiro.
Art. 7º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem a entrada de estrangeiros no
País por via aérea, desde que obedecidos os
requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
Art. 8º O descumprimento do disposto nesta
Portaria implicará, para o agente infrator:
I - responsabilização civil, administrativa e
penal;

EDUARDO PAZUELLO
Ministro de Estado da Saúde

PORTARIA Nº 509 DE 21 DE OUTUBRO DE
2020: Prorroga o prazo estabelecido na
Portaria nº 366, de 22 de abril de 2020, que
dispõe acerca de medidas para o
enfrentamento da Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional, em
decorrência da Infecção Humana pelo
novo coronavírus (COVID-19), no âmbito
do Programa Criança Feliz/Primeira
Infância no SUAS.

II - repatriação ou deportação imediata; e
III - inabilitação de pedido de refúgio.
Art. 9º Os órgãos reguladores poderão editar
normas complementares ao disposto nesta
Portaria, incluídas regras sanitárias sobre
procedimentos, embarcações e operações.
Art. 10. Os casos omissos nesta Portaria
serão decididos pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
Art. 11. O prazo estabelecido no art. 2º poderá
ser prorrogado, conforme recomendação
técnica e fundamentada da Anvisa.
Art. 12. Fica revogada a Portaria nº 470, de 2
outubro de 2020, dos Ministros de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, da Justiça e Segurança Pública, da
Infraestrutura e da Saúde.
Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

WALTER SOUZA BRAGA NETTO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA
Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública
TARCÍSIO GOMES DE FREITAS
Ministro de Estado da Infraestrutura

O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA,
no uso das atribuições que lhe conferem os
incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição Federal, tendo em vista o
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, e
Considerando que a Organização Mundial da
Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020,
que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV)
constitui uma Emergência de Saúde Pública
de Importância Internacional - ESPII;
Considerando que o Ministério da Saúde
declarou, por meio da Portaria nº 188, de 3 de
fevereiro de 2020, que o novo coronavírus
(2019-nCoV) constitui Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional - ESPIN;
Considerando a disseminação do novo
coronavírus e sua classificação mundial como
pandemia, e as medidas adotadas no âmbito
de estados, municípios e do Distrito Federal
para prevenir a disseminação do vírus;
Considerando o Decreto nº 10.282, de 20 de
março de 2020, que regulamenta a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir
os serviços públicos e as atividades
essenciais;
Considerando a Portaria/MDS nº 956, de 22
de março de 2018, que dispõe sobre o
Programa Criança Feliz no âmbito do
Ministério do Desenvolvimento Social;

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

239
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

Considerando a Portaria/MDS nº 2.496, de
17 de setembro de 2018, que dispõe sobre o
financiamento federal das ações do Programa
Criança Feliz/Primeira Infância no âmbito do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS,
e dá outras providências; e Considerando a
Portaria/MC nº 337, de 24 de março de 2020,
que dispõe sobre medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do coronavírus, COVID-19, no
âmbito do SUAS; e
Considerando a Portaria/SNAS n° 54, de 1º
de abril de 2020, que aprova recomendações
gerais aos gestores e trabalhadores do SUAS
dos Estados, Municípios e do Distrito Federal
com o objetivo de garantir a continuidade da
oferta de serviços e atividades essenciais da
Assistência Social, com medidas e condições
que garantam a segurança e a saúde dos
usuários e profissionais do SUAS;
Considerando a Portaria/MC nº 366, de 22 de
abril de 2020, que dispõe acerca de medidas
para o enfrentamento da Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), no âmbito do
Programa Criança Feliz/Primeira Infância no
SUAS;
Considerando
a
Portaria
Conjunta
SNPDH/SNAS nº 01, de 27 de abril de 2020,
que aprova recomendações gerais aos
gestores, supervisores e visitadores dos
estados, municípios e Distrito Federal quanto
à
execução
do
Programa
Criança
Feliz/Primeira Infância no SUAS, e
Considerando a Portaria/MC nº 457, de 5 de
agosto de 2020, que prorroga por 60 dias o
prazo da Portaria nº 366, de 22 de abril de
2020,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar até 31 de dezembro de 2020
a vigência da Portaria nº 366, de 22 de abril
de 2020, publicada no Diário Oficial da União
nº 77, de 23 de abril de 2020, Seção 1, p. 16.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

PORTARIA Nº 518, DE 12 DE NOVEMBRO
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.

OS MINISTROS DE ESTADO CHEFE DA
CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA , DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, DA INFRAESTRUTURA E DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhes
conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I
e II, da Constituição, e os art. 3º, art. 35, art.
37 e art. 47 da Lei nº 13.844, de 18 de junho
de 2019, e tendo em vista o disposto no art.
3º, caput, inciso VI, da Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, e Considerando a
declaração de emergência em saúde pública
de
importância
internacional
pela
Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da infecção
humana pelo coronavírus SARS-CoV-2(covid19);
Considerando que é princípio da Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa
Social, previsto no inciso VI do caput do art. 4º
da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, a
eficiência na prevenção e na redução de
riscos em situações de emergência que
possam afetar a vida das pessoas;
Considerando a necessidade de dar
efetividade às medidas de saúde para
resposta à pandemia da covid-19 previstas na
Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de
2020, do Ministério da Saúde; Considerando
que são definidos como serviços públicos e
atividades essenciais os de trânsito e
transporte internacional de passageiros e os
de transporte, armazenamento, entrega e
logística de cargas em geral, conforme
descrito nos incisos V e XXII do § 1º do art. 3º
do Decreto nº 10.282, de 20 de março de
2020; e
Considerando a manifestação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, com
recomendação de restrição excepcional e
temporária de entrada no País, resolvem:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a restrição
excepcional e temporária de entrada no País
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de estrangeiros de qualquer nacionalidade,
nos termos do disposto no inciso VI do caput
do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, em decorrência de recomendação
técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa por motivos
sanitários relacionados com os riscos de
contaminação e disseminação do coronavírus
SARS-CoV-2(covid-19).
Art. 2º Fica restringida, pelo prazo de trinta
dias, a entrada no País de estrangeiros de
qualquer nacionalidade, por rodovias, por
outros meios terrestres ou por transporte
aquaviário.
Art. 3º As restrições de que trata esta Portaria
não se aplicam ao:
I - brasileiro, nato ou naturalizado;
II - imigrante com residência de caráter
definitivo, por prazo determinado ou
indeterminado, no território brasileiro;

Polícia Federal, de tripulação marítima para
assistência médica ou para conexão de
retorno aéreo ao país de origem relacionada a
questões operacionais ou a término de
contrato de trabalho.
§ 3º A autorização a que se refere o § 2º fica
condicionada a termo de responsabilidade
pelas despesas decorrentes do transbordo
firmado pelo agente marítimo, com anuência
prévia das autoridades sanitárias locais, e à
apresentação
dos
bilhetes
aéreos
correspondentes.
§ 4º Nas hipóteses de entrada no País por
rodovias, por outros meios terrestres ou por
transporte aquaviário, as exceções de que
tratam o inciso II e as alíneas "a" e "c" do
inciso V do caput não se aplicam a
estrangeiros provenientes da República
Bolivariana da Venezuela.
Art. 4º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem:

III - profissional estrangeiro em missão a
serviço de organismo internacional, desde
que devidamente identificado;

I - a execução de ações humanitárias
transfronteiriças previamente autorizadas
pelas autoridades sanitárias locais;

IV - funcionário estrangeiro acreditado junto
ao Governo brasileiro;

II - o tráfego de residentes fronteiriços em
cidades-gêmeas, mediante a apresentação
de documento de residente fronteiriço ou de
outro documento comprobatório, desde que
seja garantida a reciprocidade no tratamento
ao brasileiro pelo país vizinho; e

V - estrangeiro:
a) cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador
de brasileiro;
b)
cujo
ingresso
seja
autorizado
especificamente pelo Governo brasileiro em
vista do interesse público ou por questões
humanitárias; e
c) portador de Registro Nacional Migratório; e
VI - transporte de cargas.
§ 1º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o ingresso, por via aérea ou
aquaviária, de tripulação marítima para
exercício de funções específicas a bordo de
embarcação ou plataforma em operação em
águas jurisdicionais, desde que obedecidos
os requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
§ 2º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o desembarque, autorizado pela

III - o livre tráfego do transporte rodoviário de
cargas, ainda que o motorista não se
enquadre no rol de que trata o art. 3º, na forma
prevista na legislação. Parágrafo único. O
disposto no inciso II do caput não se aplica à
fronteira com a República Bolivariana da
Venezuela.
Art. 5º Excepcionalmente, o estrangeiro que
estiver em país de fronteira terrestre e
precisar atravessá-la para embarcar em voo
de retorno a seu país de residência poderá
ingressar na República Federativa do Brasil
com autorização da Polícia Federal. Parágrafo
único. Na hipótese prevista no caput:
I - o estrangeiro deverá dirigir-se diretamente
ao aeroporto;
II - deverá haver demanda oficial da
embaixada ou do consulado do país de
residência; e
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III - deverão ser apresentados os bilhetes
aéreos correspondentes.

Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública

Art. 6º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem a entrada de estrangeiros no
País por via terrestre, entre a República
Federativa do Brasil e a República do
Paraguai, desde que obedecidos os requisitos
migratórios adequados à sua condição,
inclusive o de portar visto de entrada, quando
este for exigido pelo ordenamento jurídico
brasileiro.

TARCÍSIO GOMES DE FREITAS

Art. 7º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem a entrada de estrangeiros no
País por via aérea, desde que obedecidos os
requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
Art. 8º O descumprimento do disposto nesta
Portaria implicará, para o agente infrator:
I - responsabilização civil, administrativa e
penal;
II - repatriação ou deportação imediata; e

Ministro de Estado da Infraestrutura
EDUARDO PAZUELLO
Ministro de Estado da Saúde

PORTARIA Nº 102, DE 9 DE DEZEMBRO DE
2020: Estabelece orientações para a
retomada das atividades presenciais de
forma gradual e segura dos servidores e
empregados públicos em exercício nos
órgãos da Presidência da República.
O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA
SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 7º da Lei nº 13.844, de 18 de
junho de 2019, e tendo em vista o que dispõe
a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a
Portaria GM/MS nº 356, de 11 de março de
2020, e a Instrução Normativa SGP/ME nº
109, de 29 de outubro de 2020, resolve:

III - inabilitação de pedido de refúgio.
Art. 9º Os órgãos reguladores poderão editar
normas complementares ao disposto nesta
Portaria, incluídas regras sanitárias sobre
procedimentos, embarcações e operações.
Art. 10. Os casos omissos nesta Portaria
serão decididos pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
Art. 11. O prazo estabelecido no art. 2º poderá
ser prorrogado, conforme recomendação
técnica e fundamentada da Anvisa.
Art. 12. Fica revogada a Portaria nº 478, de 14
outubro de 2020, dos Ministros de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, da Justiça e Segurança Pública, da
Infraestrutura e da Saúde.
Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

WALTER SOUZA BRAGA NETTO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

Objeto e âmbito de aplicação

Art. 1º Esta Portaria estabelece orientações
para a retomada das atividades presenciais
de forma gradual e segura dos servidores e
empregados públicos em exercício nos
órgãos da Presidência da República, nos
termos da Instrução Normativa SGP/ME
nº109, de 29 de outubro de 2020.

Requisitos e critérios

Art. 2º O retorno ao trabalho presencial deverá
observar os seguintes requisitos mínimos:

I - melhor distribuição física da força de
trabalho presencial, com o objetivo de evitar a
concentração e a proximidade de pessoas no
ambiente de trabalho;

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA
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II - flexibilização dos horários de início e
término da jornada de trabalho, inclusive dos
intervalos intrajornada, mantida a carga
horária diária e semanal prevista em Lei para
cada caso; e

III - observância dos protocolos e medidas de
segurança recomendados pelas autoridades
sanitárias e locais.

Parágrafo único. A presença de servidores e
empregados públicos nos ambientes de
trabalho observará o limite de capacidade
física
e
o
distanciamento
mínimo
estabelecidos na Instrução Normativa
SGP/ME nº 109, de 2020, ou caso sejam
maiores, os limites estabelecidos por regras
locais.

Art. 3º Caberá aos secretários-executivos ou
aos titulares dos órgãos diretamente
subordinados ao Presidente da República,
permitida a delegação para ocupantes de
cargos em comissão ou função de confiança,
no mínimo, de nível 6, ou equivalentes, definir
os critérios de retorno às atividades
presenciais de servidores e empregados
públicos em exercício nos respectivos órgãos
da Presidência da República.

§ 1º Deverão retornar ao trabalho presencial,
prioritariamente, os ocupantes de cargos em
comissão e funções de confiança de todos os
níveis e os que não se enquadrem nas
disposições do art. 5º desta Portaria.

§ 2º Poderá ser adotado o regime de jornada
em turnos alternados de revezamento, sem a
necessidade de compensação de jornada e
sem prejuízo da remuneração.

Trabalho remoto

caput do art. 2º, poderá ser concedida aos
servidores e empregados públicos a opção de
trabalho remoto.

Parágrafo único. Para fins do disposto nesta
Portaria, entende-se por trabalho remoto a
execução
das
atividades
fora
das
dependências físicas da Presidência da
República pelos servidores e empregados
públicos impossibilitados de comparecimento
presencial ao trabalho, não se confundindo
com o teletrabalho decorrente do programa de
gestão a que se refere a Instrução Normativa
nº 65, de 30 de julho de 2020.

Art. 5º Deverão ser priorizados para a
execução de trabalho remoto, mediante
autodeclaração, os servidores e empregados
públicos nas situações elencadas no caput do
art. 7º da Instrução Normativa SGP/ME nº
109, de 2020.

§ 1º O disposto no caput não se aplica aos
servidores e empregados públicos em
atividades nas áreas de segurança, saúde ou
de outras atividades consideradas essenciais
pelos órgãos da Presidência da República.

§ 2º A comprovação das condições para a
execução de trabalho remoto ocorrerá
mediante o encaminhamento da respectiva
autodeclaração, na forma constante dos
Anexos da Instrução Normativa SGP/ME nº
109, de 2020, para o e-mail institucional da
chefia imediata, resguardadas as informações
pessoais e sigilosas.

§ 3º A prestação de informação falsa sujeitará
o agente público às sanções penais e
administrativas previstas em Lei.

Art. 6º São requisitos para a execução de
trabalho remoto:

Art. 4º Nas hipóteses em que o retorno ao
trabalho em modo presencial não puder
I - disponibilidade de capacidade para
observar aos requisitos estabelecidos no
operação remota do Sistema Eletrônico de
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Informações - SEI e demais sistemas da
Presidência da República com suporte web,
de contato telefônico e eletrônico;

II - avaliação, pela chefia imediata, quanto a
compatibilidade entre a natureza das
atividades desempenhadas pelos servidores e
empregados públicos e o regime de trabalho
remoto; e

III - autorização da chefia imediata.

Parágrafo único. Os servidores e empregados
públicos em trabalho remoto deverão
permanecer à disposição da Administração
para contato telefônico ou eletrônico,conforme
a jornada normal de trabalho.

Art. 7º A qualquer tempo, de acordo com a
necessidade de serviço, os servidores e
empregados públicos em trabalho remoto nos
termos desta Portaria poderão ser solicitados
a retornar ao trabalho presencial.

Art. 8º A chefia imediata será responsável pelo
monitoramento das atividades realizadas
pelos servidores e empregados públicos em
trabalho remoto e deverá, ao fim do período:

Art. 9º Compete aos Departamentos de
Gestão Interna ou unidades equivalentes dos
órgãos da Presidência da República
encaminhar à Diretoria de Gestão de Pessoas
da Secretaria Especial de Administração da
Secretaria-Geral
da
Presidência
da
República,
periodicamente,
informações
atualizadas sobre o quantitativo de servidores
em trabalho remoto no respectivo órgão.

Parágrafo único. A periodicidade e a forma de
apresentação
das
informações
serão
estabelecidas e divulgadas pela Diretoria de
Gestão de Pessoas da Secretaria Especial de
Administração.

Disposições finais

Art. 10. O servidor ou empregado público
deverá procurar atendimento médico ou
orientação nos canais oficiais, inclusive
telefone, disponibilizados pelo Ministério da
Saúde (pelo telefone 136 ou no site
https://coronavirus.saude.gov.br/) ou nos
canais de comunicação das secretarias
estaduais, distritais e municipais de saúde,
bem como informar a Coordenação de Saúde
da Diretoria de Gestão de Pessoas da
Secretaria Especial de Administração, por
meio
do
endereço
eletrônico,
coodenacaodesaude@presidencia.gov.br,
quando:

I - atestar a regular atuação do servidor;

II - anotar eventuais falhas na atuação; e

III - adotar as providências para apurar a
responsabilidade do servidor, no caso de
eventuais falhas na prestação dos serviços ou
descumprimento desta portaria.

Parágrafo único. Os atestes mencionados nos
incisos I e II deverão ser acostados em
processo específico instaurado no Sistema
Eletrônico de Informações.

I - apresentar sinais ou sintomas gripais,
enquanto perdurar essa condição;e

II - for responsável pelo cuidado de uma ou
mais pessoas com suspeita ou confirmação
de diagnóstico de infecção por COVID-19,
desde que haja coabitação.

Art. 11. Aplicam-se aos estagiários, no que
couber, as disposições estabelecidas nesta
Portaria.
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Art. 12. A Secretaria Especial de
Administração poderá expedir orientações
complementares para o cumprimento do
disposto nesta Portaria.

Art. 13. Ficam revogadas:

I - a Portaria SG/PR nº 8, de 17 de março de
2020; e

II - a Portaria SG/PR nº 14, de 27 de março de
2020.

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA
FRANCISCO

PORTARIA Nº 630, DE 17 DE DEZEMBRO
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.
OS MINISTROS DE ESTADO CHEFE DA
CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA, DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, E DA SAÚDE, no uso das
atribuições que lhes conferem o art. 87,
parágrafo único, incisos I e II, da Constituição,
e os art. 3º, art. 37 e art. 47 da Lei nº 13.844,
de 18 de junho de 2019, e tendo em vista o
disposto no art. 3º, caput, inciso VI, da Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e

Considerando a declaração de emergência
em saúde pública de importância internacional
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da infecção
humana pelo coronavírus SARS-CoV-2(covid19);

Considerando que é princípio da Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa
Social, previsto no inciso VI do caput do art. 4º
da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, a
eficiência na prevenção e na redução de
riscos em situações de emergência que
possam afetar a vida das pessoas;

Considerando a necessidade de dar
efetividade às medidas de saúde para
resposta à pandemia da covid-19 previstas na
Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de
2020, do Ministério da Saúde;

Considerando que são definidos como
serviços públicos e atividades essenciais os
de trânsito e transporte internacional de
passageiros
e
os
de
transporte,
armazenamento, entrega e logística de cargas
em geral, conforme descrito nos incisos V e
XXII do § 1º do art. 3º do Decreto nº 10.282,
de 20 de março de 2020; e

Considerando a manifestação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, com
recomendação de restrição excepcional e
temporária de entrada no País, resolvem:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a restrição
excepcional e temporária de entrada no País
de estrangeiros de qualquer nacionalidade,
nos termos do disposto no inciso VI do caput
do art.3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, em decorrência de recomendação
técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa por motivos
sanitários relacionados com os riscos de
contaminação e disseminação do coronavírus
SARS-CoV-2(covid-19).

Art. 2º Fica restringida a entrada no País de
estrangeiros de qualquer nacionalidade, por
rodovias, por outros meios terrestres ou por
transporte aquaviário.

Art. 3º As restrições de que trata esta Portaria
não se aplicam ao:
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I - brasileiro, nato ou naturalizado;

II - imigrante com residência de caráter
definitivo, por prazo determinado ou
indeterminado, no território brasileiro;

III - profissional estrangeiro em missão a
serviço de organismo internacional, desde
que devidamente identificado;

IV - funcionário estrangeiro acreditado junto
ao Governo brasileiro;

V - estrangeiro:

a) cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador
de brasileiro;

b)
cujo
ingresso
seja
autorizado
especificamente pelo Governo brasileiro em
vista do interesse público ou por questões
humanitárias; e

Polícia Federal, de tripulação marítima para
assistência médica ou para conexão de
retorno aéreo ao país de origem relacionada a
questões operacionais ou a término de
contrato de trabalho.

§ 3º A autorização a que se refere o § 2º fica
condicionada a termo de responsabilidade
pelas despesas decorrentes do transbordo
firmado pelo agente marítimo, com anuência
prévia das autoridades sanitárias locais, e à
apresentação
dos
bilhetes
aéreos
correspondentes.

§ 4º Nas hipóteses de entrada no País por
rodovias, por outros meios terrestres ou por
transporte aquaviário, as exceções de que
tratam o inciso II e as alíneas "a" e "c" do
incisoV do caput não se aplicam a
estrangeiros provenientes da República
Bolivariana da Venezuela.

Art. 4º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem:

I - a execução de ações humanitárias
transfronteiriças previamente autorizadas
pelas autoridades sanitárias locais;

c) portador de Registro Nacional Migratório; e

VI - transporte de cargas.

§ 1º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o ingresso, por via aérea ou
aquaviária, de tripulação marítima para
exercício de funções específicas a bordo de
embarcação ou plataforma em operação em
águas jurisdicionais, desde que obedecidos
os requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.

§ 2º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o desembarque, autorizado pela

II - o tráfego de residentes fronteiriços em
cidades-gêmeas, mediante a apresentação
de documento de residente fronteiriço ou de
outro documento comprobatório, desde que
seja garantida a reciprocidade no tratamento
ao brasileiro pelo país vizinho; e

III - o livre tráfego do transporte rodoviário de
cargas, ainda que o motorista não se
enquadre no rol de que trata o art. 3º, na forma
prevista na legislação.

Parágrafo único. O disposto no inciso II do
caput não se aplica à fronteira com a
República Bolivariana da Venezuela.
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Art. 5º Excepcionalmente, o estrangeiro que
estiver em país de fronteira terrestre e
precisar atravessá-la para embarcar em voo
de retorno a seu país de residência poderá
ingressar na República Federativa do Brasil
com autorização da Polícia Federal.

infeção por SARS-CoV-2, com resultado
negativo/não reagente, realizado com 72
horas anteriores ao momento do embarque; e

Parágrafo único. Na hipótese prevista no
caput:

II - Declaração de Saúde do Viajante (DSV)
preenchida (impressa ou por meio digital) com
a concordância sobre as medidas sanitárias
que devem ser cumpridas durante o período
que estiver no país.

I - o estrangeiro deverá dirigir-se diretamente
ao aeroporto;

§ 2º As medidas previstas no § 1º entram em
vigor a partir de 30/12/2020.

II - deverá haver demanda oficial da
embaixada ou do consulado do país de
residência; e

§ 3º A autoridade migratória, por provocação
da autoridade sanitária, poderá impedir a
entrada em território nacional de pessoas não
elencadas no art. 3º, quando não cumprirem
os requisitos previstos no § 1º.

III - deverão ser apresentados os bilhetes
aéreos correspondentes.
Art. 8º O descumprimento do disposto nesta
Portaria implicará, para o agente infrator:
Art. 6º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem a entrada de estrangeiros no
País por via terrestre, entre a República
Federativa do Brasil e a República do
Paraguai, desde que obedecidos os requisitos
migratórios adequados à sua condição,
inclusive o de portar visto de entrada, quando
este for exigido pelo ordenamento jurídico
brasileiro.

I - responsabilização civil, administrativa e
penal;

II - repatriação ou deportação imediata; e

III - inabilitação de pedido de refúgio.
Art. 7º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem a entrada de estrangeiros no
País por via aérea, desde que obedecidos os
requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.

§ 1º O viajante de procedência internacional,
brasileiro ou estrangeiro, deverá apresentar à
companhia aérea responsável pelo voo, antes
do embarque:

Art. 9º Os órgãos reguladores poderão editar
normas complementares ao disposto nesta
Portaria, incluídas regras sanitárias sobre
procedimentos, embarcações e operações.

Art. 10. Os casos omissos nesta Portaria
serão decididos pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública.

Art. 11. Os Ministérios deverão adotar as
providências necessárias para cumprimento
do estabelecido nesta Portaria, no âmbito de
suas atribuições.

I - Documento comprobatório de realização de
teste laboratorial (RT-PCR), para rastreio da
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Art. 12. Fica revogada a Portaria nº 615, de 11
de dezembro de 2020, dos Ministros de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, da Justiça e Segurança Pública, da
Infraestrutura e da Saúde.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação

WALTER SOUZA BRAGA NETTO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA
Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública
EDUARDO PAZUELLO
Ministro de Estado da Saúde

PORTARIA Nº 648, DE 23 DE DEZEMBRO
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.

OS MINISTROS DE ESTADO CHEFE DA
CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA, DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA E DA SAÚDE, no uso das
atribuições que lhes conferem o art. 87,
parágrafo único, incisos I e II, da Constituição,
e os art. 3º, art. 37 e art. 47 da Lei nº 13.844,
de 18 de junho de 2019, e tendo em vista o
disposto no art. 3º, caput, inciso VI, da Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e
Considerando a declaração de emergência
em saúde pública de importância internacional
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da infecção
humana pelo coronavírus SARS-CoV-2(covid19);

Considerando que é princípio da Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa
Social, previsto no inciso VI do caput do art. 4º
da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, a
eficiência na prevenção e na redução de
riscos em situações de emergência que
possam afetar a vida das pessoas;
Considerando a necessidade de dar
efetividade às medidas de saúde para
resposta à pandemia da covid-19 previstas na
Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março
de2020, do Ministério da Saúde;
Considerando que são definidos como
serviços públicos e atividades essenciais os
de trânsito e transporte internacional de
passageiros
e
os
de
transporte,
armazenamento, entrega e logística de cargas
em geral, conforme descrito nos incisos V e
XXII do § 1º do art. 3º do Decreto nº 10.282,
de 20 de março de 2020;
Considerando a manifestação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, com
recomendação de restrição excepcional e
temporária de entrada no País; e
Considerando o impacto epidemiológico que a
nova variante do coronavírus SARS-CoV-2,
identificada no Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte, pode causar no cenário
atual vivenciado no País;
RESOLVEM:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a restrição
excepcional e temporária de entrada no País
de estrangeiros de qualquer nacionalidade,
nos termos do disposto no inciso VI do caput
do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, em decorrência de recomendação
técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa por motivos
sanitários relacionados com os riscos de
contaminação e disseminação do coronavírus
SARS-CoV-2(covid-19).
Art. 2º Fica restringida a entrada no País de
estrangeiros de qualquer nacionalidade, por
rodovias, por outros meios terrestres ou por
transporte aquaviário.
Art. 3º As restrições de que trata esta Portaria
não se aplicam ao:
I - brasileiro, nato ou naturalizado;
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II - imigrante com residência de caráter
definitivo, por prazo determinado ou
indeterminado, no território brasileiro;
III - profissional estrangeiro em missão a
serviço de organismo internacional, desde
que identificado;
IV - funcionário estrangeiro acreditado junto
ao Governo brasileiro;
V - estrangeiro:
a) cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador
de brasileiro;
b)
cujo
ingresso
seja
autorizado
especificamente pelo Governo brasileiro em
vista do interesse público ou por questões
humanitárias; e
c) portador de Registro Nacional Migratório; e
VI - transporte de cargas.
§ 1º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o ingresso, por via aérea ou
aquaviária, de tripulação marítima para
exercício de funções específicas a bordo de
embarcação ou plataforma em operação em
águas jurisdicionais, desde que obedecidos
os requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
§ 2º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o desembarque, autorizado pela
Polícia Federal, de tripulação marítima para
assistência médica ou para conexão de
retorno aéreo ao país de origem relacionada a
questões operacionais ou a término de
contrato de trabalho.
§ 3º A autorização a que se refere o § 2º fica
condicionada a termo de responsabilidade
pelas despesas decorrentes do transbordo
firmado pelo agente marítimo, com anuência
prévia das autoridades sanitárias locais, e à
apresentação
dos
bilhetes
aéreos
correspondentes.

Art. 4º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem:
I - a execução de ações humanitárias
transfronteiriças previamente autorizadas
pelas autoridades sanitárias locais;
II - o tráfego de residentes fronteiriços em
cidades-gêmeas, mediante a apresentação
de documento de residente fronteiriço ou de
outro documento comprobatório, desde que
seja garantida a reciprocidade no tratamento
ao brasileiro pelo país vizinho; e
III - o livre tráfego do transporte rodoviário de
cargas, ainda que o motorista não se
enquadre no rol de que trata o art. 3º, na forma
prevista na legislação.
Parágrafo único. O disposto no inciso II do
caput não se aplica à fronteira coma
República Bolivariana da Venezuela.
Art. 5º Excepcionalmente, o estrangeiro que
estiver em país de fronteira terrestre e
precisar atravessá-la para embarcar em voo
de retorno a seu país de residência poderá
ingressar na República Federativa do Brasil
com autorização da Polícia Federal.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no
caput:
I - o estrangeiro deverá dirigir-se diretamente
ao aeroporto;
II - deverá haver demanda oficial da
embaixada ou do consulado do país de
residência; e
III - deverão ser apresentados os bilhetes
aéreos correspondentes.
Art. 6º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem a entrada de estrangeiros no
País por via terrestre, entre a República
Federativa do Brasil e a República do
Paraguai, desde que obedecidos os requisitos
migratórios adequados à sua condição,
inclusive o de portar visto de entrada, quando
este for exigido pelo ordenamento jurídico
brasileiro.

§ 4º Nas hipóteses de entrada no País por
rodovias, por outros meios terrestres ou por
Art. 7º As restrições de que trata esta Portaria
transporte aquaviário, as exceções de que
não impedem a entrada de estrangeiros no
tratam o inciso II e as alíneas "a" e "c" do
País por via aérea, desde que obedecidos os
inciso V do caput não se aplicam a
requisitos migratórios adequados à sua
estrangeiros provenientes da República
condição, inclusive o de portar visto de
Bolivariana da Venezuela.
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entrada, quando este for exigido
ordenamento jurídico brasileiro.

pelo

SARS-CoV-2, realizado nas setenta e duas
horas anteriores ao momento do embarque; e

§ 1º Para fins do disposto no caput, o viajante
de procedência internacional, brasileiro ou
estrangeiro, deverá apresentar à companhia
aérea responsável pelo voo, antes do
embarque:

g) crianças com idade inferior a dois anos
estão isentas de apresentar documento
comprobatório de realização de teste
laboratorial RT-PCR para viagem à República
Federativa do Brasil; e

I - documento comprobatório de realização de
teste laboratorial RT-PCR, para rastreio da
infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, com
resultado negativo ou não reagente, realizado
nas setenta e duas horas anteriores ao
momento do embarque, observando os
seguintes critérios:

II - comprovante, impresso ou por meio digital,
do preenchimento da Declaração de Saúde do
Viajante - DSV nas setenta e duas horas que
antecederem o embarque para a República
Federativa do Brasil com a concordância
sobre as medidas sanitárias que deverão ser
cumpridas durante o período que estiver no
País.

a) o documento deverá ser apresentado no
idioma português, espanhol ou inglês;
b) o teste deverá ser realizado em laboratório
reconhecido pela autoridade de saúde do país
do embarque;
c) na hipótese de voo com conexões ou
escalas em que o viajante permaneça em
área restrita do aeroporto, o prazo de setenta
e duas horas será considerado em relação ao
embarque no primeiro trecho da viagem;
d) o viajante que realizar migração que
ultrapasse setenta e duas horas desde a
realização do teste RT-PCR deverá
apresentar documento comprobatório da
realização de novo teste com resultado
negativo ou não reagente para o coronavírus
SARS-CoV-2 no check-in para o embarque à
República Federativa do Brasil;
e) a criança com idade inferior a doze anos
que esteja viajando acompanhada está isenta
de apresentar documento comprobatório de
realização de teste laboratorial RT-PCR
desde que todos os acompanhantes
apresentem documentos comprobatórios de
realização de teste laboratorial com resultado
do teste RT-PCR negativo ou não reagente
para o coronavírus SARS-CoV-2 realizado
nas setenta e duas horas anteriores ao
momento do embarque;
f) crianças com idade igual ou superior a dois
e inferior a doze anos que estejam viajando
desacompanhadas
deverão
apresentar
documento comprobatório de realização de
teste laboratorial RT-PCR com resultado
negativo ou não reagente para o coronavírus

§ 2º O viajante de que trata este artigo estará
isento do cumprimento das medidas
estabelecidas no § 1º nas seguintes
hipóteses:
I - voos procedentes do exterior com conexão
na República Federativa do Brasil nos quais
não ocorra qualquer procedimento de
desembarque seguido de imigração; e
II - paradas técnicas, no território brasileiro, de
aeronaves procedentes do exterior, desde
que não ocorra desembarque de viajantes
sem autorização prévia da autoridade
sanitária.
§ 3º Ficam proibidos, em caráter temporário,
voos internacionais com destino à República
Federativa do Brasil que tenham origem ou
passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte.
§ 4º Fica suspensa, em caráter temporário, a
autorização de embarque para a República
Federativa do Brasil de viajante estrangeiro,
procedente ou com passagem pelo Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte nos
últimos quatorze dias.
§ 5º A autoridade migratória, por provocação
da autoridade sanitária, poderá impedir a
entrada no território brasileiro de pessoas não
elencadas no art. 3º que não cumprirem os
requisitos previstos no § 1º ou que
descumprirem o disposto no § 4º.
§ 6º O viajante que se enquadre no disposto
no art. 3º, com origem ou histórico de
passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte nos últimos quatorze dias,
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ao ingressar no território brasileiro, deverá
permanecer em quarentena por quatorze dias.
Art. 8º O descumprimento do disposto nesta
Portaria implicará, para o agente infrator:
I - responsabilização civil, administrativa e
penal;
II - repatriação ou deportação imediata; e
III - inabilitação de pedido de refúgio.
Art. 9º Os órgãos reguladores poderão editar
normas complementares ao disposto nesta
Portaria, incluídas regras sanitárias sobre
procedimentos, embarcações e operações.
Art. 10. Os casos omissos nesta Portaria
serão decididos pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
Art. 11. Os Ministérios deverão adotar as
providências necessárias para o cumprimento
do estabelecido nesta Portaria, no âmbito de
suas atribuições.
Art. 12. Fica revogada a Portaria nº 630, de 17
de dezembro de 2020, dos Ministros de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, da Justiça e Segurança Pública e
da Saúde.
Art. 13. Esta Portaria entra em vigor:
I - em 25 de dezembro de 2020, quanto ao
disposto nos § 3º e § 4º do art. 7º;
II - em 30 de dezembro de 2020, quanto ao
disposto no § 1º do art. 7º; e
III - na data de sua publicação, quanto aos
demais dispositivos.

WALTER SOUZA BRAGA NETTO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República
TERCIO ISSAMI TOKANO
Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública
Substituto
EDUARDO PAZUELLO

PORTARIA Nº 651, DE 8 DE JANEIRO DE
2021: 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.
OS MINISTROS DE ESTADO CHEFE DA
CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA, DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA E DA SAÚDE, no uso das
atribuições que lhes conferem o art. 87,
parágrafo único, incisos I e II, da Constituição,
e os art. 3º, art. 37 e art. 47 da Lei nº 13.844,
de 18 de junho de 2019, e tendo em vista o
disposto no art. 3º, caput, inciso VI, da Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e

Considerando a declaração de emergência
em saúde pública de importância internacional
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da infecção
humana pelo coronavírus SARS-CoV-2(covid19);

Considerando que é princípio da Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa
Social, previsto no inciso VI do caput do art. 4º
da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, a
eficiência na prevenção e na redução de
riscos em situações de emergência que
possam afetar a vida das pessoas;

Considerando a necessidade de dar
efetividade às medidas de saúde para
resposta à pandemia da SARS-CoV-2 (covid19) previstas na Portaria nº 356/GM/MS, de 11
de março de2020, do Ministério da Saúde;

Considerando que são definidos como
serviços públicos e atividades essenciais os
de trânsito e transporte internacional de
passageiros
e
os
de
transporte,
armazenamento, entrega e logística de cargas
em geral, conforme descrito nos incisos V e
XXII do § 1º do art. 3º do Decreto nº 10.282,
de 20 de março de 2020;

Ministro de Estado da Saúde
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Considerando a manifestação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, com
recomendação de restrição excepcional e
temporária de entrada no País; e

Considerando o impacto epidemiológico que a
nova variante do coronavírus SARS-CoV2(covid-19), identificada no Reino Unido da
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, pode causar
no cenário atual vivenciado no País; resolvem:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a restrição
excepcional e temporária de entrada no País
de estrangeiros de qualquer nacionalidade,
nos termos do disposto no inciso VI do caput
do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, em decorrência de recomendação
técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa por motivos
sanitários relacionados com os riscos de
contaminação e disseminação do coronavírus
SARS-CoV-2(covid-19).

Art. 2º Fica restringida a entrada no País de
estrangeiros de qualquer nacionalidade, por
rodovias, por outros meios terrestres ou por
transporte aquaviário.

Art. 3º As restrições de que trata esta Portaria
não se aplicam ao:

I - brasileiro, nato ou naturalizado;

II - imigrante com residência de caráter
definitivo, por prazo determinado ou
indeterminado, no território brasileiro;

III - profissional estrangeiro em missão a
serviço de organismo internacional, desde
que identificado;

IV - funcionário estrangeiro acreditado junto
ao Governo brasileiro; e

V - estrangeiro:

a) cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador
de brasileiro;

b)
cujo
ingresso
seja
autorizado
especificamente pelo Governo brasileiro em
vista do interesse público ou por questões
humanitárias; e

c) portador de Registro Nacional Migratório; e

VI - transporte de cargas.

§ 1º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o ingresso, por via aérea ou
aquaviária, de tripulação marítima para
exercício de funções específicas a bordo de
embarcação ou plataforma em operação em
águas jurisdicionais, desde que obedecidos
os requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.

§ 2º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o desembarque, autorizado pela
Polícia Federal, de tripulação marítima para
assistência médica ou para conexão de
retorno aéreo ao país de origem relacionada a
questões operacionais ou a término de
contrato de trabalho.

§ 3º A autorização a que se refere o § 2º fica
condicionada a termo de responsabilidade
pelas despesas decorrentes do transbordo
firmado pelo agente marítimo,com anuência
prévia das autoridades sanitárias locais, e à
apresentação
dos
bilhetes
aéreos
correspondentes.

§ 4º Nas hipóteses de entrada no País por
rodovias, por outros meios terrestres ou por
transporte aquaviário, as exceções de que
tratam o inciso II e as alíneas "a" e "c" do
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inciso V do caput não se aplicam a
estrangeiros provenientes da República
Bolivariana da Venezuela.

Art. 4º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem:

I - a execução de ações humanitárias
transfronteiriças previamente autorizadas
pelas autoridades sanitárias locais;

II - o tráfego de residentes fronteiriços em
cidades-gêmeas, mediante a apresentação
de documento de residente fronteiriço ou de
outro documento comprobatório, desde que
seja garantida a reciprocidade no tratamento
ao brasileiro pelo país vizinho; e

III - o livre tráfego do transporte rodoviário de
cargas, ainda que o motorista não se
enquadre no rol de que trata o art. 3º, na forma
prevista na legislação.

Parágrafo único. O disposto no inciso II do
caput não se aplica à fronteira com a
República Bolivariana da Venezuela.

III - deverão ser apresentados os bilhetes
aéreos correspondentes.

Art. 6º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem a entrada de estrangeiros no
País por via terrestre entre a República
Federativa do Brasil e a República do
Paraguai, desde que obedecidos os requisitos
migratórios adequados à sua condição,
inclusive o de portar visto de entrada, quando
este for exigido pelo ordenamento jurídico
brasileiro.

Art. 7º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem a entrada de estrangeiros no
País por via aérea, desde que obedecidos os
requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.

§ 1º Para fins do disposto no caput, o viajante
de procedência internacional, brasileiro ou
estrangeiro, deverá apresentar à companhia
aérea responsável pelo voo, antes do
embarque:

Art. 5º Excepcionalmente, o estrangeiro que
estiver em país de fronteira terrestre e
precisar atravessá-la para embarcar em voo
de retorno a seu país de residência poderá
ingressar na República Federativa do Brasil
com autorização da Polícia Federal.

I - documento comprobatório de realização de
teste laboratorial RT-PCR, para rastreio da
infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2(covid19), com resultado negativo ou não reagente,
realizado nas setenta e duas horas anteriores
ao momento do embarque, observados os
seguintes critérios:

Parágrafo único. Na hipótese prevista no
caput:

a) o documento deverá ser apresentado no
idioma português, espanhol ou inglês;

I - o estrangeiro deverá dirigir-se diretamente
ao aeroporto;

b) o teste deverá ser realizado em laboratório
reconhecido pela autoridade de saúde do país
do embarque;

II - deverá haver demanda oficial da
embaixada ou do consulado do país de
residência; e

c) na hipótese de voo com conexões ou
escalas em que o viajante permaneça em
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área restrita do aeroporto, o prazo de setenta
e duas horas será considerado em relação ao
embarque no primeiro trecho da viagem;

d) o viajante que realizar migração que
ultrapasse setenta e duas horas desde a
realização do teste RT-PCR deverá
apresentar documento comprobatório da
realização de novo teste com resultado
negativo ou não reagente para o coronavírus
SARS-CoV-2(covid-19) no check-in para o
embarque à República Federativa do Brasil;

e) as crianças com idade inferior a doze anos
que estejam viajando acompanhadas estão
isentas
de
apresentar
documento
comprobatório de realização de teste
laboratorial RT-PCR desde que todos os
acompanhantes apresentem documentos
comprobatórios de realização de teste
laboratorial com resultado do teste RT-PCR
negativo ou não reagente para o coronavírus
SARS-CoV-2(covid-19), realizado nas setenta
e duas horas anteriores ao momento do
embarque;

f) as crianças com idade igual ou superior a
dois e inferior a doze anos que estejam
viajando
desacompanhadas
deverão
apresentar documento comprobatório de
realização deteste laboratorial RT-PCR com
resultado negativo ou não reagente para o
coronavírus
SARS-CoV-2(covid-19),
realizado nas setenta e duas horas anteriores
ao momento do embarque;

g) as crianças com idade inferior a dois anos
estão isentas de apresentar documento
comprobatório de realização de teste
laboratorial RT-PCR para viagem à República
Federativa do Brasil;

h) os tripulantes das aeronaves estão isentos
de apresentar documento comprobatório de
realização de teste laboratorial RT-PCR,
desde que cumpram o seguinte protocolo:

1. ausência de contato social e auto
isolamento enquanto permanecer em solo
brasileiro no deslocamento entre o aeroporto
e o hotel, quando necessário - o operador
aéreo deverá providenciar o deslocamento
entre a aeronave e as acomodações
individuais da tripulação em meio de
transporte particular e garantir que as
medidas de higiene sejam aplicadas e que o
distanciamento físico entre as pessoas seja
assegurado desde a origem até o destino;

2. ausência de contato social e auto
isolamento enquanto permanecer em solo
brasileiro no alojamento - a tripulação deverá
permanecer em residência ou em quarto de
hotel, neste último caso, deverá ser
observado o seguinte:

2.1. a acomodação será ocupada por apenas
um tripulante;

2.2. a acomodação será higienizada antes e
depois da sua ocupação;

2.3. a tripulação não utilizará as instalações
comuns do hotel;

2.4. a tripulação realizará as refeições na
acomodação;

2.5. se o serviço de quarto do hotel não estiver
disponível, o tripulante solicitará refeição do
tipo "para viagem";

3. cuidados com a saúde e
monitoramento - a tripulação deverá:

auto

3.1. monitorar regularmente os sintomas,
inclusive febre e outros sintomas associados
ao coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19);
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3.2. evitar o contato com o público e com os
demais tripulantes;

associados à
2(covid-19); e

3.3. permanecer no quarto do hotel, exceto
para procurar atendimento médico ou para
executar atividades consideradas essenciais;

5.2. o operador aéreo implementará programa
de educação com o objetivo de orientar as
tripulações sobre as medidas sanitárias a
serem adotadas durante o período de
enfrentamento à SARS-CoV-2(covid-19);

3.4. lavar as mãos com frequência com água
e sabão, quando possível, ou utilizar álcool
em gel;

exposição

à

SARS-CoV-

6. plano de gerenciamento da saúde dos
tripulantes - incumbe aos operadores aéreos:

3.5.usar máscara; e

3.6. observar o distanciamento físico quando
for necessário deixar o hotel;

4. em casos de sintomas - caso a tripulação
apresente
sintomas
associados
ao
coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19) no
território brasileiro, deverá:

4.1. comunicar o fato ao operador aéreo;

4.2. buscar auxílio médico para avaliação de
possível acometimento pela SARS-CoV-2
(covid-19); e

4.3. em caso de resultado positivo, cooperar
com monitoramento adicional, de acordo com
os protocolos adotados pelo sistema de saúde
local;

5. saúde ocupacional - serão adotadas as
seguintes medidas:

5.1. os responsáveis pelos programas de
saúde ocupacional dos operadores aéreos
manterão contato permanente com as
tripulações, de forma a assegurar a realização
do automonitoramento por parte de seus
colaboradores e a execução de protocolos
sanitários que reduzam os fatores de risco

6.1.
elaborar
e
manter
plano
de
gerenciamento permanente da saúde dos
tripulantes, com a avaliação de risco quanto à
exposição da tripulação à SARS-CoV-2(covid19);

6.2. demonstrar, sempre que lhes for
solicitado, a documentação comprobatória de
execução das medidas de mitigação da
SARS-CoV-2(covid-19), sem prejuízo das
ações de fiscalização, monitoramento e
controle a serem exercidas pelas autoridades
competentes; e

II - comprovante, impresso ou em meio
eletrônico, do preenchimento da Declaração
de Saúde do Viajante - DSV nas setenta e
duas horas que antecederem o embarque
para a República Federativa do Brasil, com a
concordância sobre as medidas sanitárias que
deverão ser cumpridas durante o período em
que estiver no País.

§ 2º O viajante de que trata este artigo estará
isento do cumprimento das medidas
estabelecidas no § 1º nas seguintes
hipóteses:I - voos procedentes do exterior
com conexão na República Federativa do
Brasil nos quais não ocorra qualquer
procedimento de desembarque seguido de
imigração; e

II - paradas técnicas, no território brasileiro, de
aeronaves procedentes do exterior, desde
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que não ocorra desembarque de viajantes
sem autorização prévia da autoridade
sanitária.

§ 3º Ficam proibidos, em caráter temporário,
voos internacionais com destino à República
Federativa do Brasil que tenham origem ou
passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte.

§ 4º Fica suspensa, em caráter temporário, a
autorização de embarque para a República
Federativa do Brasil de viajante estrangeiro,
procedente ou com passagem pelo Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte nos
últimos quatorze dias.

§ 5º A autoridade migratória, por provocação
da autoridade sanitária, poderá impedir a
entrada no território brasileiro de pessoas não
elencadas no art.3º que não cumprirem os
requisitos previstos no § 1º ou que
descumprirem o disposto no § 4º.

Portaria, incluídas regras sanitárias sobre
procedimentos, embarcações e operações.

Art. 10. Os casos omissos nesta Portaria
serão decididos pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública.

Art. 11. Os Ministérios, no âmbito de suas
competências,
deverão
adotar
as
providências necessárias ao cumprimento do
disposto nesta Portaria.

Art. 12. Fica revogada a Portaria nº 648, de 23
de dezembro de 2020, dos Ministros de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, da Justiça e Segurança Pública e
da Saúde.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

WALTER SOUZA BRAGA NETTO
§ 6º O viajante que se enquadre no disposto
no art. 3º, com origem ou histórico de
passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte nos últimos quatorze dias,
ao ingressar no território brasileiro, deverá
permanecer em quarentena por quatorze dias.

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidncia da República

Art. 8º O descumprimento do disposto nesta
Portaria implicará, para o agente infrator:

Substituto

TERCIO ISSAMI TOKANO
Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública

EDUARDO PAZUELLO
I - responsabilização civil, administrativa e
penal;

II - repatriação ou deportação imediata; e

III - inabilitação de pedido de refúgio.

Art. 9º Os órgãos reguladores poderão editar
normas complementares ao disposto nesta

Ministro de Estado da Saúde

PORTARIA Nº 652, DE 25 DE JANEIRO DE
2021: 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.
OS MINISTROS DE ESTADO CHEFE DA
CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA
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REPÚBLICA ,DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA E DA SAÚDE, no uso das
atribuições que lhes conferem o art. 87,
parágrafo único, incisos I e II, da Constituição,
e os art. 3º, art. 37 e art. 47 da Lei nº 13.844,
de 18 de junho de 2019, e tendo em vista o
disposto no art. 3º, caput, inciso VI, da Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e

Considerando a declaração de emergência
em saúde pública de importância internacional
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da infecção
humana pelo coronavírus SARS-CoV-2(covid19);

Considerando que é princípio da Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa
Social, previsto no inciso VI do caput do art. 4º
da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, a
eficiência na prevenção e na redução de
riscos em situações de emergência que
possam afetar a vida das pessoas;

Considerando a necessidade de dar
efetividade às medidas de saúde para
resposta à pandemia da SARS-CoV-2 (covid19) previstas na Portaria nº 356/GM/MS, de
11de março de 2020, do Ministério da Saúde;

Considerando que são definidos como
serviços públicos e atividades essenciais os
de trânsito e transporte internacional de
passageiros
e
os
de
transporte,
armazenamento, entrega e logística de cargas
em geral, conforme descrito nos incisos V e
XXII do § 1º do art. 3º do Decreto nº 10.282,
de 20 de março de 2020;

Considerando a manifestação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, com
recomendação de restrição excepcional e
temporária de entrada no País; e

Considerando o impacto epidemiológico que a
nova variante do coronavírus SARS-CoV2(covid-19), identificada no Reino Unido da

Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e na
República da África do Sul, pode causar no
cenário atual vivenciado no País; resolvem:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a restrição
excepcional e temporária de entrada no País
de estrangeiros de qualquer nacionalidade,
nos termos do disposto no inciso VI do caput
do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, em decorrência de recomendação
técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa por motivos
sanitários relacionados com os riscos de
contaminação e disseminação do coronavírus
SARS-CoV-2 (covid-19).

Art. 2º Fica restringida a entrada no País de
estrangeiros de qualquer nacionalidade, por
rodovias, por outros meios terrestres ou por
transporte aquaviário.

Art. 3º As restrições de que trata esta Portaria
não se aplicam ao:

I - brasileiro, nato ou naturalizado;

II - imigrante com residência de caráter
definitivo, por prazo determinado ou
indeterminado, no território brasileiro;

III - profissional estrangeiro em missão a
serviço de organismo internacional,desde que
identificado;

IV - funcionário estrangeiro acreditado junto
ao Governo brasileiro; e

V - estrangeiro:

a) cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador
de brasileiro;
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b)
cujo
ingresso
seja
autorizado
especificamente pelo Governo brasileiro em
vista do interesse público ou por questões
humanitárias; e

c) portador de Registro Nacional Migratório; e

VI - transporte de cargas.

§ 1º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o ingresso, por via aérea ou
aquaviária, de tripulação marítima para
exercício de funções específicas a bordo de
embarcação ou plataforma em operação em
águas jurisdicionais, desde que obedecidos
os requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada,quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.

§ 2º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o desembarque, autorizado pela
Polícia Federal, de tripulação marítima para
assistência médica ou para conexão de
retorno aéreo ao país de origem relacionada a
questões operacionais ou a término de
contrato de trabalho.

§ 3º A autorização a que se refere o § 2º fica
condicionada a termo de responsabilidade
pelas despesas decorrentes do transbordo
firmado pelo agente marítimo, com anuência
prévia das autoridades sanitárias locais, e à
apresentação
dos
bilhetes
aéreos
correspondentes.

§ 4º Nas hipóteses de entrada no País por
rodovias, por outros meios terrestres ou por
transporte aquaviário, as exceções de que
tratam o inciso II e as alíneas "a" e "c" do
inciso V do caput não se aplicam a
estrangeiros provenientes da República
Bolivariana da Venezuela.

I - a execução de ações humanitárias
transfronteiriças previamente autorizadas
pelas autoridades sanitárias locais;

II - o tráfego de residentes fronteiriços em
cidades-gêmeas, mediante a apresentação
de documento de residente fronteiriço ou de
outro documento comprobatório, desde que
seja garantida a reciprocidade no tratamento
ao brasileiro pelo país vizinho; e

III - o livre tráfego do transporte rodoviário de
cargas, ainda que o motorista não se
enquadre no rol de que trata o art. 3º, na forma
prevista na legislação.

Parágrafo único. O disposto no inciso II do
caput não se aplica à fronteira coma
República Bolivariana da Venezuela.

Art. 5º Excepcionalmente, o estrangeiro que
estiver em país de fronteira terrestre e
precisar atravessá-la para embarcar em voo
de retorno a seu país de residência poderá
ingressar na República Federativa do Brasil
com autorização da Polícia Federal.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no
caput:

I - o estrangeiro deverá dirigir-se diretamente
ao aeroporto;

II - deverá haver demanda oficial da
embaixada ou do consulado do país de
residência; e

III - deverão ser apresentados os bilhetes
aéreos correspondentes.

Art. 4º As restrições de que trata esta Portaria
Art. 6º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem:
não impedem a entrada de estrangeiros no
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País por via terrestre entre a República
Federativa do Brasil e a República do
Paraguai, desde que obedecidos os requisitos
migratórios adequados à sua condição,
inclusive o de portar visto de entrada, quando
este for exigido pelo ordenamento jurídico
brasileiro.

Art. 7º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem a entrada de estrangeiros no
País por via aérea, desde que obedecidos os
requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.

§ 1º Para fins do disposto no caput, o viajante
de procedência internacional, brasileiro ou
estrangeiro, deverá apresentar à companhia
aérea responsável pelo voo, antes do
embarque:

I - documento comprobatório de realização de
teste laboratorial RT-PCR, para rastreio da
infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid19), com resultado negativo ou não reagente,
realizado nas setenta e duas horas anteriores
ao momento do embarque, observados os
seguintes critérios:

a) o documento deverá ser apresentado no
idioma português, espanhol ou inglês;

b) o teste deverá ser realizado em laboratório
reconhecido pela autoridade de saúde do país
do embarque;

c) na hipótese de voo com conexões ou
escalas em que o viajante permaneça em
área restrita do aeroporto, o prazo de setenta
e duas horas será considerado em relação ao
embarque no primeiro trecho da viagem;

apresentar documento comprobatório da
realização de novo teste com resultado
negativo ou não reagente para o coronavírus
SARS-CoV-2 (covid-19) no check-in para o
embarque à República Federativa do Brasil;

e) as crianças com idade inferior a doze anos
que estejam viajando acompanhadas estão
isentas
de
apresentar
documento
comprobatório de realização de teste
laboratorial RT-PCR desde que todos os
acompanhantes apresentem documentos
comprobatórios de realização de teste
laboratorial com resultado do teste RT-PCR
negativo ou não reagente para o coronavírus
SARS-CoV-2 (covid-19), realizado nas
setenta e duas horas anteriores ao momento
do embarque;

f) as crianças com idade igual ou superior a
dois e inferior a doze anos que estejam
viajando
desacompanhadas
deverão
apresentar documento comprobatório de
realização de teste laboratorial RT-PCR com
resultado negativo ou não reagente para o
coronavírus
SARS-CoV-2
(covid-19),
realizado nas setenta e duas horas anteriores
ao momento do embarque;

g) as crianças com idade inferior a dois anos
estão isentas de apresentar documento
comprobatório de realização de teste
laboratorial RT-PCR para viagem à República
Federativa do Brasil;

h) os tripulantes das aeronaves estão isentos
de apresentar documento comprobatório de
realização de teste laboratorial RT-PCR,
desde que cumpram o seguinte protocolo:

1.
ausência
de
contato
social
e
autoisolamento enquanto permanecer em
solo brasileiro no deslocamento entre o
aeroporto e o hotel, quando necessário -o
operador aéreo deverá providenciar o
deslocamento entre a aeronave e as
acomodações individuais da tripulação em
meio de transporte particular e garantir que as

d) o viajante que realizar migração que
ultrapasse setenta e duas horas desde a
realização do teste RT-PCR deverá
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medidas de higiene sejam aplicadas e que o
distanciamento físico entre as pessoas seja
assegurado desde a origem até o destino;

3.4. lavar as mãos com frequência com água
e sabão, quando possível, ou utilizar álcool
em gel;

2.
ausência
de
contato
social
e
autoisolamento enquanto permanecer em
solo brasileiro no alojamento - a tripulação
deverá permanecer em residência ou em
quarto de hotel, neste último caso, deverá ser
observado o seguinte:

3.5. usar máscara; e

2.1. a acomodação será ocupada por apenas
um tripulante;

2.2. a acomodação será higienizada antes e
depois da sua ocupação;

2.3. a tripulação não utilizará as instalações
comuns do hotel;

2.4. a tripulação realizará as refeições na
acomodação;

2.5. se o serviço de quarto do hotel não estiver
disponível, o tripulante solicitará refeição do
tipo "para viagem";

3.6. observar o distanciamento físico quando
for necessário deixar o hotel;

4. em casos de sintomas - caso a tripulação
apresente
sintomas
associados
ao
coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19) no
território brasileiro, deverá:

4.1. comunicar o fato ao operador aéreo;

4.2. buscar auxílio médico para avaliação de
possível acometimento pela SARS-CoV-2
(covid-19); e

4.3. em caso de resultado positivo, cooperar
com monitoramento adicional, de acordo com
os protocolos adotados pelo sistema de saúde
local;

5. saúde ocupacional - serão adotadas as
seguintes medidas:
3. cuidados com a saúde e
monitoramento - a tripulação deverá:

auto

3.1. monitorar regularmente os sintomas,
inclusive febre e outros sintomas associados
ao coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19);

3.2. evitar o contato com o público e com os
demais tripulantes;

3.3. permanecer no quarto do hotel, exceto
para procurar atendimento médico ou para
executar atividades consideradas essenciais;

5.1. os responsáveis pelos programas de
saúde ocupacional dos operadores aéreos
manterão contato permanente com as
tripulações, de forma a assegurar a realização
do automonitoramento por parte de seus
colaboradores e a execução de protocolos
sanitários que reduzam os fatores de risco
associados à exposição à SARS-CoV2(covid-19); e

5.2. o operador aéreo implementará programa
de educação com o objetivo deorientar as
tripulações sobre as medidas sanitárias a
serem adotadas durante o período de
enfrentamento à SARS-CoV-2(covid-19);
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6. plano de gerenciamento da saúde dos
tripulantes - incumbe aos operadores aéreos:

Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e
pela República da África do Sul nos últimos
quatorze dias.

6.1.
elaborar
e
manter
plano
de
gerenciamento permanente da saúde dos
tripulantes, com a avaliação de risco quanto à
exposição da tripulação à SARS-CoV-2(covid19);

§ 5º A autoridade migratória, por provocação
da autoridade sanitária, poderá impedir a
entrada no território brasileiro de pessoas não
elencadas no art. 3º que não cumprirem os
requisitos previstos no § 1º ou que
descumprirem o disposto no § 4º.

6.2. demonstrar, sempre que lhes for
solicitado, a documentação comprobatória de
execução das medidas de mitigação da
SARS-CoV-2 (covid-19), sem prejuízo das
ações de fiscalização, monitoramento e
controle a serem exercidas pelas autoridades
competentes; e

§ 6º O viajante que se enquadre no disposto
no art. 3º, com origem ou histórico de
passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte e pela República da África
do Sul nos últimos quatorze dias, ao ingressar
no território brasileiro, deverá permanecer em
quarentena por quatorze dias.

II - comprovante, impresso ou em meio
eletrônico, do preenchimento da Declaração
de Saúde do Viajante - DSV nas setenta e
duas horas que antecederem o embarque
para a República Federativa do Brasil, com a
concordância sobre as medidas sanitárias que
deverão ser cumpridas durante o período em
que estiver no País.

Art. 8º O descumprimento do disposto nesta
Portaria implicará, para o agente infrator:

I - responsabilização civil, administrativa e
penal;

II - repatriação ou deportação imediata; e
§ 2º O viajante de que trata este artigo estará
isento do cumprimento das medidas
estabelecidas no § 1º na hipótese de paradas
técnicas, no território brasileiro, de aeronaves
procedentes do exterior, desde que não
ocorra desembarque de viajantes sem
autorização prévia da autoridade sanitária.

§ 3º Ficam proibidos, em caráter temporário,
voos internacionais com destino à República
Federativa do Brasil que tenham origem ou
passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte e pela República da África
do Sul.

§ 4º Fica suspensa, em caráter temporário, a
autorização de embarque para a República
Federativa do Brasil de viajante estrangeiro,
procedente ou com passagem pelo Reino

III - inabilitação de pedido de refúgio.

Art. 9º Atos normativos e orientações técnicas
poderão ser elaborados pelos Ministérios de
modo a complementar as disposições
constantes nesta Portaria, desde que
observado o âmbito de competência do
Ministério.

§ 1º Os órgãos reguladores poderão editar
orientações complementares ao disposto
nesta Portaria, incluídas regras sanitárias
sobre serviços, procedimentos, meios de
transportes e operações.
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§ 2º As orientações técnicas editadas pelos
Ministérios e pelos órgãos reguladores antes
da entrada em vigor desta Portaria
permanecem válidas.

Art. 10. Os Ministérios poderão encaminhar à
Casa Civil da Presidência da República, de
forma fundamentada, casos omissos nesta
Portaria e pedidos de casos excepcionais,
quanto ao cumprimento de determinações
sanitárias, para o atendimento do interesse
público ou de questões humanitárias.

WALTER SOUZA BRAGA NETTO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA
Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública

EDUARDO PAZUELLO
§ 1º A Casa Civil da Presidência da República
solicitará, em prazo adequado à urgência da
demanda, a manifestação:

Ministro de Estado da Saúde

I - da Anvisa;
PORTARIA Nº 268, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 2021
II - de outros órgãos cuja pertinência temática
tenha relação com o caso, se entender
necessário; e

III - dos
normativo.

Ministérios

signatários

deste

§ 2º A decisão, por consenso, dos Ministérios
signatários será comunicada pela Casa Civil
da Presidência da República.

Art. 11. Os Ministérios, no âmbito de suas
competências,
deverão
adotar
as
providências necessárias ao cumprimento do
disposto nesta Portaria.

Art. 12. Fica revogada a Portaria nº 651, de 8
de janeiro de 2021, dos Ministros de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, da Justiça e Segurança Pública e
da Saúde.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

Delega competência ao Secretário de
Atenção Especializada à Saúde do
Ministério da Saúde, para realizar
requisição
de
medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros
insumos, bens e serviços de interesse para
saúde, durante a vigência da declaração de
emergência em saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no
uso das atribuições que lhe confere os incisos
I e II, parágrafo único, art. 87 da Constituição,
resolve:

Art. 1º Fica delegada competência ao
Secretário de Atenção Especializada à Saúde
do Ministério da Saúde, para realizar
requisição de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos e outros insumos, bens e
serviços de interesse para saúde, tanto de
pessoas naturais como de jurídicas, nos
termos do inciso XIII do caput do art. 15 da Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e § 7º do
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art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

Art. 2º A delegação vigorará enquanto
perdurar o estado de emergência em saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19).

exercício no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA, enquanto
durar a emergência de saúde pública de
importância internacional.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 2º As medidas ora adotadas visam
garantir a continuidade das atividades do
Órgão, especialmente aquelas consideradas
essenciais, bem como a segurança das
pessoas e à ocupação segura dos ambientes
de trabalho. Das Atividades Essenciais

Art. 4º Fica revogada a Portaria GM/MS nº
197, de 1º de fevereiro de 2021, publicada no
Diário Oficial da União nº 22, de 2 de fevereiro
de 2021, Seção 1, página 85.

Art. 3º Para fins do disposto nesta Portaria,
são consideradas atividades essenciais do
MAPA, em conformidade com o Decreto nº
10.282, de 20 de março de 2020:

EDUARDO PAZUELLO

I - guarda, uso e controle de substâncias,
materiais e equipamentos com elementos
tóxicos, inflamáveis, radioativos ou de alto
risco, definidos pelo ordenamento jurídico
brasileiro, em atendimento aos requisitos de
segurança sanitária, metrologia, controle
ambiental e prevenção contra incêndios;

PORTARIA Nº 44, DE 24 DE FEVEREIRO DE
2021:Dispõe sobre o regime de trabalho
dos servidores e empregados públicos do
MAPA durante o período de enfrentamento
da pandemia da COVID-19.

II - vigilância e certificações sanitárias e
fitossanitárias;
A MINISTRA DE ESTADO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso I, da Constituição Federal, tendo em
vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, na Instrução
Normativa/SEGDP/ME nº 109, de 29 de
outubro de 2020, na Portaria/MS nº 2.789, de
14 de outubro de 2020, considerando a
necessidade manutenção das atividades do
MAPA e do convívio social seguro de todos
os colaboradores, e o que consta do
Processo nº 21000.071191/2020-16, resolve:

Art. 1º Como medida de enfrentamento à
pandemia da COVID-19, e em consonância
às orientações do Órgão Central do Sistema
de Pessoal Civil - SIPEC, ficam definidos, em
caráter excepcional, os regimes de trabalho
dos servidores e empregados públicos em

III - prevenção, controle e erradicação de
pragas dos vegetais e de doença dos
animais;

IV - inspeção de alimentos, produtos e
derivados de origem animal e vegetal;

V - vigilância agropecuária internacional;

VI - serviços relacionados à tecnologia da
informação e de processamento de dados
(data center) para suporte de outras
atividades previstas nesta Portaria;

VII - fiscalização ambiental;
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VIII - atividade de assessoramento em
resposta às demandas que continuem em
andamento e às urgentes;

IX - atividades de pesquisa, científicas,
laboratoriais ou similares relacionadas com a
pandemia do novo Coronavírus; e

X - atividades de representação judicial e
extrajudicial, assessoria e consultoria
jurídicas exercidas pela advocacia pública da
União, relacionadas à prestação regular e
tempestiva dos respectivos serviços públicos.

Parágrafo único. São consideradas também
essenciais as atividades acessórias, de
suporte e a disponibilização dos insumos
necessários à cadeia produtiva relativas ao
exercício e ao funcionamento dos serviços
públicos e das atividades essenciais.

anhas/coronavirus/Manual CONVID-19
MAPA16.11.2020.pdf, a saber:

I - recomendações de cuidados pessoais no
trajeto de ida e volta ao trabalho;

II - orientações de cuidados individuais
durante a permanência no MAPA referentes
ao uso de máscara, cuidados pessoais e
higienização das mãos, distanciamento
social, ventilação dos ambientes;

III - orientações de cuidados no ambiente de
trabalho para uso de espaços coletivos;

IV - medidas para ingresso no ambiente de
trabalho, limpeza, ventilação e desinfecção
de ambientes;

V - orientações para as áreas de atendimento
ao público;
Sobre a ocupação do espaço físico:

Art. 4º A presença de servidores,
empregados públicos e demais
colaboradores, em cada ambiente de
trabalho, não deverá ultrapassar cinquenta
por cento do limite de sua capacidade física,
mantendo-se o distanciamento mínimo de 1
(um) metro.

Parágrafo único. Nos casos em que as
medidas restritivas de distanciamento social
de estados e municípios determinem limite
maior que o estabelecido no caput, deverão
ser seguidas as regras locais.

Art. 5º Além do previsto no art. 4º desta
Portaria, a ocupação e uso dos ambientes de
trabalho deverão seguir os protocolos de
segurança constantes do Manual COVID19/MAPA, disponível no link
http://agronet.agricultura.gov.br/servico/camp

VI - ações para a identificação precoce e
afastamento dos trabalhadores com sinais e
sintomas compatíveis com a COVID-19;

VII - procedimentos para reportar os casos
confirmados e suspeitos da COVID-19; e

VIII - instruções gerais para os trabalhadores
pertencentes aos grupos de risco.

Sobre a comunicação de casos confirmados
e suspeitos da COVID-19

Art. 6º Os casos de COVID-19, suspeitos e
confirmados, devem ser imediatamente
reportados ao Comitê CC-AGRO-COVID-19,
por meio do endereço eletrônico
cccovid19@agricultura.gov.br, mediante o
preenchimento do formulário modelo
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disponível no item 7 do Manual COVID-19
MAPA.

Sobre o cumprimento da jornada de trabalho

Art. 7º Enquanto durar o enfrentamento à
pandemia da COVID-19, o cumprimento da
jornada de trabalho dos servidores e
empregados públicos poderá ocorrer,
conforme o caso, nas modalidades abaixo:

I - regime de trabalho presencial;

II - regime de trabalho remoto;

III - regime de trabalho misto;

IV - flexibilização da jornada de trabalho; e

V - abono de frequência.

Art. 8º Para os fins desta Portaria, considerase:

I - regime de trabalho presencial:
comparecimento e execução de atividades
nas dependências físicas do órgão ou
entidade ou em locais que requeiram a
fiscalização direta do MAPA, em face da
natureza das atividades;

II - regime de trabalho remoto: execução total
das atividades fora das dependências físicas
do órgão ou entidade ou dos locais que
requeiram a fiscalização direta do MAPA;

III - regime de trabalho misto: execução das
atividades parcialmente em regime
presencial e parcialmente em regime remoto;

IV - flexibilização da jornada de trabalho:
adaptação dos horários de término e início da
jornada de trabalho, inclusive dos intervalos
intrajornada, mantida a carga horária diária e
semanal prevista em lei para cada caso; e

V - abono de frequência: afastamento do
servidor das atividades presenciais sem a
possibilidade de execução de suas
atividades de forma remota, parcialmente ou
integralmente. Do regime de trabalho
presencial

Art. 9º Deverão executar as atividades de
forma presencial todos aqueles que não
estejam enquadrados nas disposições do art.
13 desta Portaria, e, em especial:

I - os servidores e empregados públicos
ocupantes de cargo comissionado do GrupoDireção e Assessoramento Superiores DAS, Função Comissionada do Poder
Executivo - FCPE, Função Comissionada
Técnica - FCT, Função Gratificada - FG,
Gratificação Temporária das Unidades dos
Sistemas Estruturadores da Administração
Pública Federal - GSISTE e Gratificação
Temporária do Sistema de Administração dos
Recursos de Tecnologia da Informação GSISP;

II - os profissionais que executam atividades
essenciais conforme constante no art. 3º
desta Portaria. Parágrafo único. O disposto
no inciso I do caput aplica-se aos servidores
e empregados públicos designados como
substitutos e que estejam no exercício do
encargo devido ao afastamento, impedimento
legal ou regulamentar do titular ou por
vacância do cargo.

Art. 10. A manutenção do regime de trabalho
presencial estará condicionada:

I - ao cumprimento do distanciamento mínimo
no ambiente de trabalho, definido no art. 4º
desta Portaria;
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II - às circunstâncias sanitárias e de
atendimento à saúde pública locais, que
permitam a execução das atividades,
presencialmente, de forma segura; e

III - a existência de restrições de locomoção
decretadas por autoridades locais.

Parágrafo único. Nas situações em que não
for possível a garantia das condições
previstas nos incisos I, II e III do caput,
poderão ser adotados os regimes de trabalho
previstos nos incisos II a V do art. 7º.

Art. 11. Caberá às chefias imediatas, após
avaliação das condições para manutenção
do trabalho presencial, contidas nos incisos I,
II e II do art. 10, propor ao dirigente máximo
da Unidade os ajustes na execução do
regime de trabalho das equipes sob sua
subordinação.

Art. 12. Caberá a cada Secretaria ou unidade
equivalente e a cada Superintendência,
manter o registro do regime de execução da
jornada de trabalho das equipes
subordinadas à sua estrutura organizacional
e prestar essa informação, sempre que
necessário. Do regime de trabalho remoto

Art. 13. Poderão executar o trabalho, de
forma remota, em período integral, mediante
a assinatura de autodeclaração, os
servidores e empregados públicos que:

I - apresentem as condições e fatores de
risco abaixo:

a) idade igual ou superior a sessenta anos;

hipertensão arterial sistêmica
descompensada) e miocardiopatias de
diferentes etiologias (insuficiência cardíaca,
miocardiopatia isquêmica);

c) pneumopatias graves ou descompensados
(dependentes de oxigênio, asma
moderada/grave, DPOC);

d) imunodepressão e imunossupressão;

e) doenças renais crônicas em estágio
avançado (graus 3, 4 e 5);

f) doenças cromossômicas com estado de
fragilidade imunológica;

g) neoplasia maligna (exceto câncer não
melanótico de pele);

h) doenças hematológicas (incluindo anemia
falciforme e talassemia); e

i) gestantes e lactantes.

II - que, na condição de pais, padrastos ou
madrastas que possuam filhos ou
responsáveis que tenham a guarda de
menores em idade escolar ou inferior, nos
locais onde ainda estiver mantida a
suspensão das aulas presenciais ou dos
serviços de creche, e que necessitem da
assistência de um dos pais ou guardião, e
que não possua cônjuge, companheiro ou
outro familiar adulto na residência apto a
prestar assistência; e

III - que coabitem com idosos ou pessoas
com deficiência e integrantes do grupo de
risco para a COVID-19.

b) cardiopatias graves ou descompensadas
(insuficiência cardíaca, infartados,
revascularizados, portadores de arritmias,
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§ 1º A comprovação das condições das
alíneas "b", "c", "d", "e", "f", "g" e "h" do inciso
I e dos incisos II e III do caput ocorrerá
mediante a respectiva autodeclaração, na
forma dos modelos constantes dos Anexos I
a III desta Portaria, encaminhada para o
email institucional da chefia imediata,
resguardadas as informações pessoais e
sigilosas.

§ 2º As autodeclarações entregues
anteriormente, que estejam em desacordo
com as orientações desta Portaria, em
especial quanto às condições de saúde
elencadas nas alíneas "b" a "h" do inciso I do
caput, deverão ser refeitas e reapresentadas
às chefias imediatas nos moldes constantes
nesta Portaria.

§ 3º Os servidores e empregados públicos
que declararem as condições de saúde
previstas nas alíneas "b" a "h" do inciso I do
caput deverão apresentar o respectivo laudo
médico atestando tal condição, caso venha a
ser solicitado.

§ 4º Caso ambos os pais sejam servidores
ou empregados públicos do MAPA, a
hipótese do inciso II do caput será aplicável a
apenas um deles.

§ 5º Nos casos elencados no inciso II caberá
ao servidor ou empregado público apresentar
declaração da instituição de ensino
comprovando que as atividades presenciais
permanecem suspensas.

§ 6º A prestação de informação falsa
sujeitará o servidor ou empregado público às
sanções penais e administrativas previstas
em lei.

Art. 14. Caso os servidores e empregados
públicos não apresentem as autodeclarações
previstas § 1º do art. 13, necessárias para a
execução do trabalho, de forma remota, em
período integral, e, não retornem ao regime

de trabalho presencial, as chefias imediatas
deverão incluir o código 03142 - FALTA NÃO
JUSTIFICADA no registro de frequência do
interessado, com perda da remuneração
correspondente ao período informado pela
chefia.

Art. 15. A qualquer tempo, de acordo com a
necessidade de serviço ou em caso de
entregas de trabalho insuficientes, os
servidores e empregados públicos em regime
de trabalho remoto ou misto poderão ser
solicitados a retornar ao trabalho presencial.
Parágrafo único. O retorno à atividade
presencial deverá observar o atendimento às
condições constantes nos incisos I, II e II do
art. 10.

Art. 16. Caberá aos servidores e empregados
públicos, em regime de trabalho remoto em
período integral ou parcial, providenciar as
condições materiais e tecnológicas
necessárias ao cumprimento de suas
atividades e permanecerem disponíveis para
contato, por telefone ou por e-mail, durante o
horário de expediente. Do Abono de
Frequência

Art. 17. Somente aos servidores e
empregados enquadrados nas condições
previstas nos incisos I a III do art. 13 e, cujas
atividades não possam ser executadas de
forma remota, dada a sua natureza, poderá
ser concedido o abono de frequência. § 1º
Cabe à chefia imediata do servidor ou
empregado público avaliar a
incompatibilidade entre a natureza das
atividades desempenhadas e os regimes de
trabalho remoto ou misto. § 2º Caso ocorra
prejuízo das atividades da unidade em
virtude do abono de frequência concedido
anteriormente e, tendo a chefia se
manifestado em relação ao previsto no
parágrafo anterior, o servidor e o empregado
público poderão ser solicitados a retornar ao
trabalho presencial, nos termos do art. 15
desta Portaria, atendidas as condições dos
incisos I, II e II do art. 10. Sobre o controle e
registro de frequência
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Art. 18. A utilização do sistema de ponto
biométrico permanece suspensa na forma do
Oficio-Circular CGAP/DA/SE nº 1, de 20 de
março de 2020.

Art. 19. Enquanto perdurar o estado de
emergência em saúde pública e
considerando o disposto no artigo 8º, o
registro de frequência dos servidores e
empregados públicos deverá ser realizado no
Sistema PontoWeb, da seguinte forma:

I - regime de trabalho presencial: o servidor
ou empregado deverá inserir no espelho de
ponto os horários de entrada e saída e de
intervalo intrajornada (almoço), respeitando o
intervalo mínimo de 1 (uma) hora, conforme
jornada de trabalho prevista em cada caso, e
a chefia imediata deverá homologar;

II - regime de trabalho remoto: nos casos
previstos no art. 13 desta Portaria, a chefia
imediata deverá lançar o código "0033 SERVIÇO EXTERNO". Nesta hipótese não
deverão ser incluídos horários de entrada e
saída da jornada, bem como horários de
intervalo;

III - regime de trabalho misto:

a) no período de atividade presencial: o
servidor ou empregado deverá registrar os
horários de entrada e saída; e

b) no período de atividade remota: a chefia
imediata deverá registrar o código "0035 TURNOS DE REVEZAMENTO".

IV - abono de frequência: a chefia imediata
deverá registrar o código "0034 ABONO DE
FREQUÊNCIA". Sobre viagens
internacionais e domésticas

suspensas as viagens internacionais a
serviço, exceto aquelas autorizadas a critério
da Ministra ou do Secretário-Executivo,
mediante justificativa individualizada por
viagem.

Art. 21. As viagens domésticas a serviço,
com vistas à execução das atividades
essenciais elencadas no art. 3º desta
Portaria, ou aquelas determinadas pela
Ministra ou pelo Secretário-Executivo, estão
mantidas, recomendando-se que sejam
reduzidas, na medida do possível. Sobre a
realização de Eventos e reuniões

Art. 22. As reuniões deverão ser realizadas
preferencialmente por meio de
videoconferência ou outros meios
eletrônicos. Parágrafo único.
Excepcionalmente, na impossibilidade de
realização de forma remota, a reunião
presencial poderá ocorrer desde que:

I - devidamente autorizada pelo dirigente
máximo da Unidade;

II - o ambiente comporte o número de
participantes com o distanciamento mínimo
de 1 (um) metro;

III - o ambiente possibilite a circulação de ar
natural;

IV - o ambiente seja previamente
desinfectado com álcool a 70% (setenta por
cento);

V - seja fornecido álcool a 70% (setenta por
cento) para os participantes; e

VI - os participantes estejam utilizando
máscara de proteção durante todo o período
da reunião.

Art. 20. Enquanto perdurar o estado de
emergência em saúde pública, permanecem
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Art. 23. A realização de eventos permanece
suspensa enquanto perdurar o estado de
emergência em saúde pública. Das
concessões e pagamentos Serviço
extraordinário

Art. 24. Fica vedada a prestação dos serviços
extraordinários constantes dos arts. 73 e 74
da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores e
empregados públicos que executam suas
atividades remotamente ou que estejam
afastados de suas atividades presenciais
pela aplicação do disposto desta Portaria.
Auxílio-transporte

Art. 25. Nos dias em que o servidor ou o
empregado público não se deslocar ao
trabalho, não será devido o pagamento do
auxílio-transporte previsto na Medida
Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de
2001, e no Decreto nº 2.880, de 15 de
setembro de 1998. Adicional noturno

Art. 26. Fica vedado o pagamento de
adicional noturno de que trata o art. 75 da Lei
nº 8.112, de 1990, aos servidores e
empregados públicos que executam suas
atividades remotamente ou que estejam
afastados de suas atividades presenciais
pela aplicação do disposto nesta Portaria.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no
caput aos casos em que for possível a
comprovação da atividade, ainda que remota,
prestada em horário compreendido entre 22
(vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco)
horas do dia seguinte, desde que autorizada
pela chefia imediata. Adicionais ocupacionais

Art. 27. Fica vedado o pagamento de
adicionais ocupacionais de insalubridade,
periculosidade, irradiação ionizante e
gratificação por atividades com Raios X ou
substâncias radioativas, previstos na Lei nº
8.112, de 1990, para os servidores e
empregados públicos que executam suas
atividades remotamente ou que estejam
afastados de suas atividades presenciais
pela aplicação do disposto nesta Portaria.

Art. 28. Na hipótese de o servidor ou
empregado público se encontrar submetido
ao regime de trabalho misto, aplica-se o
disposto nos arts. 24 a 26 desta Portaria, em
relação aos dias em que não houve
deslocamento ao trabalho.

Sobre a movimentação de servidores

Art. 29. As remoções de ofício e a pedido,
que impliquem em alteração da localidade de
atuação do servidor ou empregado público,
permanecem suspensas enquanto durar o
estado de emergência em saúde pública.
Parágrafo único. A suspensão a que se
refere o caput não se aplica aos casos em
que os servidores e empregados públicos
estejam sendo movimentados para
atendimento das atividades essenciais do
MAPA de que trata o art. 3º desta Portaria,
ratificada pelos dirigentes máximos das
Unidades envolvidas. Disposições finais

Art. 30. A execução das atividades em
regime de trabalho remoto, em período
integral ou parcial, não se confunde com o
teletrabalho decorrente do programa de
gestão a que se refere a Instrução
Normativa/SEGDP/ME nº 65, de 30 de julho
de 2020.

Art. 31. Os servidores e empregados públicos
que estejam enquadrados nas condições
elencadas no art. 13 poderão, a seu critério,
retornar às atividades presenciais, desde que
observadas as normas de segurança para
ocupação e uso do espaço físico no
ambiente de trabalho e mediante
apresentação de autodeclaração constante
do Anexo IV desta Portaria.

Art. 32. O disposto nesta Portaria aplica-se,
no que couber: I - às entidades vinculadas ao
MAPA, a critério de seus dirigentes; e II - aos
contratados temporários da União e aos
estagiários.
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Art. 33. Ficam revogados a Portaria MAPA nº
352, de 6 de novembro de 2020, e o OfícioCircular nº 4/2021/SE/MAPA, de 3 de
fevereiro de 2021.

Art. 34. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA
DIAS

PORTARIA Nº 518, DE 23 DE MARÇO DE
2021
Autoriza leitos de Unidades de Terapia
Intensiva - UTI, para atendimento exclusivo
dos pacientes COVID-19.

CGAHD/DAHU/SAES/MS, constante no NUPSEI nº 25000.042325/2021-23, resolve:

Art. 1º Fica autorizado o número de leitos das
Unidades de Tratamento Intensivo COVID-19
Adulto
e
Pediátrico,
Tipo
II,
dos
estabelecimentos descritos no Anexo a esta
Portaria.

Art. 2º Fica estabelecido recurso financeiro do
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus
(COVID 19), a ser disponibilizado aos Estados
e Municípios, em parcelas mensais, no
montante de R$ 32.880.000,00 (trinta e dois
milhões, oitocentos e oitenta mil reais).

Art. 3º As despesas autorizadas nos termos
do Anexo desta Portaria correspondem ao
primeiro trimestre de 2021.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no
uso das atribuições que lhe conferem os
incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, e

Considerando a Portaria SAES/MS nº 237 de
18 de março de 2020, que inclui leitos e
procedimentos na Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais
Especiais do (SUS), para atendimento
exclusivo de pacientes com diagnóstico
clínico de COVID-19;

Considerando a Portaria GM/MS nº 373, de 2
de março de 2021, que dispõe sobre o
procedimento para autorização de leitos de
Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto e
Pediátrico COVID-19, em caráter excepcional
e temporário; e

Considerando as solicitações dos Gestores
Estaduais
e
Municipais
de
Saúde,
encaminhadas por meio do Sistema de Apoio
a Implementação de Políticas de Saúde SAIPS, analisadas e aprovadas tecnicamente
pela
Coordenação-Geral
de
Atenção
Hospitalar
e
Domiciliar
-

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as
medidas necessárias para a transferência, do
montante estabelecido no art. 2º, aos Fundos
Estaduais e Municipais de Saúde, em
parcelas mensais, mediante processo
autorizativo encaminhado pela Secretaria de
Atenção Especializada à Saúde, conforme
Anexo.

Art. 5º O recurso orçamentário objeto desta
Portaria correrá por conta do orçamento do
Ministério da Saúde, devendo onerar o
Programa
de
Trabalho:
10.302.5018.8585.6500 - Atenção à Saúde da
População para Procedimentos em Média e
Alta Complexidade (Plano Orçamentário CVB0 - Medida Provisória nº 1.032, de 24 de
fevereiro de 2021).

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos financeiros a
partir da 3ª (terceira) parcela de 2021.

MARCELO ANTÔNIO CARTAXO
QUEIROGA LOPES
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PORTARIA Nº 654, DE 28 DE MAIO DE 2021

XXII do § 1º do art. 3º do Decreto nº 10.282,
de 20 de março 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.

Considerando a manifestação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, com
recomendação de restrição excepcional e
temporária de entrada no País; e

OS MINISTROS DE ESTADO CHEFE DA
CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA , DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA E DA SAÚDE, no uso das
atribuições que lhes conferem o art. 87,
parágrafo único, incisos I e II, da Constituição,
e os art. 3º, art. 37 e art. 47 da Lei nº 13.844,
de 18 de junho de 2019, e tendo em vista o
disposto no art. 3º, caput, inciso VI, da Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e

Considerando a declaração de emergência
em saúde pública de importância internacional
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da infecção
humana pelo coronavírus SARS-CoV-2
(covid-19);

Considerando que é princípio da Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa
Social, previsto no inciso VI do caput do art. 4º
da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, a
eficiência na prevenção e na redução de
riscos em situações de emergência que
possam afetar a vida das pessoas;

Considerando o impacto epidemiológico que
as novas variantes do coronavírus SARSCoV-2 (covid-19), identificadas no Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, na
República da África do Sul e na República da
Índia, podem causar no cenário atual
vivenciado no País; resolvem:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a restrição
excepcional e temporária de entrada no País
de estrangeiros de qualquer nacionalidade,
nos termos do disposto no inciso VI do caput
do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, em decorrência de recomendação
técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa por motivos
sanitários relacionados com os riscos de
contaminação e disseminação do coronavírus
SARS-CoV-2 (covid-19).

Art. 2º Fica restringida a entrada no País de
estrangeiros de qualquer nacionalidade, por
rodovias, por outros meios terrestres ou por
transporte aquaviário.

Art. 3º As restrições de que trata esta Portaria
não se aplicam ao:
Considerando a necessidade de dar
efetividade às medidas de saúde para
resposta à pandemia da SARS-CoV-2 (covid19) previstas na Portaria nº 356/GM/MS, de 11
de março de 2020, do Ministério da Saúde;

Considerando que são definidos como
serviços públicos e atividades essenciais os
de trânsito e transporte internacional de
passageiros
e
os
de
transporte,
armazenamento, entrega e logística de cargas
em geral, conforme descrito nos incisos V e

I - brasileiro, nato ou naturalizado;

II - imigrante com residência de caráter
definitivo, por prazo determinado ou
indeterminado, no território brasileiro;

III - profissional estrangeiro em missão a
serviço de organismo internacional, desde
que identificado;
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

271
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

IV - funcionário estrangeiro acreditado junto
ao Governo brasileiro; e

V - estrangeiro:

a) cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador
de brasileiro;

b)
cujo
ingresso
seja
autorizado
especificamente pelo Governo brasileiro em
vista do interesse público ou por questões
humanitárias; e

c) portador de Registro Nacional Migratório; e

VI - transporte de cargas.

§ 1º As restrições previstas nesta Portaria não
impedem o desembarque, autorizado pela
Polícia Federal, de tripulação marítima para
assistência médica ou para conexão de
retorno aéreo ao país de origem relacionada a
questões operacionais ou a término de
contrato de trabalho.

§ 2º A autorização a que se refere o § 1º fica
condicionada a termo de responsabilidade
pelas despesas decorrentes do transbordo
firmado pelo agente marítimo, com anuência
prévia das autoridades sanitárias locais, e à
apresentação
dos
bilhetes
aéreos
correspondentes.

§ 3º Nas hipóteses de entrada no País por
rodovias, por outros meios terrestres ou por
transporte aquaviário, as exceções de que
tratam o inciso II e as alíneas "a" e "c" do
inciso V do caput não se aplicam a
estrangeiros provenientes da República
Bolivariana da Venezuela.

Art. 4º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem:

I - a execução de ações humanitárias
transfronteiriças previamente autorizadas
pelas autoridades sanitárias locais;

II - o tráfego de residentes fronteiriços em
cidades-gêmeas, mediante a apresentação
de documento de residente fronteiriço ou de
outro documento comprobatório, desde que
seja garantida a reciprocidade no tratamento
ao brasileiro pelo país vizinho; e

III - o livre tráfego do transporte rodoviário de
cargas, ainda que o motorista não se
enquadre no rol de que trata o art. 3º, na forma
prevista na legislação. Parágrafo único. O
disposto no inciso II do caput não se aplica à
fronteira com a República Bolivariana da
Venezuela.

Art. 5º Excepcionalmente, o estrangeiro que
estiver em país de fronteira terrestre e
precisar atravessá-la para embarcar em voo
de retorno a seu país de residência poderá
ingressar na República Federativa do Brasil
com autorização da Polícia Fe d e r a l .
Parágrafo único. Na hipótese prevista no
caput:

I - o estrangeiro deverá dirigir-se diretamente
ao aeroporto;

II - deverá haver demanda oficial da
embaixada ou do consulado do país de
residência; e

III - deverão ser apresentados os bilhetes
aéreos correspondentes.

Art. 6º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem a entrada de estrangeiros no
País por via terrestre entre a República
Federativa do Brasil e a República do
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Paraguai, desde que obedecidos os requisitos
migratórios adequados à sua condição,
inclusive o de portar visto de entrada, quando
este for exigido pelo ordenamento jurídico
brasileiro.

Art. 7º As restrições de que trata esta Portaria
não impedem a entrada de estrangeiros no
País por via aérea, desde que obedecidos os
requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.

§ 1º Para fins do disposto no caput, o viajante
de procedência internacional, brasileiro ou
estrangeiro, deverá apresentar à companhia
aérea responsável pelo voo, antes do
embarque:

I - documento comprobatório de realização de
teste laboratorial RT-PCR, para rastreio da
infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid19), com resultado negativo ou não reagente,
realizado nas setenta e duas horas anteriores
ao momento do embarque, observados os
seguintes critérios:

a) o documento deverá ser apresentado no
idioma português, espanhol ou inglês;

b) o teste deverá ser realizado em laboratório
reconhecido pela autoridade de saúde do país
do embarque;

c) na hipótese de voo com conexões ou
escalas em que o viajante permaneça em
área restrita do aeroporto, o prazo de setenta
e duas horas será considerado em relação ao
embarque no primeiro trecho da viagem;

negativo ou não reagente para o
coronavírusSARS-CoV-2 (covid-19) no checkin para o embarque à República Federativa do
Brasil;

e) as crianças com idade inferior a doze anos
que estejam viajando acompanhadas estão
isentas
de
apresentar
documento
comprobatório de realização de teste
laboratorial RTPCR desde que todos os
acompanhantes apresentem documentos
comprobatórios de realização de teste
laboratorial com resultado do teste RT-PCR
negativo ou não reagente para o coronavírus
SARS-CoV-2 (covid-19), realizado nas
setenta e duas horas anteriores ao momento
do embarque;

f) as crianças com idade igual ou superior a
dois e inferior a doze anos que estejam
viajando
desacompanhadas
deverão
apresentar documento comprobatório de
realização de teste laboratorial RT-PCR com
resultado negativo ou não reagente para o
coronavírus
SARS-CoV-2
(covid-19),
realizado nas setenta e duas horas anteriores
ao momento do embarque;

g) as crianças com idade inferior a dois anos
estão isentas de apresentar documento
comprobatório de realização de teste
laboratorial RT-PCR para viagem à República
Federativa do Brasil;

h) os tripulantes das aeronaves estão isentos
de apresentar documento comprobatório de
realização de teste laboratorial RT-PCR,
desde que cumpram o seguinte protocolo:

1.
ausência
de
contato
social
e
autoisolamento enquanto permanecer em
solo brasileiro no deslocamento entre o
aeroporto e o hotel, quando necessário - o
operador aéreo deverá providenciar o
deslocamento entre a aeronave e as
acomodações individuais da tripulação em
meio de transporte particular e garantir que as
medidas de higiene sejam aplicadas e que o

d) o viajante que realizar migração que
ultrapasse setenta e duas horas desde a
realização do teste RT-PCR deverá
apresentar documento comprobatório da
realização de novo teste com resultado
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distanciamento físico entre as pessoas seja
assegurado desde a origem até o destino;

2.
ausência
de
contato
social
e
autoisolamento enquanto permanecer em
solo brasileiro no alojamento - a tripulação
deverá permanecer em residência ou em
quarto de hotel, neste último caso, deverá ser
observado o seguinte: 2.1. a acomodação
será ocupada por apenas um tripulante;

3.5. usar máscara; e

3.6. observar o distanciamento físico quando
for necessário deixar o hotel;

4. em casos de sintomas - caso a tripulação
apresente
sintomas
associados
ao
coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19) no
território brasileiro, deverá:

2.2. a acomodação será higienizada antes e
depois da sua ocupação;
4.1. comunicar o fato ao operador aéreo;
2.3. a tripulação não utilizará as instalações
comuns do hotel;

4.2. buscar auxílio médico para avaliação de
possível acometimento pela SARS-CoV-2
(covid-19); e

2.4. a tripulação realizará as refeições na
acomodação;

2.5. se o serviço de quarto do hotel não estiver
disponível, o tripulante solicitará refeição do
tipo "para viagem";

3. cuidados com a saúde e
monitoramento - a tripulação deverá:

auto

3.1. monitorar regularmente os sintomas,
inclusive febre e outros sintomas associados
ao coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19);

3.2. evitar o contato com o público e com os
demais tripulantes;

3.3. permanecer no quarto do hotel, exceto
para procurar atendimento médico ou para
executar atividades consideradas essenciais;

3.4. lavar as mãos com frequência com água
e sabão, quando possível, ou utilizar álcool
em gel;

4.3. em caso de resultado positivo, cooperar
com monitoramento adicional, de acordo com
os protocolos adotados pelo sistema de saúde
local;

5. saúde ocupacional - serão adotadas as
seguintes medidas:

5.1. os responsáveis pelos programas de
saúde ocupacional dos operadores aéreos
manterão contato permanente com as
tripulações, de forma a assegurar a realização
do automonitoramento por parte de seus
colaboradores e a execução de protocolos
sanitários que reduzam os fatores de risco
associados à exposição à SARSCoV-2 (covid19); e

5.2. o operador aéreo implementará programa
de educação com o objetivo de orientar as
tripulações sobre as medidas sanitárias a
serem adotadas durante o período de
enfrentamento à SARS-CoV-2 (covid-19);

6. plano de gerenciamento da saúde dos
tripulantes - incumbe aos operadores aéreos:
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6.1.
elaborar
e
manter
plano
de
gerenciamento permanente da saúde dos
tripulantes, com a avaliação de risco quanto à
exposição da tripulação à SARS-CoV-2
(covid-19);

6.2. demonstrar, sempre que lhes for
solicitado, a documentação comprobatória de
execução das medidas de mitigação da
SARS-CoV-2 (covid-19), sem prejuízo das
ações de fiscalização, monitoramento e
controle a serem exercidas pelas autoridades
competentes; e

II - comprovante, impresso ou em meio
eletrônico, do preenchimento da Declaração
de Saúde do Viajante - DSV nas setenta e
duas horas que antecederem o embarque
para a República Federativa do Brasil, com a
concordância sobre as medidas sanitárias que
deverão ser cumpridas durante o período em
que estiver no País.

§ 2º O viajante de que trata este artigo estará
isento do cumprimento das medidas
estabelecidas no § 1º na hipótese de paradas
técnicas, no território brasileiro, de aeronaves
procedentes do exterior, desde que não
ocorra desembarque de viajantes sem
autorização prévia da autoridade sanitária.

§ 3º Ficam proibidos, em caráter temporário,
voos internacionais com destino à República
Federativa do Brasil que tenham origem ou
passagem pelo Reino Unido da GrãBretanha
e Irlanda do Norte, pela República da África do
Sul e pela República da Índia.

I - O disposto neste parágrafo não se aplica à
operação de voos de cargas, manipuladas por
trabalhadores
paramentados
com
equipamentos de proteção individual (EPI),
cujos tripulantes deverão observar os
seguintes protocolos sanitários específicos:

a) preenchimento da Declaração de Saúde do
Viajante (DSV), prevista no art. 7º, inciso II
desta portaria, sendo dispensados de
apresentar documento comprobatório de
realização de teste laboratorial RT-PCR,
desde que cumpra o protocolo constante no
art. 7º, inciso I, alínea h, no que couber;

b) não está autorizado o desembarque de
tripulantes, exceto em caso de necessidade
emergencial, previamente autorizada pela
autoridade sanitária local, situação em que
deve ser realizada quarentena por 14 dias,
sob orientação e monitoramento das
autoridades de saúde do respectivo estado ou
município, sendo que, caso o desembarque
emergencial seja apenas para trânsito no
próprio aeroporto, o tripulante deverá fazer
uso constante de máscara facial e
distanciamento social;

c) se necessário, o abastecimento de
alimentos e água deverá ser realizado por
trabalhadores
paramentados
com
equipamentos de proteção individual (EPI),
não sendo permitido o desembarque de
trolleys que transportam alimentos da
tripulação;

d) não é permitida a retirada de resíduos
sólidos e efluentes gerados a bordo, bem
como a realização de procedimentos de
limpeza ou desinfecção da aeronave, salvo
exceções a critério da autoridade sanitária
local; e e) caso seja necessária a presença a
bordo de trabalhadores locais, o comandante
da aeronave deverá assegurar que as
medidas
mitigatórias
cabíveis
sejam
adotadas.

§ 4º Fica suspensa, em caráter temporário, a
autorização de embarque para a República
Federativa do Brasil de viajante estrangeiro,
procedente ou com passagem pelo Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
pela República da África do Sul e pela
República da Índia nos últimos quatorze dias.
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§ 5º A autoridade migratória, por provocação
da autoridade sanitária, poderá impedir a
entrada no território brasileiro de pessoas não
elencadas no art. 3º que não cumprirem os
requisitos previstos no § 1º ou que
descumprirem o disposto no § 4º.

§ 6º O viajante que se enquadre no disposto
no art. 3º, com origem ou histórico de
passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte, pela República da África do
Sul e pela República da Índia nos últimos
quatorze dias, ao ingressar no território
brasileiro, deverá permanecer em quarentena
por quatorze dias.

Art. 8º O descumprimento do disposto nesta
Portaria implicará, para o agente infrator:

I - responsabilização civil, administrativa e
penal;

II - repatriação ou deportação imediata; e

III - inabilitação de pedido de refúgio.

Art. 9º Atos normativos e orientações técnicas
poderão ser elaborados pelos Ministérios de
modo a complementar as disposições
constantes nesta Portaria, desde que
observado o âmbito de competência do
Ministério. § 1º Os órgãos reguladores
poderão editar orientações complementares
ao disposto nesta Portaria, incluídas regras
sanitárias sobre serviços, procedimentos,
meios de transportes e operações. § 2º As
orientações
técnicas
editadas
pelos
Ministérios e pelos órgãos reguladores antes
da entrada em vigor desta Portaria
permanecem válidas.

sanitárias, para o atendimento do interesse
público ou de questões humanitárias.

§ 1º A Casa Civil da Presidência da República
solicitará, em prazo adequado à urgência da
demanda, a manifestação:

I - da Anvisa;

II - de outros órgãos cuja pertinência temática
tenha relação com o caso, se entender
necessário; e

III - dos
normativo.

Ministérios

signatários

deste

§ 2º A decisão, por consenso, dos Ministérios
signatários será comunicada pela Casa Civil
da Presidência da República.

Art. 11. Os Ministérios, no âmbito de suas
competências,
deverão
adotar
as
providências necessárias ao cumprimento do
disposto nesta Portaria.

Art. 12. Fica revogada a Portaria nº 653, de 14
de maio de 2021, dos Ministros de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, da Justiça e Segurança Pública e
da Saúde.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

LUIZ EDUARDO RAMOS BAPTISTA
PEREIRA
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República

Art. 10. Os Ministérios poderão encaminhar à
Casa Civil da Presidência da República, de
forma fundamentada, casos omissos nesta
Portaria e pedidos de casos excepcionais,
quanto ao cumprimento de determinações
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ANDERSON GUSTAVO TORRES
Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública

MARCELO ANTÔNIO CARTAXO
QUEIROGA LOPES
Ministro de Estado da Saúde
PORTARIA Nº 655, DE 23 DE JUNHO DE
2021

Considerando que são definidos como
serviços públicos e atividades essenciais os
de trânsito e transporte internacional de
passageiros e os de transporte,
armazenamento, entrega e logística de
cargas em geral, conforme descrito nos
incisos V e XXII do § 1º do art.3º do Decreto
nº 10.282, de 20 de março 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.

Considerando a manifestação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa,com
recomendação de restrição excepcional e
temporária de entrada no País; e

OS MINISTROS DE ESTADO CHEFE DA
CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA,DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA E DA SAÚDE, no uso das
atribuições que lhes conferem o art. 87,
parágrafo único, incisos I e II, da
Constituição, e os art. 3º, art. 37 e art. 47 da
Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e
tendo em vista o disposto no art. 3º, caput,
inciso VI, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, e

Considerando o impacto epidemiológico que
as novas variantes do coronavírus SARSCoV-2 (covid-19), identificadas no Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, na
República da África do Sul e na República da
Índia, podem causar no cenário atual
vivenciado no País; resolvem:

Considerando a declaração de emergência
em saúde pública de importância
internacional pela Organização Mundial da
Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da infecção humana pelo
coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19);

Considerando que é princípio da Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa
Social, previsto no inciso VI do caput do art.
4º da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018,
a eficiência na prevenção e na redução de
riscos em situações de emergência que
possam afetar a vida das pessoas;

Considerando a necessidade de dar
efetividade às medidas de saúde para
resposta à pandemia da SARS-CoV-2 (covid19) previstas na Portaria nº 356/GM/MS, de
11 de março de2020, do Ministério da Saúde;

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a restrição
excepcional e temporária de entrada no País
de estrangeiros de qualquer nacionalidade,
nos termos do disposto no inciso VI do caput
do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, em decorrência de recomendação
técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa por motivos
sanitários relacionados com os riscos de
contaminação e disseminação do
coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19).

Art. 2º Fica restringida a entrada no País de
estrangeiros de qualquer nacionalidade,por
rodovias, por outros meios terrestres ou por
transporte aquaviário.

Art. 3º As restrições de que trata esta
Portaria não se aplicam ao:

I - brasileiro, nato ou naturalizado;
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II - imigrante com residência de caráter
definitivo, por prazo determinado ou
indeterminado, no território brasileiro;

III - profissional estrangeiro em missão a
serviço de organismo internacional, desde
que identificado;

IV - funcionário estrangeiro acreditado junto
ao Governo brasileiro; e

V - estrangeiro:

a) cônjuge, companheiro, filho, pai ou
curador de brasileiro;

b) cujo ingresso seja autorizado
especificamente pelo Governo brasileiro em
vista do interesse público ou por questões
humanitárias; e

c) portador de Registro Nacional Migratório; e

VI - transporte de cargas.

§ 1º As restrições previstas nesta Portaria
não impedem o desembarque, autorizado
pela Polícia Federal, de tripulação marítima
para assistência médica ou para conexão de
retorno aéreo ao país de origem relacionada
a questões operacionais ou a término de
contrato de trabalho.

§ 2º A autorização a que se refere o § 1º fica
condicionada a:

I - termo de responsabilidade pelas despesas
decorrentes do transbordo firmado pelo
agente marítimo;

II - documento comprobatório de realização
de teste laboratorial RT-PCR, para rastreio
da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2
(covid-19), com resultado negativo ou não
detectável, realizado nas setenta e duas
horas anteriores ao momento do
desembarque;

III - anuência prévia das autoridades
sanitárias locais; e

IV - apresentação dos bilhetes aéreos
correspondentes.

§ 3º O embarque de tripulação marítima a
bordo de embarcação ou plataforma em
operação em águas jurisdicionais dar-se-á
mediante documento comprobatório de
realização de teste laboratorial RT-PCR, com
resultado negativo ou não detectável,
realizado nas setenta e duas horas anteriores
ao momento do embarque.

Art. 4º As restrições de que trata esta
Portaria não impedem:

I - a execução de ações humanitárias
transfronteiriças previamente autorizadas
pelas autoridades sanitárias locais;

II - o tráfego de residentes fronteiriços em
cidades-gêmeas, mediante a apresentação
de documento de residente fronteiriço ou de
outro documento comprobatório, desde que
seja garantida a reciprocidade no tratamento
ao brasileiro pelo país vizinho;

III - o livre tráfego do transporte rodoviário de
cargas, ainda que o motorista não se
enquadre no rol de que trata o art. 3º, na
forma prevista na legislação; e

IV - a execução de medidas de assistência
emergencial para acolhimento e
regularização migratória, nos termos da
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legislação migratória vigente, a pessoas em
situação de vulnerabilidade decorrente de
fluxo migratório provocado por crise
humanitária, no território nacional,
reconhecida por ato do Presidente da
República, nos termos do parágrafo único do
artigo 3º da Lei 13.684, de 21 de junho de
2018, de acordo com os meios disponíveis.

Parágrafo único. O disposto no inciso IV
aplica-se também ao imigrante que tenha
ingressado em território nacional no período
de 18 de março de 2020 até a data da
publicação desta Portaria.

Art. 7º As restrições de que trata esta
Portaria não impedem a entrada de
estrangeiros no País por via aérea, desde
que obedecidos os requisitos migratórios
adequados à sua condição, inclusive o de
portar visto de entrada, quando este for
exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro.

§ 1º Para fins do disposto no caput, o
viajante de procedência internacional,
brasileiro ou estrangeiro, deverá apresentar à
companhia aérea responsável pelo voo,
antes do embarque:

Art. 5º Excepcionalmente, o estrangeiro que
estiver em país de fronteira terrestre e
precisar atravessá-la para embarcar em voo
de retorno a seu país de residência poderá
ingressar na República Federativa do Brasil
com autorização da Polícia Federal.

I - documento comprobatório de realização
de teste laboratorial RT-PCR, para rastreio
da infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2
(covid-19), com resultado negativo ou não
detectável, realizado nas setenta e duas
horas anteriores ao momento do
embarque,observados os seguintes critérios:

Parágrafo único. Na hipótese prevista no
caput:

a) o documento deverá ser apresentado no
idioma português, espanhol ou inglês;

I - o estrangeiro deverá dirigir-se diretamente
ao aeroporto;

b) o teste deverá ser realizado em laboratório
reconhecido pela autoridade de saúde do
país do embarque;

II - deverá haver demanda oficial da
embaixada ou do consulado do país de
residência; e

III - deverão ser apresentados os bilhetes
aéreos correspondentes.

Art. 6º As restrições de que trata esta
Portaria não impedem a entrada de
estrangeiros no País por via terrestre entre a
República Federativa do Brasil e a República
do Paraguai, desde que obedecidos os
requisitos migratórios adequados à sua
condição, inclusive o de portar visto de
entrada, quando este for exigido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.

c) na hipótese de voo com conexões ou
escalas em que o viajante permaneça em
área restrita do aeroporto, o prazo de setenta
e duas horas será considerado em relação
ao embarque no primeiro trecho da viagem;

d) o viajante que realizar migração que
ultrapasse setenta e duas horas desde a
realização do teste RT-PCR deverá
apresentar documento comprobatório da
realização de novo teste com resultado
negativo ou não detectável para o SARSCoV-2 (covid-19) no check-in para o
embarque à República Federativa do Brasil;

e) as crianças com idade inferior a doze anos
que estejam viajando acompanhadas estão
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isentas de apresentar documento
comprobatório de realização de teste
laboratorial RT-PCR desde que todos os
acompanhantes apresentem documentos
comprobatórios de realização de teste
laboratorial com resultado do teste RT-PCR
negativo ou não detectável para o SARSCoV-2 (covid-19), realizado nas setenta e
duas horas anteriores ao momento do
embarque;

f) as crianças com idade igual ou superior a
dois e inferior a doze anos que estejam
viajando desacompanhadas deverão
apresentar documento comprobatório de
realização de teste laboratorial RT-PCR com
resultado negativo ou não detectável para o
SARS-CoV-2 (covid-19), realizado nas
setenta e duas horas anteriores ao momento
do embarque;

g) as crianças com idade inferior a dois anos
estão isentas de apresentar documento
comprobatório de realização de teste
laboratorial RT-PCR para viagem à
República Federativa do Brasil;

h) os tripulantes das aeronaves estão isentos
de apresentar documento comprobatório de
realização de teste laboratorial RT-PCR,
desde que cumpram o seguinte protocolo:

1. ausência de contato social e
autoisolamento enquanto permanecer em
solo brasileiro no deslocamento entre o
aeroporto e o hotel, quando necessário - o
operador aéreo deverá providenciar o
deslocamento entre a aeronave e as
acomodações individuais da tripulação em
meio de transporte particular e garantir que
as medidas de higiene sejam aplicadas e que
o distanciamento físico entre as pessoas seja
assegurado desde a origem até o destino;

2. ausência de contato social e
autoisolamento enquanto permanecer em
solo brasileiro no alojamento - a tripulação
deverá permanecer em residência ou em

quarto de hotel, neste último caso, deverá ser
observado o seguinte:

2.1. a acomodação será ocupada por apenas
um tripulante;

2.2. a acomodação será higienizada antes e
depois da sua ocupação;

2.3. a tripulação não utilizará as instalações
comuns do hotel;

2.4. a tripulação realizará as refeições na
acomodação;

2.5. se o serviço de quarto do hotel não
estiver disponível, o tripulante solicitará
refeição do tipo "para viagem";

3. cuidados com a saúde e auto
monitoramento - a tripulação deverá:

3.1. monitorar regularmente os sintomas,
inclusive febre e outros sintomas associados
ao coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19);

3.2. evitar o contato com o público e com os
demais tripulantes;

3.3. permanecer no quarto do hotel, exceto
para procurar atendimento médico ou para
executar atividades consideradas essenciais;

3.4. lavar as mãos com frequência com água
e sabão, quando possível, ou utilizar álcool
em gel;

3.5. usar máscara; e
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3.6. observar o distanciamento físico quando
for necessário deixar o hotel;

4. em casos de sintomas - caso a tripulação
apresente sintomas associados ao
coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19) no
território brasileiro, deverá:

4.1. comunicar o fato ao operador aéreo;

4.2. buscar auxílio médico para avaliação de
possível acometimento pela SARS-CoV-2
(covid-19); e

4.3. em caso de resultado positivo, cooperar
com monitoramento adicional, de acordo com
os protocolos adotados pelo sistema de
saúde local;

5. saúde ocupacional - serão adotadas as
seguintes medidas:

5.1. os responsáveis pelos programas de
saúde ocupacional dos operadores aéreos
manterão contato permanente com as
tripulações, de forma a assegurar a
realização do automonitoramento por parte
de seus colaboradores e a execução de
protocolos sanitários que reduzam os fatores
de risco associados à exposição à SARSCoV-2 (covid-19); e

5.2. o operador aéreo implementará
programa de educação com o objetivo de
orientar as tripulações sobre as medidas
sanitárias a serem adotadas durante o
período de enfrentamento à SARS-CoV-2
(covid-19);

6. plano de gerenciamento da saúde dos
tripulantes - incumbe aos operadores aéreos:

6.1. elaborar e manter plano de
gerenciamento permanente da saúde dos
tripulantes, com a avaliação de risco quanto
à exposição da tripulação à SARS-CoV-2
(covid-19);

6.2. demonstrar, sempre que lhes for
solicitado, a documentação comprobatória de
execução das medidas de mitigação da
SARS-CoV-2 (covid-19), sem prejuízo das
ações de fiscalização, monitoramento e
controle a serem exercidas pelas autoridades
competentes; e

II - comprovante, impresso ou em meio
eletrônico, do preenchimento da Declaração
de Saúde do Viajante - DSV nas setenta e
duas horas que antecederem o embarque
para a República Federativa do Brasil, com a
concordância sobre as medidas sanitárias
que deverão ser cumpridas durante o período
em que estiver no País.

§ 2° A entrada em território nacional de
indivíduos que tiveram covid-19 nos últimos
90 dias, contados a partir da data de início
dos sintomas, que estejam assintomáticos e
persistam com teste RT-PCR detectável para
SARS-CoV-2 (covid-19), será permitida
mediante apresentação dos seguintes
documentos:

I - dois resultados de RT-PCR detectável,
com intervalo de no mínimo 14 dias, sendo o
último realizado em até 72 horas anteriores
ao momento do embarque;

II - teste de antígeno com resultado negativo
ou não detectável, posterior ao último
resultado RT-PCR detectável; e

III - atestado médico declarando que o
indivíduo está assintomático e apto a viajar,
incluindo a data da viagem. O atestado deve
ser emitido no idioma português ou espanhol
ou inglês e conter a identificação e assinatura
do médico responsável.
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§ 3º O viajante de que trata este artigo estará
isento do cumprimento das medidas
estabelecidas no § 1º na hipótese de paradas
técnicas, no território brasileiro, de aeronaves
procedentes do exterior, desde que não
ocorra desembarque de viajantes sem
autorização prévia da autoridade sanitária.

§ 4º Ficam proibidos, em caráter temporário,
voos internacionais com destino à República
Federativa do Brasil que tenham origem ou
passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte, pela República da África
do Sul e pela República da Índia.

I - O disposto neste parágrafo não se aplica à
operação de voos de cargas,manipuladas
por trabalhadores paramentados com
equipamentos de proteção individual (EPI),
cujos tripulantes deverão observar os
seguintes protocolos sanitários específicos:

a) preenchimento da Declaração de Saúde
do Viajante (DSV), prevista no art. 7º,inciso II
desta portaria, sendo dispensados de
apresentar documento comprobatório de
realização de teste laboratorial RT-PCR,
desde que cumpra o protocolo constante no
art. 7º,inciso I, alínea h, no que couber;

b) não está autorizado o desembarque de
tripulantes, exceto em caso de necessidade
emergencial, previamente autorizada pela
autoridade sanitária local, situação em que
deve ser realizada quarentena por 14 dias,
sob orientação e monitoramento das
autoridades de saúde do respectivo estado
ou município, sendo que, caso o
desembarque emergencial seja apenas para
trânsito no próprio aeroporto, o tripulante
deverá fazer uso constante de máscara facial
e distanciamento social;

não sendo permitido o desembarque de
trolleys que transportam alimentos da
tripulação;

d) não é permitida a retirada de resíduos
sólidos e efluentes gerados a bordo, bem
como a realização de procedimentos de
limpeza ou desinfecção da aeronave, salvo
exceções a critério da autoridade sanitária
local; e

e) caso seja necessária a presença a bordo
de trabalhadores locais, o comandante da
aeronave deverá assegurar que as medidas
mitigatórias cabíveis sejam adotadas.

§ 5º Fica suspensa, em caráter temporário, a
autorização de embarque para a República
Federativa do Brasil de viajante estrangeiro,
procedente ou com passagem pelo Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
pela República da África do Sul e pela
República da Índia nos últimos quatorze dias.

§ 6º A autoridade migratória, por provocação
da autoridade sanitária, poderá impedir a
entrada no território brasileiro de pessoas
não elencadas no art. 3º que não cumprirem
os requisitos previstos nos §§ 1º e 2º ou que
descumprirem o disposto no § 5º.

§ 7º O viajante que se enquadre no disposto
no art. 3º, com origem ou histórico de
passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte, pela República da África
do Sul e pela República da Índia nos últimos
quatorze dias, ao ingressar no território
brasileiro, deverá permanecer em quarentena
por quatorze dias.

Art. 8º O descumprimento do disposto nesta
Portaria implicará, para o agente infrator:

c) se necessário, o abastecimento de
I - responsabilização civil, administrativa e
alimentos e água deverá ser realizado por
penal;
trabalhadores paramentados com
equipamentos de proteção individual (EPI),
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II - repatriação ou deportação imediata; e

§ 2º A decisão, por consenso, dos Ministérios
signatários será comunicada pela Casa Civil
da Presidência da República.

III - inabilitação de pedido de refúgio.

Art. 9º Atos normativos e orientações
técnicas poderão ser elaborados pelos
Ministérios de modo a complementar as
disposições constantes nesta Portaria, desde
que observado o âmbito de competência do
Ministério.

§ 1º Os órgãos reguladores poderão editar
orientações complementares ao disposto
nesta Portaria, incluídas regras sanitárias
sobre serviços, procedimentos, meios de
transportes e operações.

§ 2º As orientações técnicas editadas pelos
Ministérios e pelos órgãos reguladores antes
da entrada em vigor desta Portaria
permanecem válidas.

Art. 10. Os Ministérios poderão encaminhar à
Casa Civil da Presidência da República, de
forma fundamentada, casos omissos nesta
Portaria e pedidos de casos excepcionais,
quanto ao cumprimento de determinações
sanitárias, para o atendimento do interesse
público ou de questões humanitárias.

Art. 11. Os Ministérios, no âmbito de suas
competências, deverão adotar as
providências necessárias ao cumprimento do
disposto nesta Portaria.

Art. 12. Fica revogada a Portaria nº 654, de
28 de maio de 2021, dos Ministros de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, da Justiça e Segurança Pública e
da Saúde.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

LUIZ EDUARDO RAMOS BAPTISTA
PEREIRA
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República

ANDERSON GUSTAVO TORRES
Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública

§ 1º A Casa Civil da Presidência da
República solicitará, em prazo adequado à
urgência da demanda, a manifestação:

I - da Anvisa;

MARCELO ANTÔNIO CARTAXO
QUEIROGA LOPES
Ministro de Estado da Saúde

II - de outros órgãos cuja pertinência temática
tenha relação com o caso, se entender
necessário; e

III - dos Ministérios signatários deste
normativo.
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RESOLUÇÕES

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
de
transporte
de
equipamentos, medicamentos e insumos
para o combate à COVID -19.

O COMITÊ DE CRISE PARA SUPERVISÃO
E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS DA
COVID-19, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 1º do Decreto nº 10.277, de 16
de março de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º As solicitações de transporte aéreo
nacional e internacional de equipamentos
médicos, hospitalares e de proteção
individual, medicamentos e insumos para o
combate à Covid -19 adquiridos por órgãos e
entidades do Poder Executivo federal deverão
ser orientadas de forma que sejam utilizados
os seguintes meios, na ordem de prioridade
que se segue:
I - Malha aérea privada;
II - Empresa Brasileiras de Correios e
Telégrafos;
III - Órgãos e entidades federais detentoras de
aeronaves; e
IV - Aeronaves do Ministério da Defesa.

deslocamentos a serem realizados utilizando
recursos
orçamentários
recebidos
especificamente para o enfrentamento da
Covid-19.
§ 1º Na hipótese de transporte nacional, as
operações poderão ser autorizadas pelo
Ministério da Defesa, ou pela autoridade
máxima do órgão ou entidade detentora e
operadora do modal de transporte.
§ 2º Na hipótese de transporte internacional,
a ser realizado por meio de modais de
transporte pertencentes a órgãos ou
entidades do Poder Executivo federal,
tripuladas e operadas por integrantes de seus
respectivos quadros de pessoal, as operações
deverão ser previamente submetidas e
autorizadas pelo Comitê de Crise para
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da
Covid-19.
Art. 3º Os casos omissos deverão ser
submetidos ao Comitê de Crise para
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da
COVID-19.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

WALTER SOUZA BRAGA NETTO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República
RESOLUÇÃO Nº 10, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 2020: Dispõe sobre a definição de
responsabilidades entre o Ministério da
Economia, o Ministério da Cidadania e o
Ministério da Saúde em relação às
demandas por proteção social no combate
à covid-19.

Art. 2º No caso exclusivo de doações, as
solicitações de transporte nacional ou
O COMITÊ DE CRISE PARA SUPERVISÃO
internacional de equipamentos médicos,
E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS DA
hospitalares e de proteção individual,
COVID-19, no uso da atribuição que lhe
medicamentos e insumos para o combate à
confere o art. 2º do Decreto nº 10.277, de
Covid -19, para os Estados e Municípios
16de março de 2020, resolve:
brasileiros, em função da urgência no atual
estado
de
pandemia,
deverão
ser
encaminhadas ao Ministério da Defesa ou
Art. 1º Esta Resolução regulamenta as
para o órgão ou entidade federal detentora do
responsabilidades do Ministério da Economia,
modal de transporte, que verificará a
do Ministério da Cidadania e do Ministério da
disponibilidade de operações programadas
Saúde na avaliação de cenários e proposição
em seus deslocamentos regulares, ou, em
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de medidas de proteção social no combate à
pandemia da covid-19.

Art. 2º Compete ao Ministério da Economia:

necessário, a instituição de instrumento
específico que possibilite o cruzamento
dedados de potenciais beneficiários das
medidas de proteção social, sem prejuízo do
previsto no Decreto nº 10.046, de 9 de outubro
de 2019.

I - propor meios de financiamento das
medidas de proteção social;

Art. 4º Compete ao Ministério da Saúde:

II - produzir informações sobre a retomada da
economia;

I - disponibilizar informações e estudos sobre
a adoção de protocolos sanitários;

III - articular com o Ministério da Cidadania a
instituição de instrumento específico que
possibilite o cruzamento de dados de
potenciais beneficiários das medidas de
proteção social.

II - prover subsídios técnicos para avaliação
do risco sanitário nacional da covid-19,
conforme
o
Regulamento
Sanitário
Internacional (RSI);

Art. 3º Compete ao Ministério da Cidadania:

I - propor, a partir de estudos, pesquisas,
manifestações de outros órgãos e análises
próprias, medidas de proteção social para
mitigação dos impactos da pandemia da
covid-19,no âmbito das políticas coordenadas
pelo Ministério da Cidadania;

II - formular, gerir, apoiar e implementar as
ações previstas no inciso I, relativas à área de
assistência social, em articulação com os
demais entes federados;

III - implementar e gerir os canais de
cadastramento dos beneficiários das medidas
de que trata o inciso I;

IV - gerir os auxílios emergenciais instituídos
pelo art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, e pelo art. 1º da Medida Provisória nº
1.000, de 2 de setembro de2020; e

III - coordenar, em nível nacional, a coleta, o
tratamento e a disseminação dedados dos
sistemas de informação em saúde destinados
à vigilância de síndrome gripal e síndrome
respiratória aguda grave por covid-19, no que
se refere a indivíduos em situação de risco e
vulnerabilidade pessoal e social;

IV - promover análises de situação de saúde
da covid-19 no Brasil, com foco no perfil de
morbimortalidade de indivíduos em situação
de risco e vulnerabilidade pessoal e social;

V - definir plano para operacionalização de
vacinação contra a covid-19 e estabelecer
grupos prioritários, a serem definidos, a partir
da situação epidemiológica da doença, das
evidências científicas existentes sobre as
vacinas e suas especificações, além da
disponibilidade de vacinas; e

VI - realizar a vigilância laboratorial de covid19.

Art. 5º Os casos omissos deverão ser
submetidos ao Comitê de Crise para
V - avaliar e articular com outros órgãos e
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da
entidades da Administração Pública,quando
covid-19.
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Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

beneficiários de programas federais de
transferência de renda, que possibilitem aferir
tempestivamente
alterações
cadastrais
importantes para a execução de programas e
políticas públicas.

WALTER SOUZA BRAGA NETTO
Coordenador do Comitê

Art. 3º O Grupo de Trabalho é composto pelos
seguintes representantes:

RESOLUÇÃO Nº 11, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 2020: Institui Grupo de Trabalho para a
coordenação das medidas de proteção e a
prestação de contas de benefícios, em
resposta aos impactos relacionados ao
coronavírus, no âmbito do Comitê de Crise
da covid-19.

I - um da Casa Civil da Presidência da
República, que o coordenará;

O COMITÊ DE CRISE PARA SUPERVISÃO
E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS DA
COVID-19, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 5º do Decreto nº 10.277, de
16de março de 2020, resolve:

III - um da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Economia;

II - um da Secretaria Especial de Previdência
e Trabalho do Ministério da Economia;

IV - dois do Ministério da Cidadania;
Art. 1º Fica instituído o Grupo de Trabalho
para a coordenação das medidas de proteção
e de prestação de contas de benefícios, em
resposta aos impactos relacionados ao
coronavírus (covid-19).

V - um da Empresa de Processamento de
Dados da Previdência Social (DATAPREV).

Art. 2º Ao Grupo de Trabalho compete:

§ 1º Cada representante terá um suplente,
que o substituirá em suas ausências e seus
impedimentos.

I - propor estratégia de coordenação entre as
medidas de proteção social, de proteção
trabalhista e de formalização do mercado de
trabalho, de modo a evitar duplicidade, lacuna
ou contradição;

II - propor mecanismos de prestação de
contas pelos beneficiários de programas
sociais, no intuito de aumentar o nível de
responsabilidade
social
quanto
ao
atendimento da finalidade desses benefícios;
e

§ 2º Os representantes do Grupo de Trabalho
e respectivos suplentes serão indicados pelos
titulares dos órgãos que representam e
designados pelo Ministro de Estado Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

§ 3º O Coordenador do Grupo de Trabalho
poderá
convidar
agentes
públicos,
especialistas e pesquisadores de instituições
públicas e privadas para participar de suas
reuniões, sem direito a voto.

Art. 4º O Grupo de Trabalho estabelecerá
III - avaliar e propor, no que couber, o
plano e cronograma de atividades de modo
desenvolvimento de mecanismo simplificado
imediato.
de atualização cadastral mensal pelos
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WALTER SOUZA BRAGA NETTO
Parágrafo único. As reuniões poderão ser
realizadas por videoconferência.

Art. 5º O Grupo de Trabalho terá duração de
90 dias, contados da data de publicação desta
Resolução.

Parágrafo único. O prazo do caput poderá ser
prorrogado por solicitação fundamentada do
coordenador do Grupo de Trabalho.

Art. 6º O Coordenador do Grupo de Trabalho
deverá enviar ao Comitê de Crise para
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da
covid-19 relatório final com a descrição das
atividades
realizadas,
os
resultados
alcançados e as propostas formuladas.

Parágrafo único. Os documentos resultantes
do disposto no art. 2º deverão ser aprovados
no âmbito do Comitê de Crise para
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da
covid-19 ao final das atividades do Grupo de
Trabalho.

Art. 7º A Secretaria-Executiva do Grupo de
Trabalho deverá apresentar mensalmente ao
Comitê de Crise para Supervisão e
Monitoramento dos Impactos da covid-19,
relatório com informações atualizadas sobre
as ações em curso no âmbito do Grupo de
Trabalho.

Art. 8º A Secretaria-Executiva do Grupo de
Trabalho será exercida pelo Ministério da
Cidadania.

Art. 9º A participação no Grupo de Trabalho
será considerada prestação de serviço público
relevante, não remunerada. Art. 10. Esta
Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Coordenador do Comitê

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA
- RDC Nº 444, DE 10 DE DEZEMBRO DE
2020: Estabelece a autorização temporária
de
uso
emergencial,
em
caráter
experimental, de vacinas Covid-19 para o
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
nacional
decorrente do surto do novo coronavírus
(SARS-CoV-2).

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso das competências
que lhe conferem os arts. 7º, inciso III, e 15,
incisos III e IV da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro
de 1999, e considerando o disposto no art. 53,
inciso VI e §§ 1º e 3º, do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro
de 2018, resolve adotar a seguinte Resolução
de Diretoria Colegiada, conforme deliberado
em Reunião Extraordinária - RExtra nº 11,
realizada em 10 de dezembro de 2020, e eu,
Diretor-Presidente,
determino
a
sua
publicação:

Art. 1º Esta Resolução estabelece a
autorização temporária de uso emergencial,
em caráter experimental, de vacinas Covid-19
para o enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância nacional
decorrente do surto do novo coronavírus
(SARS-CoV-2).

Art.
2º
As
vacinas
autorizadas
temporariamente para uso emergencial para a
prevenção contra a Covid-19 serão
destinadas ao uso em caráter experimental,
preferencialmente, em programas de saúde
pública pelo Ministério da Saúde, nos termos
do art. 24 da Lei n° 6.360, de 23 de setembro
de 1976.
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Parágrafo único. A requerente da autorização
temporária deverá garantir o controle médico
do uso emergencial, em caráter experimental,
da vacina para prevenção contra a Covid-19.

Art. 3º Os critérios mínimos a serem
cumpridos pelas empresas para submissão à
ANVISA do pedido de autorização temporária
de uso emergencial, em caráter experimental,
de vacina para prevenção contra a Covid-19
estão definidos no Guia sobre os requisitos
mínimos para submissão de solicitação de
autorização temporária de uso emergencial,
em caráter experimental, de vacinas Covid19, Guia nº 42/2020, disponível no endereço
https://www.gov.br/anvisa/ptbr/assuntos/noticias-anvisa/2020/anvisadefine-requisitos-para-pedidos-de-usoemergencial-de-vacinas/guia-usoemergencial.pdf.

§ 1º A ANVISA poderá exigir requisitos
adicionais aos que constam no Guia nº
42/2020, considerando as características
intrínsecas de cada vacina e a realidade
nacional.

§ 2º A ANVISA poderá, a qualquer momento,
solicitar dados e informações adicionais que
julgar necessários para comprovação de que
o benefício do uso emergencial da vacina para
prevenção contra a Covid-19 é favorável em
relação aos riscos.

Art. 4º A requerente deve comprometer-se a
concluir o desenvolvimento da vacina,
apresentar e discutir os resultados com a
Anvisa e solicitar seu registro sanitário, desde
que atendidos os requerimentos regulatórios,
conforme legislação sanitária vigente.

Art. 5º A vacina a ser fornecida a partir da
autorização de uso emergencial deve
corresponder àquela cujos dados técnicos
foram apresentados para análise, ou seja,
proveniente do mesmo local de fabricação e
produzida a partir do mesmo processo
produtivo.

Art. 6º As empresas detentoras de
autorização de uso emergencial, em caráter
temporário, para vacinas Covid-19 destinadas
ao uso durante a emergência de saúde
pública de importância nacional, possuem as
mesmas obrigações quanto ao cumprimento
das determinações previstas na Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 406, de 22 de
julho de 2020.

Parágrafo único. Os eventos adversos graves,
relacionados à vacina destinada ao uso
emergencial, em caráter temporário, nos
termos desta Resolução, devem ser
comunicados à Anvisa em até 24 horas por
meio do sistema VigiMed.

Art. 7º A notificação de eventos adversos por
estabelecimentos de saúde deverá ser feita
no sistema e-SUS Notifica.

§1º Os eventos adversos graves (EAG)
deverão ser comunicados dentro das
primeiras 24 horas de sua ocorrência.

§2º Na impossibilidade de acesso ao sistema,
os notificadores deverão utilizar o VigiMed
(https://www.gov.br/anvisa/ptbr/assuntos/fiscalizacao-emonitoramento/notificacoes/vigimed)
para
realizar suas notificações (Instituições
cadastradas deverão utilizar seu login e senha
e as não cadastradas deverão utilizar o ereporting
https://primaryreporting.whoumc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=
BR).

Art. 8º A notificação de queixas técnicas deve
ser realizada no Sistema de Notificações em
Vigilância Sanitária, disponível em versão
eletrônica
no
endereço:
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/inde
x.htm.
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Art. 9º As condições de aprovação de cada
autorização de uso emergencial, de caráter
temporário, serão divulgadas no portal
eletrônico da Anvisa.

§ 1º As condições de aprovação serão
definidas a partir de pareceres contendo os
dados técnicos apresentados à Anvisa na
solicitação
de
autorização
de
uso
emergencial.

§ 2º Os pareceres estabelecidos no parágrafo
anterior serão elaborados pelas áreas
técnicas competentes pelas atividades de
registro, certificação de Boas Práticas de
Fabricação
e
farmacovigilância
de
medicamentos.

§ 3º A Anvisa poderá utilizar de consultores Ad
Hoc para emissão de parecer consultivo
quanto aos relatórios apresentados pelas
empresas para subsidiar a solicitação do uso
emergencial das vacinas Covid-19.

20 amostras de medicamentos sob pesquisa
clínica" ou "90022 - Fiscalização sanitária
para anuência de importação, por meio de
SISCOMEX , de 21 até 50 amostras de
medicamentos sob pesquisa clínica"); e

II. A descrição da mercadoria na licença de
importação deve conter a inscrição
"AUTORIZADA PARA USO EMERGENCIAL".

Art. 12. O dossiê de importação de vacinas
Covid-19, autorizadas para uso emergencial,
em caráter experimental e temporário, deve
ser instruído com os seguintes documentos:

I. Conhecimento de carga embarcada;

II. Fatura comercial;

III. Declaração informando tratar-se
importação para uso emergencial;

de

§ 4º As áreas técnicas avaliarão de forma
prioritária as solicitações de autorização de
uso emergencial.

IV. Laudo de controle de qualidade da
matéria-prima ativa e do produto terminado; e

Art. 10. A autorização de que trata esta
Resolução será concedida por ato da Diretoria
Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA.

V. Documento emitido pela Anvisa que
autoriza o uso emergencial, de caráter
temporário, da vacina Covid-19, com
descrição do produto, fabricante, importador e
condições de conservação aprovadas.

Art. 11. Para a importação de vacinas Covid19, autorizadas para uso emergencial em
caráter experimental e temporário, devem ser
cumpridos os seguintes requisitos:

Art. 13. A importação de vacinas Covid-19,
autorizadas para uso emergencial, em caráter
experimental e temporário, somente se
efetivará
mediante
deferimento
de
Licenciamento de Importação junto ao
SISCOMEX.

I. Peticionamento eletrônico de importação,
nos termos do Capítulo III, Seção I, da
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n°
§ 1º É possível ressalva para a saída da
81, de 5 de novembro de 2008, com os
vacina Covid-19 da área alfandegada
assuntos de importação de amostras de
autorizada por meio de sujeição à Termo de
medicamentos sob pesquisa clínica ("9557 Guarda e Responsabilidade, por lote,
Fiscalização Sanitária para Anuência de
registrada no campo referente ao texto da
Importação, por meio de SISCOMEX, de até
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situação do licenciamento de importação:
"PRODUTO SOB EXIGÊNCIA SANITÁRIA. A
LIBERAÇÃO
À
INDUSTRIALIZAÇÃO,
EXPOSIÇÃO À VENDA OU ENTREGA AO
CONSUMO
DAR-SE-Á
MEDIANTE
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA
DA
AUTORIDADE SANITÁRIA".

§ 2º O importador deve realizar o pedido de
liberação do produto sob Termo de Guarda e
Responsabilidade mediante a apresentação
da petição de baixa do Termo de Guarda e
Responsabilidade e anexação ao dossiê
eletrônico de importação dos registros de
monitoramento contínuo da temperatura
desde o momento do embarque até a
chegada ao local de armazenamento do
importador.

Art. 14. Os lotes das vacinas autorizadas para
uso emergencial, em caráter experimental, só
poderão ser liberados para uso após emissão
do laudo de análise do lote, emitido pelo
Instituto Nacional de Controle de Qualidade
em Saúde (INCQS) mediante realização das
avaliações previstas na Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 73, de 21 de
outubro de 2008.

Art. 15. A autorização de uso emergencial e
temporário da vacina Covid-19 de que trata
esta Resolução será válida até o
reconhecimento pelo Ministério da Saúde de
que não mais se configura a situação de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional declarada pela Portaria nº
188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020.

§ 1º Findo o prazo concedido para uso
emergencial, o produto ficará obrigado ao
registro, sob pena de apreensão determinada
pela ANVISA.

§ 2º Na hipótese de reconhecimento pelo
Ministério da Saúde de que não mais se
configura a situação de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional
declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3

de fevereiro de 2020, a autorização de que
trata o caput será automaticamente suspensa
a partir daquele ato até que o autorizado
apresente o pedido de registro da vacina à
ANVISA.

§ 3º A autorização para uso emergencial em
caráter experimental da vacina Covid-19
poderá ser modificada, suspensa ou revogada
pela ANVISA a qualquer tempo, de forma
fundamentada, por razões técnicas e
científicas ou com base nas informações
provenientes do controle e do monitoramento
dos produtos enquadrados nesta Resolução.

§ 4º A autorização para uso emergencial e
temporário cessará automaticamente quando
a respectiva vacina para prevenção contra a
Covid-19 obtiver registro sanitário e
aprovação de preço na ANVISA.

Art. 16. O descumprimento das disposições
contidas nesta Resolução constitui infração
sanitária, nos termos da Lei n. 6.437, de 20 de
agosto de 1977, sem prejuízo das
responsabilidades civil, administrativa e penal
cabíveis.

Art. 17. A vigência desta Resolução cessará
automaticamente a partir do reconhecimento
pelo Ministério da Saúde de que não mais se
configura a situação de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional
declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3
de fevereiro de 2020.

Art. 18. Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

ANTONIO BARRA TORRES

Diretor-Presidente
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RESOLUÇÃO Nº 12, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 2021
Dispõe sobre ações de apoio da
administração pública federal em auxílio
aos Estados e ao Distrito Federal que o
solicitarem, para enfrentamento da
pandemia de Covid-19.

O COMITÊ DE CRISE PARA SUPERVISÃO
E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS DA
COVID-19, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 1º do Decreto nº 10.277, de 16
de março de 2020, resolve:

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre as ações
complementares da administração pública
federal ao apoio já prestado pelo Ministério da
Saúde no auxílio a Estados e Distrito Federal
que o solicitarem para enfrentamento da
pandemia de covid-19 em decorrência da
insuficiência ou do exaurimento de suas
capacidades.

Parágrafo único. O disposto nesta Resolução
não exclui a cooperação regular prestada
pelos órgãos e entidades da administração
pública federal, estadual e distrital com base
na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Art. 2º A ação complementar da administração
pública federal em situações de insuficiência
ou exaurimento dos meios do governo
estadual ou distrital em decorrência da
pandemia poderá incluir:

I - disponibilização de recursos humanos
essenciais ao enfrentamento à pandemia;

II - fornecimento de materiais e apoio logístico
essenciais ao enfrentamento à pandemia;

IV - outras medidas que possam ser
viabilizadas por órgãos ou entidades da
administração pública federal.

Parágrafo único. A atuação da administração
pública federal se dará de maneira
complementar no apoio já prestado pelo
Ministério da Saúde aos governos estadual ou
distrital e, excepcionalmente, na prestação
direta de assistência à saúde no
enfrentamento da pandemia.

Art. 3º Os recursos humanos e materiais
colocados à disposição do governo estadual
ou distrital para resposta a situação e que trata
o art. 1º incluem os meios disponíveis no
âmbito da administração pública federal
integrantes do Comitê de Crise para
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da
Covid-19, dentro de suas capacidades
disponíveis e sem prejudicar o exercício de
outras medidas essenciais.

Art 4º A disponibilização dos meios de que
trata esta Resolução dependerá de solicitação
do Governador do Estado ou do Distrito
Federal em conjunto com o Secretário
Estadual de Saúde ou equivalente ao Comitê
de Crise para Supervisão e Monitoramento
dos Impactos da Covid-19.

Parágrafo Único: A solicitação de que trata o
caput incluirá:

I - declaração, devidamente fundamentada,
de insuficiência ou exaurimento dos meios do
governo estadual ou distrital em decorrência
da pandemia de Covid-19, acompanhada de
manifestação da Comissão Intergestores
Bipartite (CIB) e/ou Resolução do Gabinete de
Crise ou estrutura semelhante adotada para
tratar do Plano de Contingência Estadual para
enfrentamento da Covid-19;

III - assessoramento técnico às autoridades
estaduais ou distrital na contratação de
material, de pessoal e capacitação de
recursos humanos, dentre outros; e
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II - delimitação da natureza exata do auxílio
necessário de maneira justificada, com
proposta de ações e datas; e

III - indicação dos agentes públicos que
servirão como ponto de contato com a
administração pública federal.

Art. 5º O pedido de que trata o art 4º será
objeto de deliberação pelo Comitê de Crise
para Supervisão e Monitoramento dos
Impactos da Covid-19, com definição de
escopo e prazo.

Parágrafo único: Independem de deliberação
as medidas que digam respeito a atividades
típicas do órgão ou entidade ou já autorizada
para
casos
análogos,
bastando
a
comunicação do Comitê ao órgão, que deverá
informar as providências adotadas ao Comitê.

,entidades ou unidades administrativas locais
pela administração pública federal.

Parágrafo único. A disponibilização dos meios
de que trata esta Resolução não implica
alteração dos limites de competência e
corresponsabilidades tripartite do Sistema
Único de Saúde - SUS na execução dos
recursos orçamentários já disponibilizados ao
ente federado.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

WALTER SOUZA BRAGA NETTO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República

Art. 6º O atendimento ao pedido dos governos
estaduais e distrital será formalizado por meio
de Acordo de Cooperação Técnica de
natureza episódica e temporária.

§ 1º O Acordo de Cooperação Técnica definirá
a matriz de responsabilidades e riscos, além
dos demais requisitos previstos na legislação
de regência;

§ 2º O Acordo de Cooperação Técnica será
firmado após deliberação do Comitê de Crise
para Supervisão e Monitoramento dos
Impactos da Covid-19, entre os governos
estaduais ou distrital e os ministérios ou
órgãos federais indicados pelo Comitê; e

§ 3º É expressamente vedada a inclusão de
qualquer previsão de transferência de
recursos financeiros no âmbito do Acordo de
Cooperação Técnica.

Art. 7º O disposto nesta Resolução não
implica assunção da direção de órgão
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OUTROS ATOS DA UNIÃO

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO Nº 14 DE 26
DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Reckziegel, Mário Guerreiro, Candice L.
Galvão Jobim (Relatora), Flávia Pessoa,
Maria Cristiana Ziouva, Ivana Farina
Navarrete Pena, Marcos Vinícius Jardim
Rodrigues, André Godinho, Maria Tereza Uille
Gomes e Henrique Ávila. Não votou o
Excelentíssimo Conselheiro Luiz Fernando
Tomasi Keppen.
RELATÓRIO

Disponível
em:
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pd
f/2020/April/27/2020-04-27-18-05h-BEE14Boletim-do-COE.pdf

NOTA TÉCNICA DO CNJ Nº 000340828.2020.2.00.0000, que emana orientação
de adoção de medidas de gestão voltadas
à prevenção da judicialização da saúde
durante a pandemia da COVID-19.

EMENTA
ATO NORMATIVO. NOTA TÉCNICA CNJ.
ORIENTAÇÃO DEADOÇÃO DE MEDIDAS
DE GESTÃO VOLTADAS À PREVENÇÃO DA
JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE DURANTE A
PANDEMIA DA COVID-19. REGULAÇÃO DE
LEITOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
E OUTRAS PROVIDÊNCIAS VOLTADAS A
MINIMIZAR OS EFEITOS DA CRISE,
ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À
SUA JUDICIALIZAÇÃO. COORDENAÇÃO
EFETIVA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E
MUNICÍPIOS DE PROVIDÊNCIAS PARA O
ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA PARA
EVITAR
E/OU
DIMINUIR
A
JUDICIALIZAÇÃO.
NOTA
TÉCNICA
APROVADA.
ACÓRDÃO

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA
CANDICE LAVOCAT GALVÃO JOBIM
(RELATORA): Trata-se de proposta de
aprovação, pelo Plenário do Conselho
Nacional de Justiça, de Nota Técnica, de 8 de
maio de 2020, que se dirige ao Poder
Executivo Federal, aos Poderes Executivos
Estaduais e Municipais e ao Procurador-Geral
da República para manifestar-se pela adoção
de medidas de gestão voltadas à prevenção
da Judicialização da Saúde durante a
pandemia da COVID-19.
Tendo em vista o número elevado e a
grande variedade de litígios referentes ao
direito à saúde durante a pandemia de
COVID-19, bem como o grande impacto sobre
os orçamentos públicos, além da necessidade
de uma coordenação efetiva entre a União,
Estados e Municípios de medidas de
enfrentamento da epidemia no país para
evitar e/ou diminuir a judicialização, a nota
técnica tem por objetivo orientar quanto à
necessidade de adoção de providências de
gestão, especialmente a regulação de leitos,
equipamentos de proteção e outras
providências voltadas a minimizar os efeitos
da crise, especialmente no que se refere à sua
judicialização.
É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA CANDICE
LAVOCAT GALVÃO JOBIM (RELATORA):
Trata-se de proposta de aprovação, pelo
Plenário do Conselho Nacional de Justiça, de
Nota Técnica, de 8 de maio de 2020, que se
dirige ao Poder Executivo Federal, aos
Poderes Executivos Estaduais e Municipais e
ao Procurador-Geral da República para
manifestar-se pela adoção de medidas de
gestão
voltadas
à
prevenção
da
Judicialização da Saúde durante a pandemia
da COVID-19.
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O Conselho decidiu: I - por unanimidade,
incluir em pauta o presente procedimento, nos
termos do § 1º do artigo 120 do Regimento
Interno; II - por maioria, aprovar nota técnica,
nos termos do voto da Relatora. Vencidos os
Conselheiros Rubens Canuto e Emmanoel
Pereira, que rejeitavam a nota técnica.
Plenário Virtual, 8 de maio de 2020. Votaram
os Excelentíssimos Conselheiros Dias Toffoli,
Humberto Martins, Emmanoel Pereira,
Rubens Canuto, Tânia Regina Silva
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Desde a Declaração de Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional da Organização Mundial da
Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020,
seguida pela Declaração de Situação de
Pandemia pela mesma organização, em 11 de
março último, o Fórum Nacional do Judiciário
para monitoramento e resolução das
demandas de assistência à Saúde – Fórum da
Saúde, por intermédio do seu Comitê
Executivo Nacional, vem debatendo a
elaboração de providências com vistas a
orientar os magistrados na condução de
processos judiciais e administrativos que
versem sobre o direito à saúde, a fim de
garantir os melhores resultados à sociedade,
principalmente durante o período excepcional
de pandemia da COVID-19.
Fruto desse trabalho é a proposta de
Recomendação que orienta aos Juízos com
competência para o julgamento das ações
que versem sobre o direito à saúde a adoção
de medidas para a garantir os melhores
resultados à sociedade durante o período
excepcional de pandemia da Covid-19, que se
encontra pautada na presente Sessão Virtual
do Conselho Nacional de Justiça (Item 45 Ato 0003393-59.2020.2.00.0000).
Além disso, o Comitê Executivo
Nacional, que é constituído por magistrados e
especialistas em direito sanitário, realizou
duas reuniões com os representantes dos
hospitais privados e da medicina diagnóstica
e uma reunião com os representantes das
operadoras de saúde para ouvi-los sobre a
preocupação em como contribuir para o
combate à Pandemia do COVID-19,
preservando a prestação de serviços aos
cidadãos,
manifestada
em
ofícios
direcionados à Presidência deste Conselho e
encaminhados ao meu gabinete para adoção
de providências.
Nas reuniões apresentou-se uma
proposta que trata de um plano de ação sobre
ocupação dos leitos de UTI público-privados e
de uma centralização na sua gestão.
Na proposta apresentada, entendeuse também pela necessidade de negociação
entre a União, os Estados, os Municípios e a
estrutura privada de serviços hospitalares, na
busca de racionalização do uso dos leitos
hospitalares e de UTI existentes e para evitar

soluções que não deixarão um legado útil para
a sociedade, como os hospitais de campanha,
mantendo as estruturas já existentes.
Em razão da proposta apresentada, o
Fórum da Saúde, por meio do seu Comitê
Nacional, elaborou uma minuta de Nota
Técnica e sugeriu seu encaminhamento ao
Plenário do Conselho Nacional de Justiça
para análise e deliberação, nos termos do art.
103, incisos I e II, do Regimento Interno do
CNJ.
De relevo destacar a importância da
aprovação desta Nota Técnica, na medida em
que é sabido que diante da falta de gestão ou
quando de sua insuficiência, ou quando as
soluções a serem encontradas pelos atores
podem ensejar futura discussão ou
responsabilização, os conflitos acabam
desaguando no Poder Judiciário, cabendo ao
Conselho Nacional de Justiça intervir para
propor medidas concretas voltadas à
prevenção dos conflitos judiciais e inclusive
estabelecer estratégias nas questões de
direito sanitário para evitar a judicialização de
ações que envolvam prestação de assistência
à saúde.
A gravidade da situação e a relevância
das questões enfrentadas justificam uma
orientação por parte do Conselho Nacional de
Justiça no sentido de se sugerir um modelo de
gestão voltada para o diálogo nas esferas
pública e privada, buscando-se promover o
bem maior que é a proteção à vida,
conjugando-se com a proteção à economia e,
em última análise, tentando minimizar os
impactos que advirão sobre o Poder
Judiciário.
É importante esclarecer que a
presente proposta de nota técnica é uma
orientação/sugestão dirigida aos os Poderes
Executivos federal, estaduais e municipais e à
Procuradoria-Geral da República. Ou seja,
não se cuida de uma intervenção e não
vincula os órgãos acima citados. Trata-se de
uma manifestação por parte do Poder
Judiciário pela sugestão de adoção de
medidas de gestão voltadas à prevenção da
Judicialização da Saúde durante a pandemia
da COVID-19.
Ressalte-se, ainda, que a elaboração
deste importante documento é resultado de
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duas reuniões que o Fórum da Saúde, por
intermédio de seu Comitê Nacional, teve com
os representantes dos hospitais privados e da
medicina diagnóstica e uma reunião com os
representantes das operadoras de saúde, que
relataram a preocupação em como contribuir
para o combate à Pandemia do COVID-19.

relativas à judicialização da saúde, submeto
ao Plenário do CNJ minuta de nota técnica,
cujo teor segue em anexo, com o fim de sua
aprovação.

É importante explicitar que o Fórum
Nacional para o monitoramento e resolução
das demandas de assistência à saúde –
Fórum da Saúde, foi instituído no âmbito do
Conselho Nacional de Justiça com a
aprovação da Resolução CNJ n. 238/2016.

Conselheira

Ademais, cabe ao Fórum Saúde, nos termos
do artigo 2º, inciso IV, da Resolução CNJ n.
238/2016, a proposição de medidas concretas
e normativas voltadas à prevenção de
conflitos judiciais e à definição de estratégias
nas
questões
de
direito
sanitário,
materializada na proposta de nota técnica ora
apresentada.
Por fim, destaca-se, ainda, e com a
finalidade de conduzir as atividades do Fórum
da Saúde, no sentido de elaborar seu
programa de trabalho e funcionamento, foi
instituído o Comitê Executivo Nacional.
O Comitê Executivo Nacional é
constituído por magistrados e especialistas
em direito sanitário, e atua como órgão de
produção e execução de políticas públicas
relativas à judicialização da saúde, bem como
busca promover a integração dos Comitês
Estaduais de Saúde por meio de reuniões e
encontros, assim como atuar na divulgação de
boas práticas.
No tema em questão, a preocupação
que levou à proposta de Nota Técnica diz
respeito aos impactos que a crise trará ao
Judiciário, propondo-se uma regulação com
negociação
antecipada
para
a
disponibilização de leitos hospitalares, uma
vez que, caso isso não ocorra, o Judiciário
será chamado a resolver os conflitos e
acabará por impor uma política individualizada
para cada caso concreto, intervindo nos
arranjos que devem ser feitos pelo gestor
público, o que, diga-se, já vem ocorrendo.

É como voto.
Candice Lavocat Galvão Jobim

NOTA TÉCNICA
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL
DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a competência prevista no
artigo 103, incisos I e II, do Regimento Interno
do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO a Resolução n. 107/CNJ,
de 6 de abril de 2010, que institui o Fórum
Nacional do Judiciário para monitoramento e
resolução das demandas de assistência à
Saúde e prevê, em seu art. 1º, a atribuição de
elaborar estudos e propor medidas concretas
e normativas para o aperfeiçoamento de
procedimentos, o reforço à efetividade dos
processos judiciais e à prevenção de novos
conflitos;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IV do
art. 2º da Resolução n. 107/CNJ, de 6 de abril
de 2020, que prevê como atribuição do Fórum
Nacional a proposição de medidas concretas
e normativas voltadas à prevenção de
conflitos judiciais e à definição de estratégias
nas questões de direito sanitário;
CONSIDERANDO a Portaria n. 8/CNJ, de 8
de fevereiro de 2016, que cria o Comitê
Organizador do Fórum Nacional do Poder
Judiciário para monitoramento e resolução
das demandas de assistência à Saúde;
CONSIDERANDO a Resolução n. 238/CNJ,
de 06 de setembro de 2016, que dispõe sobre
a criação e manutenção, pelos Tribunais de
Justiça e Regionais Federais de Comitês
Estaduais da Saúde, bem como a
especialização de vara em comarcas com
mais de uma vara de fazenda Pública;

À vista desse contexto, e considerando
CONSIDERANDO a declaração pública de
que o Fórum da Saúde, por intermédio de seu
pandemia em relação ao novo Coronavírus,
Comitê Executivo Nacional, atua como órgão
de 11 de março de 2020, e a Declaração de
de produção e execução de políticas públicas
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Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional, de 30 de janeiro de 2020, pela
Organização Mundial da Saúde – OMS;
CONSIDERANDO a Lei n. 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas
para enfrentamento da situação de
emergência em saúde pública de importância
internacional decorrente do novo Coronavírus,
bem como a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional –
ESPIN, pela Portaria n. 188/GM/MS, de 3 de
fevereiro de 2020;

Dirigir-se ao Poder Executivo Federal, aos
Poderes Executivos Estaduais e Municipais e
ao Procurador-Geral da República para
manifestar-se pela adoção de medidas de
gestão
voltadas
à
prevenção
da
Judicialização da Saúde durante a pandemia
da COVID-19, nos seguintes termos:
I – RELATÓRIO

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n. 6,
de 20 de março de 2020, que declara a
existência de estado de calamidade pública
no Brasil em razão da pandemia do novo
coronavírus causador da Covid-19;

A Presidência deste Conselho recebeu ofício
de inúmeras entidades[1] com a finalidade de
auxiliar na gestão da pandemia da COVID-19
(Processos SEI nºs 3587/2020 e 3588/2020),
especialmente a regulação de leitos,
equipamentos de proteção e outras
providências voltadas a minimizar os efeitos
da crise, especialmente no que se refere à sua
judicialização.

CONSIDERANDO o número elevado e a
grande variedade de litígios referentes ao
direito à saúde durante a pandemia de
COVID-19, bem como o grande impacto sobre
os orçamentos públicos e a gestão pública;

Diante disso, foram realizadas diversas
reuniões do Fórum Nacional da Saúde, por
meio de seu Comitê Executivo, com
representantes das classes envolvidas para
levantamento de informações.

CONSIDERANDO a necessidade de uma
coordenação efetiva das medidas de
enfrentamento da epidemia no país para
evitar e/ou diminuir a judicialização;

O cenário levantado indica que em
determinados Estados há escassez de leitos
de UTI e de equipamentos em Saúde tanto no
setor público quanto no setor privado e em
outros Estados há escassez no setor público
com ociosidade de leitos e equipamentos no
setor privado.

CONSIDERANDO a crise da COVID-19 e a
necessidade de negociação com os diversos
atores da União, dos Estados, dos Municípios
e da estrutura privada de serviços
hospitalares;
CONSIDERANDO a existência de eventual
desencontro entre autoridades Estaduais e
Municipais;
CONSIDERANDO
as
dificuldades
decorrentes da escassez de materiais e
equipamentos e que autoridades buscam
soluções que podem ensejar futura discussão
ou responsabilização judicial;
CONSIDERANDO a escassez de leitos de
UTI e equipamentos em Saúde.
CONSIDERANDO a decisão plenária no
julgamento do Procedimento de Nota Técnica
000348-28.2020.2.00.0000, na 64ª Sessão
virtual, realizada de 30 de abril a 8 de maio de
2020;
RESOLVE:

Assim, há necessidade de negociação com os
diversos atores da União, dos Estados, dos
Municípios e da estrutura privada de serviços
hospitalares, para busca de racionalização do
uso dos leitos existentes e para evitar
soluções que não deixarão um legado útil para
a sociedade, como os hospitais de campanha.
É de extrema importância se estabelecer um
diálogo entre os agentes públicos para
promover o bem maior que é a proteção à vida
e a proteção à economia e, em última análise,
cabe ao Conselho Nacional de Justiça sugerir
modelos de gestão que possam vir a amenizar
impactos sobre o Poder Judiciário, como é o
caso em questão.
Sabe-se que diante da falta de gestão ou
quando de sua insuficiência, ou quando as
soluções a serem encontradas pelos atores
podem ensejar futura discussão ou
responsabilização, os conflitos acabam
desaguando no Poder Judiciário, cabendo ao
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Conselho Nacional de Justiça intervir para
propor medidas concretas voltadas à
prevenção dos conflitos judiciais e inclusive
estabelecer estratégias nas questões de
direito sanitário para evitar a judicialização de
ações que envolvam prestação de assistência
à saúde.
II – CABIMENTO DA NOTA TÉCNICA
A atuação do Conselho Nacional de Justiça
está legitimada no artigo 103 e nos incisos I e
II do Regimento Interno, que assim dispõem:

disseminação do patógeno é extremamente
rápida, com uma alta taxa de ataque como se
mostra a Covid19, apesar da aparente baixa
letalidade, levam a um rápido consumo de
recursos hospitalares.
A incapacidade de contingenciamento pode
levar as estruturas hospitalares a um colapso
na assistência aumentando significativamente
a mortalidade.
O dano causado por uma epidemia ou
pandemia pode ser expresso em uma fórmula:

Art. 103. O Plenário poderá, de ofício ou
mediante provocação:

Dano = (Agressão x Vulnerabilidade) –
Contingência

I - elaborar notas técnicas, de ofício
ou
mediante
requerimento
de
agentes de outros Poderes, sobre
políticas públicas que afetem o
desempenho do Poder Judiciário,
anteprojetos de lei, projetos de lei, e
quaisquer outros atos com força
normativa
que
tramitam
no
Congresso
Nacional,
nas
Assembleias Legislativas ou em
quaisquer
outros
entes
da
Administração Pública Direta ou
Indireta, quando caracterizado o
interesse do Poder Judiciário;

Agressão: capacidade de dispersão da
pandemia, extremamente alta na Covid19.
Vulnerabilidade: aqui, somam-se o Estado de
saúde prévio da população com impacto
frente à pandemia, considerando-se a
existência de patologias crônicas, a
distribuição etária, as condições de moradia,
o comportamento social e, também, a
estrutura do sistema de serviços de saúde,
como, por exemplo, a disponibilidade de leitos
e de ventiladores mecânicos. Contingência:
possibilidade de aumento de recursos frente a
esse aumento de demanda.

II - elaborar notas técnicas sobre
normas ou situações específicas da
Administração
Pública
quando
caracterizado o interesse do Poder
Judiciário; [negritado]
Assim, em razão da importância do tema e da
necessidade de regulação adequada, mostrase legítima a atuação do CNJ.
III - PROPOSTA DE MODELO DE GESTÃO
DA REDE DE SERVIÇOS PARA O
COMBATE À EPIDEMIA COVID-19
Diante do que foi acima apresentado, o CNJ
apresenta a seguinte proposta sobre o uso
racional de recursos hospitalares numa
pandemia como a Covid19, nos seguintes
termos:
A - Intervenção que busca atenuar os efeitos
da epidemia
Os hospitais têm um papel fundamental na
resposta de um sistema de serviços de saúde
numa pandemia. Surtos em que a

No caso de epidemias com complicações
respiratórias um dos principais recursos
críticos é o leito de terapia intensiva
(entendendo esse leito como o conjunto de
equipamentos como ventiladores mecânicos,
monitores multiparamétricos e equipe
especializada).
Sendo o leito de terapia intensiva o fator mais
crítico nessa pandemia, o hospital que possui
esse recurso se torna a principal estrutura de
resposta, sendo necessário conhecer a
capacidade
de
contingência
destas
estruturas. O desenho da reconfiguração
necessária para os hospitais passa pela
capacidade de expansão de recursos para os
pacientes que precisem de ventilação
mecânica (cerca de 4 a 5%) nas estatísticas
atuais.
A principal estratégia nesta pandemia tem
sido a quarentena populacional no sentido de
redução do ataque para que o ponto crítico
seja achatado e evite a demanda excessiva
de leitos críticos nos hospitais, que
naturalmente tem uma limitação. Tal medida
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tende a reduzir a vulnerabilidade do sistema e
amplia o tempo para preparação da
contingência.
A pandemia exige um gerenciamento
contínuo das demandas e necessidades dos
recursos disponíveis, pois estes variam
constantemente no decorrer da crise. Por
isso, é necessária uma reconfiguração da
gestão de cada hospital, com a instalação de
um gabinete de crise, decorrente de
deliberação do Centro de Operações de
Emergência Estadual (COE), já criado e em
funcionamento em todas as unidades
federadas.
Este COE, como se sabe, tem por finalidade o
gerenciamento de todos os recursos de uma
região, principalmente os hospitalares que
são cruciais nesta crise.
Não se deve relevar que: a) os hospitais
existentes possuem diferentes naturezas
jurídicas, o que deve ser obrigatoriamente
levado em conta; b) que muitos deles
encontram-se sob gestão municipal, não
podendo as secretarias estaduais de saúde
estabelecer uma regulação única estadual
apenas por vontade própria e deve portanto
estabelecer um modelo negociado para se
chegar a um modelo de governabilidade que
permita a necessária coordenação do serviço
pela autoridade encarregada pela gestão
estratégica local.
A estratégia de preparação para a
contingência hospitalar se baseia em níveis
de capacidade de resposta do parque
hospitalar disponível que pode ser dividido
didaticamente em:
1) Nível inicial, fundamentado na expansão da
capacidade pública hospitalar existente com
foco em 3 princípios:
a) Expansão do espaço- Ampliação de
espaços de assistência intra-hospitalares
tanto para enfermarias quanto para leitos
críticos, reconfigurando estruturas (ex:
transformando leitos de recuperação pósanestésica em leitos de UTI temporários) ou
abrindo novos leitos em espaços não
utilizados para tal;
b) Controle e adequação de equipamentos:
Controle
centralizado
de
todos
os
equipamentos do hospital (ex: ventiladores

mecânicos) para redistribuição nos novos
setores;
c) Redistribuição e reforço de equipes:
Redimensionamento e redistribuição das
equipes.
2) Nível Intermediário, fundamentado na
expansão da capacidade pública hospitalar
após o esgotamento da utilização do parque
existente, deve-se lançar mão de estruturas
temporárias ou principalmente de leitos não
contratadas pelo SUS.
B - Como fazer essa governança
Os Centros de Operações de Emergência
Estadual devem ter todos os recursos
necessários sob sua gestão para a resposta
inicial das demandas, devem acionar e
monitorar os planos de contingência dos
hospitais de referência e monitorar seus
recursos para esta crise, ou seja, o gabinete
deve enxergar os recursos para evitar
sobrecarga de um único hospital do sistema e
racionalizar a resposta.
É crucial durante a crise ter uma gestão única
da rede de serviços envolvida no atendimento
à epidemia e o Estado e os Municípios que
compõem uma Macrorregião de saúde como
definido na resolução CIT n. 37, de
22/03/2018, deverão se articular com os
Estados e pactuar o acordo de gestão.
Importante anotar que a UNIÃO também deve
participar das decisões do COE para permitir
a
distribuição
equânime
das
responsabilidades entre os gestores.
Recomenda-se a criação de gabinete
específico de crise, formado pelos órgãos de
controle da Administração Pública, como os
Ministérios Públicos e os Tribunais de Contas.
Quando, e se, os recursos existentes
estiverem esgotados, devem ser mobilizados
recursos novos, tais como: estruturas
hospitalares temporárias, abertura de novas
estruturas dentro de hospitais existentes e
novos hospitais.
A preferência neste momento deve se dar
pela requisição/contratação de leitos não SUS
pela rapidez e pela economicidade dessa
ação em relação à construção de hospitais de
campanha, mantendo-se, é claro, a utilização
das estruturas já criadas.
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Em relação à eventual necessidade de
utilização de leitos adicionais, a Administração
Pública conta com entidades privadas, com e
sem fins lucrativos, que atendem pacientes
em regime de complementariedade, como
prevê o artigo 199 da Constituição Federal.
Dos mais de 430 mil leitos de internação, 62%
estão em instituições privadas e desses, 52%
já são disponibilizados ao setor público.
Segundo dados do Ministério da Saúde, em
2017, cerca de 60% das internações de alta
complexidade do SUS foram realizadas por
instituições privadas, grande parte delas
filantrópicas.
Temos assim que grande parte dos
procedimentos realizados no SUS já estão
sob a responsabilidade de entidades que
atendem esse sistema em regime de
complementariedade, sendo a coexistência
desses sistemas um dos pilares da
sustentabilidade do SUS.
Isto posto, em antecipação a necessidades
excepcionais, o Centro de Operações de
Emergência
Estadual
deve
preparar
chamamentos públicos direcionados a
hospitais privados com ofertas de custeio à
operação. No entanto, sem uma correta
governança da crise ou sem que todas as
estratégias de resposta tenham se esgotado,
pode-se incorrer em uma utilização excessiva
dos recursos, tais como utilização indevida de
estruturas
temporárias,
ampliação
desnecessária de leitos e recursos ou compra
e mobilização equivocadas de leitos privados.
A crise precisa de um modelo de gestão
adequado. Somente se pode lançar mão de
recursos extras ou expandidos se esgotados
os recursos existentes. O escalonamento da
crise tem que ser baseado em um modelo de
gestão diário e com base em dados reais de
demanda e capacidade.
Se a capacidade de leitos à disposição do
SUS estiver esgotada, e a rede assistencial
privada não se interessar por um contrato
público com o gestor do SUS, os leitos
deverão ser requisitados, com base na Lei
n.13.079/2020 e no Decreto n. 10.283/2020.

requisição da capacidade existente na rede
privada. E, nesses casos, não há como
desprezá-los, devendo ser utilizados, sem
qualquer tipo de responsabilização aos
gestores, pois agiram anteriormente à
estipulação deste formato de governança,
antecipando-se à crise e prevendo o
esgotamento dos leitos hospitalares e de UTI.
C – O Pós epidemia
Finalmente, além das medidas acima
elencadas, as Secretarias Estaduais de
Saúde deverão estimular, dentro da estrutura
do SUS de seus Estados, a constituição de
sistemas que integrem todos os recursos de
saúde à disposição do SUS, criando um
sistema de regulação do acesso aos serviços
de gestão única e voltado para as regiões de
saúde dos Estados. Esta proposta está
contida na Resolução CIT n. 37 de
22/03/2018, que acima se propôs utilizar para
dar governabilidade aos comitês de crise.
Estas regiões deverão ter, sob regulação
estadual, todos os recursos próprios do
Estados e dos Municípios ou contratados
junto ao setor privado. Essas redes deverão
ter como base pactos gerados nas comissões
bipartites estaduais e serão a forma de criar
acesso às redes de serviços secundários e
terciários das regiões de saúde dos Estados.
As redes estaduais que não obtiverem
resolução de patologias nos seus Estados
deverão pactuar na tripartite o acesso a esses
serviços em outros Estados. Se necessário,
utilizar-se-á o disposto na Lei n. 13.979/2020
e no Decreto n. 10.283/2020 para se permitir
a estruturação do comando único.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, envie-se ao Poder
Executivo Federal e aos Poderes Executivos
Estaduais e Municipais, ao Procurador-Geral
da República, aos Presidentes do CONASS e
do
CONASEMS,
nos
termos
da
fundamentação supra.

Encaminhe-se, também, aos seguintes
órgãos e entidades: ANAHP – Associação
Nacional de Hospitais Privados ABRAMED –
Não podemos olvidar que há casos de alguns
Associação
Brasileira
de
Medicina
Estados e Municípios que, premidos pela
Diagnóstica ABIMED - Associação Brasileira
urgência da situação, já criaram hospitais de
da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos
campanha, sem lançar mão da ampliação de
para Saúde ABRAIDI – Associação Brasileira
leitos por meio de contratação ou de
de Importadores e Distribuidores de Produtos
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para Saúde CBDL – Câmara Brasileira de
Diagnóstico
Laboratorial
CMB
–
Confederação das Santas Casas de
Misericórdia
do
Brasil
CNSaúde
–
Confederação Nacional de Saúde FBH –
Federação Brasileira de Hospitais FEHOESP
– Federação dos Hospitais, Clínicas e
Laboratórios Privados do Estado de São
Paulo Interfarma – Associação da Indústria
Farmacêutica de Pesquisa Sindusfarma –
Sindicato
da
Indústria
de
Produtos
Farmacêuticos, ABRAMGE - Associação
Brasileira de Planos de Saúde, A Federação
Nacional
de
Saúde
Suplementar
–
FENASAÚDE, UNIMED Brasil e UNIDAS
autogestão em saúde.
A presente Nota Técnica foi aprovada pelo
Plenário do Conselho Nacional da Justiça,
conforme certidão anexa.

art. 103, I e II, do RICNJ. Nem mesmo sob a
perspectiva da judicialização de causa no
atual cenário de pandemia houve uma
abordagem específica.
Caso aprovada a nota técnica, na forma em
que elaborado seu texto, o CNJ estará se
manifestando oficialmente sobre gestão de
saúde pública, matéria absolutamente
estranha ao âmbito de sua competência
constitucional
e
que
não
interessa
diretamente ao Poder Judiciário.
Diante do exposto, pedindo vênias à ilustre
Relatora, REJEITO a nota técnica.
É como voto.

Conselheiro RUBENS CANUTO

Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente

VOTO DIVERGENTE
A nota técnica submetida à apreciação deste
Plenário consiste em proposta de modelo de
gestão da rede de serviços de saúde para
combate à epidemia da Covid-19 dirigida aos
poderes executivos federal, estaduais e
municipais e à Procuradoria-Geral da
República.
Resumidamente, o texto proposto: ressalta
que a intervenção busca atenuar os efeitos da
situação crítica; sugere estratégia de
preparação para contingência hospitalar;
destaca a atuação dos Centros de Operações
de Emergência Estaduais; opina pela
requisição e/ou contratação de leitos privados
ao invés da criação de hospitais de
campanha; e, para o cenário pós-epidemia,
orienta as Secretarias Estaduais de Saúde,
nos respectivos âmbitos de atuação, a
constituírem
sistemas
integrados
dos
recursos de saúde à disposição do SUS.
Com a devida vênia, penso que, nos termos
em que redigida, a nota técnica não trata de
“políticas públicas que afetem o desempenho
do Poder Judiciário” ou de questão de
interesse do Poder Judiciário, nos termos do

ATO
NORMATIVO
000458794.2020.2.00.0000. CONSELHO NACIONAL
DE JUSTIÇA – CNJ. Autoriza aos Tribunais
de Justiça e aos Tribunais Regionais
Federais, a adoção de procedimentos para
o uso de videoconferência na realização
das sessões de julgamento do Tribunal do
Júri, em razão das contingências geradas
pela pandemia da COVID-19.

VOTO

Como se sabe, o enfrentamento da
situação de emergência decorrente da
pandemia da Covid-19 tem ensejado a
adoção de uma série de medidas por este
Conselho, que buscam garantir, a um só
tempo, a continuidade da prestação
jurisdicional e a preservação da saúde de
magistrados, agentes públicos, advogados e
jurisdicionados.
No âmbito do Tribunal do Júri, essa
necessidade de atuação do CNJ também se
faz presente. O prolongado contexto de
pandemia e o considerável quantitativo de
réus presos que aguardam o julgamento de
crimes dolosos contra a vida têm revelado que
mera espera pelo fim do isolamento social
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para a realização dessas sessões de
julgamento não se mostra consentânea com
os comandos constitucionais.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL
DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas
atribuições legais e regimentais;

Foi,
portanto,
à
luz
dessas
considerações, das previsões do Código de
Processo Penal, que permitem a adoção da
videoconferência em atos processuais de
procedimentos e ações penais, bem como da
existência de sistemas que viabilizam a
realização de sessões em ambiente virtual,
que grupo de trabalho instituído pela
Presidência do CNJ (Portarias CNJ 36/2019 e
55/2019), para elaborar estudos e propostas
voltadas a otimizar os julgamentos do Tribunal
do Júri, concebeu a minuta de ato normativo
que ora submeto ao Plenário.

CONSIDERANDO as conclusões expostas
pelo Grupo de Trabalho instituído no âmbito
deste Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
pela Portaria 36 de 22 de fevereiro de 2019,
alterada pela Portaria 55 de 10 de abril de
2019;

Cuida-se, pois, de proposta de
resolução que, diante das diferentes
realidades nas comarcas e circunscrições do
país, tem a finalidade de autorizar os tribunais
de justiça e os tribunais regionais federais a
adotarem procedimentos para o uso de
videoconferência na realização das sessões
de julgamento do Tribunal do Júri, em razão
das contingências geradas pela atual
realidade de pandemia.
Ante
o
exposto,
voto
APROVAÇÃO da minuta anexa.

pela

É como voto.
Brasília, data registrada no sistema.

Conselheiro MÁRIO GUERREIRO
Relator

MINUTA

RESOLUÇÃO Nº__ , DE __ DE JUNHO DE
2020.
Autoriza, aos Tribunais de Justiça e aos
Tribunais Regionais Federais, a adoção de
procedimentos
para
o
uso
de
videoconferência na realização das sessões
de julgamento do Tribunal do Júri, em razão
das contingências geradas pela pandemia da
COVID-19.

CONSIDERANDO as contingências impostas
pela pandemia do novo Coronavírus (COVID19) no país, restringindo a circulação e
aglomeração de pessoas;
CONSIDERANDO a Portaria do Conselho
Nacional de Justiça nº 61, de 31 de março de
2020, que “institui a plataforma emergencial
de videoconferência para realização de
audiências e sessões de julgamento nos
órgãos do Poder Judiciário, no período de
isolamento social, decorrente da pandemia
Covid-19”;
CONSIDERANDO o grande quantitativo de
réus presos aguardando julgamento pelo
Tribunal do Júri;
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso
LXXVII, da Constituição da República, que
assegura a razoável duração do processo
judicial e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação;
CONSIDERANDO o disposto no art. 185 e no
art. 222 do Código de Processo Penal
(alterações advindas pela Lei 11.900/2009),
os quais permitem a adoção do sistema de
videoconferência em atos processuais de
procedimentos e ações penais;
CONSIDERANDO
a
possibilidade
de
realização de atos processuais à distância,
por videoconferência, no período de
isolamento social decorrente da pandemia do
novo Coronavírus (COVID-19), com a
utilização da Plataforma Emergencial de
Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, disponibilizada no sítio
eletrônico
do
CNJ,
pelo
endereço
www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencianacional/;

CONSIDERANDO
que
as
diferentes
realidades do sistema de saúde nas
Comarcas e Circunscrições do país, diante da
pandemia novo Coronavírus (COVID-19);
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CONSIDERANDO a decisão plenária tomada
no julgamento do Ato Normativo 000458794.2020.2.00.0000,
na
27ª
Sessão
Extraordinária Virtual, realizada em 22 de
junho de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar, aos Tribunais de Justiça e
aos Tribunais Regionais Federais, a
realização de sessões de julgamento com
auxílio de videoconferência no âmbito dos
Tribunais do Júri.
Art. 2º As sessões de julgamento do Tribunal
do Júri poderão ser realizadas com auxílio de
videoconferência, mediante a utilização de
sistema apropriado disponibilizado pelo
Conselho Nacional de Justiça ou outro que
seja definido pelo respectivo Tribunal.
§ 1º O sistema de videoconferência utilizado
deverá garantir a participação efetiva de todas
as pessoas essenciais ao ato, bem como a
necessária publicidade.
§ 2º As sessões poderão se realizar com a
participação remota do representante do
Ministério Público, da Defesa técnica, do réu,
da vítima e das testemunhas.
§ 3º Os representantes do Ministério Público e
da Defesa, bem como o réu, se estiver solto,
poderão
optar
entre
comparecer
pessoalmente à sessão de julgamento ou
virtualmente por videoconferência, devendo,
em
qualquer
caso,
providenciar
os
equipamentos e a rede de internet
necessários à sua participação.
§ 4º A realização da sessão de julgamento
também poderá contar com a equipe de apoio,
incluindo serviços médicos, de segurança e
de higienização do ambiente.
Art. 3º O Juiz poderá convocar os jurados do
período para uma reunião virtual prévia, com
a participação de representantes do Ministério
Público e da Defesa, ocasião na qual
analisará os pedidos de dispensa e dará
explicações sobre o procedimento do júri.
Parágrafo único. No mandado de intimação
dos jurados, deverá constar, além dos
requisitos já previstos no Código de Processo
Penal:

I - as datas e horários das reuniões virtuais e
presenciais;
II - explicações sobre a forma de acesso ao
ambiente virtual;
III – determinação para que o Oficial de
Justiça certifique o número do telefone do
jurado, bem como se ele possui smartphone
ou outro dispositivo eletrônico para realização
de videoconferência e conexão com internet.
Art. 4º Na data designada, a sessão de
julgamento do Tribunal do Júri poderá se
iniciar virtualmente, pelo sistema de
videoconferência, com o acompanhamento
virtual do Juiz, do representante do Ministério
Público, da Defesa técnica e do réu, momento
em que será realizado o sorteio dos 7 jurados
que comporão o conselho de sentença.
§ 1º Caso o Juiz Presidente opte pelo
procedimento previsto no caput, após o
sorteio, o ato deve ser suspenso, para que o
magistrado, os jurados sorteados, o secretário
de audiência e os oficiais de justiça, no
mesmo dia, se façam presentes à sala de
sessões plenárias do Tribunal do Júri.
§ 2º Os representantes do Ministério Público,
da Defesa e o réu, se solto, deverão, antes de
ser determinada a suspensão da sessão de
que trata o § 1º, informar ao Juiz Presidente
se desejam comparecer ao ato pessoalmente
ou se estarão presentes virtualmente, pelo
sistema de videoconferência.
§ 3º Além dos 7 (sete) jurados, poderão ser
sorteados mais 2 (dois) suplentes, para
substituir os titulares, em casos de
impossibilidade de comparecimento dos
primeiros.
Art. 5º A sessão de julgamento deverá ter
ampla publicidade, com possibilidade de
acesso virtual à sessão de julgamento,
devendo ser disponibilizado link de acesso ao
sistema de videoconferência aos familiares do
réu e da vítima e ao público em geral.
§ 1º Não deverá ser permitido o ingresso
presencial ao plenário do Tribunal do Júri de
pessoas não essenciais ao ato, como o
público em geral, para evitar aglomerações de
pessoas.
§ 2º Incumbe ao Juiz Presidente determinar as
medidas sanitárias necessárias para a
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proteção da saúde e da integridade física dos
presentes, como uso de máscara, utilização
de álcool em gel, preservação de
distanciamento mínimo, higienização de
materiais e móveis, dentre outras, devendo,
em
caso
de
impugnação,
decidir
fundamentadamente.
Art. 6º A unidade judicial poderá adotar
sistema para intimação eletrônica, de forma
simplificada, por meio de e-mails ou aplicativo
de conversações.
Art. 7º Na intimação do Ministério Público,
Defesa técnica, réu, vítima e testemunhas da
data do julgamento pelo Tribunal do Júri,
constará expressamente que a realização do
ato ocorrerá por sistema de videoconferência,
com antecedência mínima de 10 dias.
Parágrafo único. A unidade judicial deverá dar
as instruções para instalação e utilização dos
aplicativos a serem utilizados para a
realização da sessão de julgamento do
Tribunal do Júri por videoconferência.
Art. 8º Na data da sessão de julgamento pelo
Tribunal do Júri, o secretário deverá:
I – testar o aplicativo no computador que será
utilizado para realização da audiência no
ambiente forense;
II - preparar o ambiente virtual, ajustar os
equipamentos e realizar os testes necessários
para a realização da audiência;
III - verificar a conexão das partes, dos
advogados e dos demais participantes da
audiência;
IV - enviar aos participantes remotos e-mail ou
mensagem com o link para acesso ao
ambiente virtual, disponibilizando-o ao público
em geral;
V - acompanhar, presencialmente, no espaço
forense,
a
realização
do
ato
por
videoconferência;
VI - cuidar para que seja respeitado o
distanciamento mínimo de 1 (um) metro entre
os presentes, quando possível, e para que os
equipamentos e as superfícies da sala de
audiência sejam devidamente desinfectados
após o uso de cada participante;

Art. 9º Deverão ser cumpridos os mesmos
procedimentos estabelecidos no Código de
Processo Penal para atos presenciais, exceto
formalismos não essenciais ao ato que
tiverem de ser adaptados ao ambiente da
videoconferência.
Art. 10 Além do sistema de videoconferência
adotado, o Tribunal do Júri deverá
disponibilizar sistema de sons e imagens que
tenha boa visualização e áudio pelos jurados
e demais presentes no Plenário.
Art. 11 Durante a sessão de julgamento, a
Defesa técnica terá livre acesso ao réu solto,
podendo, a qualquer momento, entrar em
contato com ele.
§ 1º No caso de réu preso, ele deverá
acompanhar o seu julgamento pelo sistema
de videoconferência, em sala própria no
estabelecimento prisional onde se encontrar.
§ 2º Na hipótese do § 1º, a Defesa deverá ter
acesso ao réu preso por telefone ou outro
meio de comunicação durante todo o
julgamento, podendo comunicar-se com ele
sempre que entender necessário.
Art. 12 As vítimas e as testemunhas poderão
ser ouvidas por sistema de videoconferência,
no momento próprio da sessão plenária de
julgamento.
§ 1º No mandado de intimação para a sessão
de julgamento, deverá constar a possibilidade
de
realização
da
sua
oitiva
por
videoconferência.
§ 2º No momento da intimação, o oficial de
justiça deverá certificar o número do telefone
celular do intimando, bem como sobre se ele
possui conexão de internet e smartphone, ou
outro aparelho eletrônico que permita a sua
oitiva por videoconferência.
§ 3º Se presentes as condições para o
intimando ser ouvido por videoconferência, o
Oficial de Justiça deverá intimá-lo a estar
disponível no dia e horário da sessão de
julgamento, sob pena de condução coercitiva
presencial para o próprio ato da audiência.
§ 4º Caso o Oficial de Justiça verifique que
não há condições de o intimando ser ouvido
por videoconferência, deverá intimá-lo para
comparecer presencialmente à sessão de
julgamento.

VII - lavrar e assinar o termo de audiência,
bem como juntá-lo aos autos do processo.
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§ 5º Antes da oitiva, as vítimas e as
testemunhas deverão ser identificadas por
meio da exibição de documento de
identificação pessoal com foto.
Art. 13 Para a votação dos quesitos pelos
jurados, o Juiz Presidente poderá declarar
sala secreta a sala de sessões plenárias,
permanecendo somente o Juiz Presidente, os
jurados, o Ministério Público, o assistente, o
querelante, o defensor do acusado, o escrivão
e o oficial de justiça, na forma do art. 485,
caput, do CPP.
Parágrafo único. Neste caso, os jurados
deverão permanecer nos mesmos assentos
onde já se encontram.
Art. 14 As cédulas a serem entregues aos
jurados
deverão
ser
devidamente
higienizadas antes e depois da votação.
§ 1º Antes da distribuição das cédulas de
votação, deverá ser disponibilizado álcool em
gel aos jurados, para a higienização das
mãos.

adiamento do julgamento, por deliberação
expressa do Juiz Presidente;
§ 4º Não caracterizam indisponibilidade da
videoconferência as falhas de transmissão de
dados momentâneas, que não gerem
prejuízo, podendo o Juiz Presidente
determinar que somente o ato não transmitido
seja repetido.
Art. 16. Os Tribunais do Júri deverão
implementar todas as medidas sanitárias para
realização das sessões de julgamento, bem
como permitir o ingresso somente das
pessoas essenciais ao ato.
Parágrafo único. Os Tribunais de Justiça e os
Tribunais Regionais Federais também
poderão
estabelecer
normas
para
complementar
os
procedimentos
estabelecidos nesta Recomendação, a fim de
atender às peculiaridades de estrutura e
especificidades sanitárias locais.
Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos
pelo Juiz Presidente.

§ 2º Encerrada a votação dos quesitos, os
jurados deverão novamente higienizar as
suas mãos com álcool em gel.

Art. 18. Aplica-se, no que couber, a Resolução
CNJ XXXX - Videoconferência nos processos
criminais.

Art. 15. O Juiz Presidente, o representante do
Ministério Público e o Defensor deverão zelar
pelas condições técnicas para a transmissão
audiovisual, tais como internet e instalação
dos aplicativos no equipamento a ser
utilizado.

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

§ 1º O Ministério Público e Defensores são
responsáveis pelos equipamentos, serviço de
conexão com internet e acesso ao sistema de
videoconferência, devendo ingressar no
sistema com, pelo menos, 15 (quinze) minutos
de antecedência.
§ 2º Ocorrendo dificuldade de ordem técnica
na infraestrutura tecnológica do Tribunal, que
impeça a realização do ato, e não sendo
possível a solução do problema, o julgamento
poderá ser adiado, a critério do Juiz
Presidente, o que deverá ser registrado na ata
da sessão.
§ 3º Os problemas técnicos nos sistemas e
equipamentos das partes, efetivamente
demonstrados, não poderão ser interpretados
em seu prejuízo, podendo ensejar o

Ministro DIAS TOFFOLI

Nota Informativa SEI nº 13448/2020/ME

INTERESSADO(S): Auditores Fiscais
Trabalho no Estado do Rio de Janeiro

do

ASSUNTO: Informa entendimento sobre
alegação de fato do príncipe ou de força maior
como motivo para rescindir contratos de
trabalho.
I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
No contexto da crise econômico-sanitária que
se apresenta, decorrente da emergência de
saúde pública de importância internacional
declarada na Portaria nº 188/20, do Ministério
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da Saúde, de 3 de fevereiro de 2020, e
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de
20 de março de 2020, algumas situações têm
gerado bastante controvérsia no mundo do
trabalho.
Duas dessas situações dizem respeito aos
motivos alegados por empregadores para
rescindir contratos de trabalho e não pagar as
verbas rescisórias devidas. No que se refere
às rescisões contratuais, dois motivos têm
gerado bastante controvérsia: a rescisão
motivada por fato do príncipe, prevista no art.
486 da Consolidação das Leis do Trabalho, e
a rescisão motivada por força maior, prevista
no art. 502.
No caso das alegações de factum principis, a
situação é ainda mais grave, pois há casos de
empregadores que sequer quitam o saldo de
salário devido pelo labor já prestado pelo
obreiro no mês da rescisão, sustentando que
o pagamento de todas as verbas rescisórias,
salariais ou indenizatórias, ficará a cargo do
governo responsável.
Inúmeras são as ponderações que esta Nota
Informativa pretende apresentar sobre as
hipóteses acima sintetizadas, com a finalidade
de orientar os Auditores-Fiscais do Trabalho
da Seção de Fiscalização do Trabalho no
Estado do Rio de Janeiro na condução de
seus procedimentos fiscais, enquanto nao
exista orientação da SIT em contrário.
II - RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA
POR FACTUM PRINCIPIS (ART. 486)
1. A impossibilidade de “paralisação
parcial”
Primeiramente, no que concerne o fato do
príncipe, o art. 486 da CLT estabelece que,
“no caso de paralisação temporária ou
definitiva do trabalho, motivada por ato de
autoridade municipal, estadual ou federal, ou
pela promulgação de lei ou resolução que
impossibilite a continuação da atividade,
prevalecerá o pagamento da indenização, que
ficará a cargo do governo responsável”.
Da leitura do dispositivo acima transcrito,
verifica-se que é condição imprescindível para
a configuração do fato do príncipe a efetiva
paralisação do trabalho ou a impossibilidade
de continuação da atividade empresarial –
ainda que temporária. Ou seja, o ato da

autoridade pública, administradora ou
legisladora, deve impedir totalmente o
funcionamento
do
estabelecimento,
inviabilizando qualquer prestação laboral.
A paralisação não pode ser parcial, por
inexistir tal previsão na letra da lei e por se
tratar de hipótese, no mínimo, paradoxal. Se o
trabalho segue parcialmente, ou se a
atividade continua, ainda que adaptada à
nova realidade, então não se pode dizer que
houve paralisação do trabalho, nem
impossibilidade de continuação da atividade,
mas mera readaptação de rotinas e métodos
– o que se insere na órbita dos riscos do
empreendimento assumidos pelo empregador
(art. 2º da CLT).
A paralisação pode ser temporária ou
definitiva. Ou seja, essa paralisação (que,
frise-se, deve ser total) pode ser temporária,
durar por uma semana ou um mês, sem que
se extinga o estabelecimento ou cessem
definitivamente as atividades empresariais.
Ela pode ser definitiva, hipótese em que as
atividades efetivamente se encerram, sem
quaisquer condições de retomada e é extinto
o estabelecimento.
2. Suspensão de atividades por autoridade
competente
A validade da rescisão do contrato de trabalho
fundamentada no fato do príncipe depende da
existência de ato de autoridade municipal,
estadual
ou federal
que suspenda,
expressamente, o funcionamento da atividade
desenvolvida pela empresa fiscalizada.
Na esfera federal, inexiste regulamentação
proibitiva do exercício de atividades. O
Decreto nº Em âmbito estadual, o Governo do
Estado do Rio de Janeiro publicou, até o
presente, o Decreto nº 46.970, de 13 de março
de 2020; Decreto n° 46.973, de 16 de março
de 2020; Decreto n° 46.979, de 19 de março
de 2020; e Decreto nº 47.068, de 11 de maio
de 2020, que dispõem sobre medidas de
prevenção ao contágio e de enfrentamento da
propagação decorrente do Novo Coronavírus
(COVID-19).

Em âmbito municipal, a Prefeitura do
Município do Rio de Janeiro publicou, até o
presente, o Decreto nº 47.282, de 21 de março
de 2020; Decreto nº 47.285, de 23 de março
de 2020; Decreto nº 47.301, de 26 de março
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de 2020; Decreto nº 47.311, de 27 de março
de 2020; Decreto nº 47.356, de 08 de abril de
2020; Decreto nº 47.394, de 29 de abril de
2020; e Decreto nº 47.395, de 30 de abril de
2020, determinam a adoção de medidas
adicionais,
pelo
Município,
para
enfrentamento da pandemia do novo
Coronavírus - COVID – 19.
Ressalte-se que algumas atividades, tais
como
restaurantes,
não
tiveram
o
funcionamento suspenso, mas somente
restringido pelos Decretos do Estado do Rio
de Janeiro e pelos Decretos do Município do
Rio de Janeiro. Esses atos autorizam o
funcionamento de tais estabelecimentos em
regime de entrega em domicílio ou sistema
drive thru, sem atendimento presencial. Tal
prática, inclusive, está sendo adotada por
diversos restaurantes e lanchonetes.

redação original dos citados artigos, em cotejo
com os ensinamentos da melhor doutrina,
para confrontar a equivocada interpretação
que vem sendo conferida à indenização do
art. 486, tendo em vista que muitos
empregadores estão deixando de quitar, no
prazo legal, as verbas devidas em virtude da
rescisão contratual supostamente motivada
por ato da autoridade pública, inclusive
aquelas de natureza salarial.
Consoante ensinamentos do ilustre jurista
Maurício Godinho Delgado, a indenização
referida no dispositivo “corresponde àquelas
antigas da CLT, por tempo de serviço (caput
dos arts. 477 e 478) ou por tempo de serviço
e estabilidade (arts. 492, 497 e 498, CLT)”.
Delgado ainda inclui neste grupo a
indenização pela rescisão antecipada dos
contratos a termo (art. 479, CLT).

Nessas hipóteses, tendo em vista que inexiste
ato de autoridade municipal, estadual ou
federal suspendendo totalmente a atividade,
não é aceitável a rescisão do contrato de
trabalho com base no fato do príncipe.

Para o jurista, “a leitura da regra jurídica
desfavorável aqui examinada tem de ser
estrita, jamais ampliativa, como pertinente à
interpretação em todo o Direito do
Trabalho”[1].

2. A “indenização” do art. 486

Sobre a indenização dos arts. 477 e 478,
acrescenta que:

Com o advento da Constituição Federal de
1988, o sistema indenizatório do FGTS
passou a ser obrigatório. Passaram a
coexistir,
portanto,
dois
sistemas
indenizatórios:
aquele
baseado
na
indenização rescisória prevista nos arts. 477 e
478 da CLT e o sistema baseado na
legislação do FGTS.
A Súmula nº 98 do Tribunal Superior do
Trabalho
(TST)
dispõe
sobre
a
compatibilidade e a equivalência jurídica dos
dois sistemas, prevendo, ainda, que a
estabilidade legal (a decenal, prevista no art.
492 da CLT) é incompatível com o sistema do
FGTS, pois renunciada no momento da
“opção”.
No caso do fato do príncipe, o caput do art.
486 prevê que “prevalecerá o pagamento da
indenização, que ficará a cargo do governo
responsável”. Trata-se de atenuação da regra
da assunção dos riscos pelo empregador
prevista no art. 2º, que deve ser interpretada
restritivamente.
Muita controvérsia há quanto ao conteúdo
dessa “indenização”. É importante resgatar a

A mais notável de tais indenizações, própria
aos contratos de duração indeterminada, era
a estipulada pelo caput dos arts. 477 e 478 da
CLT, regra que vigorou até o advento da
Constituição de 1988[2].
Nesta senda, importante ressaltar que atual
redação do art. 486 foi dada pela Lei nº 1.530,
de 26 de dezembro de 1951. À época, o caput
do art. 477 tinha a seguinte redação (grifos
nossos):
Art. 477. É assegurado a todo empregado,
não existindo prazo estipulado para a
terminação do respectivo contrato, e quando
não haja ele dado motivo para cessação das
relações de trabalho, o direito de haver do
empregador uma indenização, paga na base
da maior remuneração que tenha percebido
na mesma empresa.
No sistema indenizatório anterior à
Constituição Federal de 1988, a indenização
do art. 477 era, portanto, própria aos contratos
de duração indeterminada de mais de um ano
de duração, sendo devida na rescisão que
não resultasse de motivos provocados pelo
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trabalhador. A redação do art. 478, por sua
vez, define o valor dessa indenização por
tempo de serviço: “a indenização devida pela
rescisão de contrato por prazo indeterminado
será de 1 (um) mês de remuneração por ano
de serviço efetivo, ou por ano e fração igual ou
superior a 6 (seis) meses”.
Considerando a equivalência dos sistemas
indenizatórios dos arts. 477 e 478 da CLT e da
Lei nº 8.036/90, amplamente reconhecida
pela doutrina e pela jurisprudência, a
indenização a que se refere o art. 486
corresponde à indenização compensatória do
FGTS,
apenas.
As
demais
verbas
indenizatórias, devidas na rescisão, não foram
transferidas à responsabilidade estatal.
Portanto, se reconhecida a hipótese de que
trata o art. 486, a indenização que passa a ser
de responsabilidade do ente estatal é aquela
do art. 478 para os trabalhadores ainda
estáveis, e, para os não estáveis, a
indenização do FGTS prevista no art. 18, §1º,
da Lei nº 8.036/90, apenas.
3. O não pagamento de verbas de natureza
salarial
Mesmo na hipótese de fato do príncipe, o
ordenamento jurídico trabalhista não admite a
prática que vem sendo adotada por
empregadores, que pretendem transferir às
autoridades
governamentais
a
responsabilidade pelo pagamento de todas as
verbas rescisórias devidas ao trabalhador,
inclusive aquelas de natureza salarial.
Tal prática viola flagrantemente o disposto no
art. 477, e seus parágrafos, com suas atuais
redações, que versam sobre as regras para
pagamento das verbas rescisórias, sujeitando
o infrator às respectivas penalidades
administrativas cabíveis.
4.
Controvérsia
judicialmente

a

ser

discutida

Para além do já exposto, cabe pontuar que o
§1º do art. 486 estabelece que sempre que o
empregador invocar em sua defesa o fato do
príncipe, “o tribunal do trabalho competente
notificará a pessoa de direito público apontada
como responsável pela paralisação do
trabalho, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias, alegue o que entender devido, passando
a figurar no processo como chamada à

autoria”. Trata-se, portanto, de questão que, a
rigor, deve ser resolvida judicialmente.
Sobre a questão, cabe pontuar que a prática
jurisprudencial raramente tem acolhido essa
modalidade de ruptura do contrato, uma vez
que considera as modificações e medidas
legais e administrativas do Estado, que
possam
afetar
a
empresa,
mesmo
gravemente, como parte inerente do risco
empresarial. Em consequência, não seria
factum principis, por exemplo, o “fechamento
do estabelecimento por ato da autoridade
administrativa sanitária, no exercício de sua
atribuição fiscalizadora”[3].
6. Medidas a serem adotadas pelos
Auditores-Fiscais do Trabalho
Não cabe ao Auditor-Fiscal do Trabalho, no
curso da ação fiscal, decidir pela incidência ao
não da hipótese de fato do príncipe prevista
no art. 486 da CLT. Caso a hipótese seja
alegada pelo empregador, cabe à autoridade
trabalhista verificar se houve, de fato,
paralisação da atividade e não continuidade
das atividades empresariais.
Além disso, durante a ação fiscal, é imperativo
que o Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT)
consulte os Decretos federais, estaduais e
municipais
que
dispõem
sobre
o
funcionamento das atividades durante o
período de calamidade pública decorrente do
novo coronavírus, devendo observar se o
respectivo ato suspendeu o exercício de
determinada atividade ou se apenas restringiu
o seu funcionamento.
Os anexos de I a IV desta Nota Informativa
contém quadros-resumo dos decretos acima
mencionados, das esferas federal, estadual e
municipal, publicados até o dia 11 de maio de
2020, que poderão ser utilizados pelos
Auditores-Fiscais do Trabalho que atuam no
município do Rio de Janeiro para auxiliá-los
no curso da ação fiscal. Quando o
estabelecimento fiscalizado se situar em
município diverso, deverá ser consultada a
respectiva legislação municipal.
Os anexos não dispensam o Auditor-Fiscal do
Trabalho do dever de consultar os textos
originais e manter-se atualizado quanto a
novos decretos que vierem a ser publicados
nesta matéria.
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Cabe, ainda, verificar se as verbas
rescisórias, salariais e indenizatórias, foram
quitadas na forma e nos prazos previstos nos
parágrafos do art. 477 da CLT.
Em suma:







Não se admite “paralisação parcial” de
trabalho para fins de incidência da
hipótese do art. 486 da CLT;
Apenas quando existir ato de
autoridade municipal, estadual ou
federal suspendendo totalmente a
atividade será admitida a rescisão do
contrato de trabalho com base no fato
do príncipe;
A incidência da hipótese do art. 486 da
CLT não autoriza o não pagamento de
verbas de natureza salarial devidas na
rescisão contratual;
O Auditor-Fiscal do Trabalho, sempre
que se deparar com a alegação de fato
do príncipe como motivo para rescisão
contratual, deve:

a) verificar se houve paralisação (total) do
trabalho e não continuidade das atividades
empresariais, seja temporária, seja definitiva;
b) verificar se existe ato de autoridade
municipal, estadual ou federal suspendendo
totalmente a atividade – se há restrição
parcial, não se admitirá o fato do príncipe;
c) verificar se foram quitadas as verbas
rescisórias, na forma e prazo estabelecidos
nos parágrafos do art. 477 da CLT,
procedendo à lavratura dos autos de infração
pertinentes, quando concluir pela violação de
preceito legal;
d) abster-se de exigir o recolhimento, pelo
empregador, da indenização compensatória
do FGTS prevista no art. 18, §1º, da Lei nº
8.036/90.
III - RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA
POR FORÇA MAIOR (ART. 502)
A força maior está disciplinada nos arts. 501 a
504 da CLT. Ela representa hipótese de
atenuação da regra de assunção dos riscos
pelo empregador e deve ser interpretada
restritivamente e considerada em situações
bastante específicas.

contrato de trabalho e estabelece a redução
pela metade dos valores das indenizações
rescisórias devidas aos trabalhadores,
estáveis (nos termos do art. 492 da CLT) e
não
estáveis
(optantes
do
sistema
indenizatório do FGTS). O dispositivo
encontra-se assim redigido:
Art. 502 - Ocorrendo motivo de força maior
que determine a extinção da empresa, ou de
um dos estabelecimentos em que trabalhe o
empregado, é assegurada a este, quando
despedido, uma indenização na forma
seguinte:
I - sendo estável, nos termos dos arts. 477 e
478;
II - não tendo direito à estabilidade, metade da
que seria devida em caso de rescisão sem
justa causa;
III - havendo contrato por prazo determinado,
aquela a que se refere o art. 479 desta Lei,
reduzida igualmente à metade.
A redução prevista nos incisos I e II contempla
apenas a indenização rescisória, que, no caso
do sistema do FGTS, é aquela prevista no art.
18, §1º , da Lei nº 8.036/90.
Inclusive, a legislação fundiária segue a lógica
do art. 502 e corrobora a tese aqui exposta:
Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de
trabalho, por parte do empregador, ficará este
obrigado a depositar na conta vinculada do
trabalhador no FGTS os valores relativos aos
depósitos referentes ao mês da rescisão e ao
imediatamente anterior, que ainda não houver
sido recolhido, sem prejuízo das cominações
legais.
§ 1º Na hipótese de despedida pelo
empregador sem justa causa, depositará este,
na conta vinculada do trabalhador no FGTS,
importância igual a quarenta por cento do
montante de todos os depósitos realizados na
conta vinculada durante a vigência do contrato
de trabalho, atualizados monetariamente e
acrescidos dos respectivos juros.
§ 2º Quando ocorrer despedida por culpa
recíproca ou força maior, reconhecida pela
Justiça do Trabalho, o percentual de que trata
o § 1º será de 20 (vinte) por cento. Além disso,
não se admite a alegação de força maior
quando não ocorre a extinção da empresa ou

O art. 502 é o que trata especificamente da
força maior enquanto motivo de rescisão de
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do estabelecimento em que trabalhe o
empregado.
Por sua vez, o processo de extinção de uma
empresa
ou estabelecimento
é
um
procedimento complexo e o cancelamento da
inscrição da pessoa jurídica ocorre apenas
após sua liquidação.
Portanto, para fins de comprovação do início
do procedimento de extinção da empresa
deverá ser apresentar, no mínimo, a
averbação da dissolução no registro onde a
pessoa jurídica estiver inscrita, nos termos do
art. 51, §1º, do Código Civil.
Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa
jurídica ou cassada a autorização para seu
funcionamento, ela subsistirá para os fins de
liquidação, até que esta se conclua.
§ 1º Far-se-á, no registro onde a pessoa
jurídica estiver inscrita, a averbação de sua
dissolução.
§ 2º As disposições para a liquidação das
sociedades aplicam-se, no que couber, às
demais pessoas jurídicas de direito privado.
§ 3º Encerrada a liquidação, promover-se-á o
cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.
Não cabe ao Auditor-Fiscal do Trabalho, no
curso da ação fiscal, decidir pela incidência ou
não da hipótese de força maior como motivo
para a rescisão de contratos de trabalho, nos
termos do art. 502 da CLT.
Caso a hipótese seja alegada pelo
empregador, cabe à autoridade trabalhista
apenas verificar se houve, de fato, extinção da
empresa ou do estabelecimento em que
trabalha o empregado e exigir, para fins de
comprovação desse requisito legal, o registro
do ato de dissolução da empresa na junta
comercial ou órgão equivalente.
Caso o documento não seja apresentado, não
se admitirá a redução pela metade da
indenização compensatória do FGTS.
Deverá, ainda, o agente da inspeção verificar
se as verbas rescisórias, salariais e
indenizatórias, foram quitadas na forma e nos
prazos previstas nos parágrafos do art. 477 da
CLT.







A incidência da hipótese do art. 502
apenas autoriza a redução pela
metade da indenização compensatória
do FGTS, prevista no art. 18, §1º, da
Lei nº 8.036/90, conforme disposto no
§2º do mesmo artigo;
Não se admitirá alegação de “força
maior” como motivo para rescindir
contratos de trabalho se não houve
extinção
da
empresa
ou
do
estabelecimento em que trabalhe o
empregado;
O Auditor-Fiscal do Trabalho, sempre
que constatar “força maior” como
motivo para rescisão de contratos de
trabalho, deve:

a) verificar se há indícios de extinção da
empresa ou do estabelecimento em que
trabalhe o empregado;
b) notificar o empregador para que este
apresente o registro do ato dissolução da
empresa na junta comercial ou órgão
equivalente, para fins de comprovação do
início do processo de extinção;
c) verificar se foram quitadas as verbas
rescisórias, na forma e prazo estabelecidos
nos parágrafos do art. 477 da CLT,
procedendo à lavratura dos autos de infração
pertinentes, quando concluir pela violação de
preceito legal;
d) verificar se o empregador recolheu, pela
metade, a indenização compensatória do
FGTS, nos termos do disposto no art. 502,
incisos II e III, da CLT, c/c o art. 18, §2º, da Lei
nº 8.036/90 – se comprovada a extinção da
empresa ou estabelecimento.
e) caso não tenha ocorrido a extinção,
verificar se o empregador recolheu
integralmente a indenização compensatória
do FGTS, nos termos do disposto no art. 18,
§1º, da Lei nº 8.036/90.

DIEGO FOLLY DE ANDRADE
Chefe do Setor de Fiscalização do
Trabalho - SEFIT

Em suma:
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ATOS DO
JANEIRO

ESTADO

DO

RIO

DE

XV - Duque de Caxias;
XVI - Engenheiro Paulo de Frontin;
XVII - Guapimirim;
XVIII - Itaboraí;

DECRETOS LEGISLATIVOS

XIX - Itaguaí;
XX - Italva;

DECRETO LEGISLATIVO Nº 05, DE 2020:
Reconhece, para os fins do disposto no
artigo 65 da Lei Complementar Federal nº
101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do
estado de calamidade pública em
Municípios do Estado do Rio de Janeiro.

XXI - Itaocara;
XXII - Itaperuna;
XXIII - Itatiaia;
XXIV - Laje de Muriaé
XXV - Macaé;
XXVI - Macuco;

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para
os fins do art. 65 da Lei Complementar
Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, a
ocorrência do estado de calamidade pública
para fins de prevenção e de enfrentamento à
epidemia causada pelo COVID-19 (novo
Coronavírus), conforme os prazos iniciais e
finais estabelecidos em cada norma municipal
e eventuais alterações, respeitado como limite
final a data de 31 de dezembro de 2020, em
todos os casos, nos seguintes Municípios do
Estado do Rio de Janeiro:
I - Angra dos Reis;
II - Areal;
III - Arraial do Cabo;
IV - Barra do Piraí;
V - Barra Mansa;
VI - Bom Jesus do Itabapoana;
VII - Cabo Frio;
VIII - Cachoeiras de Macacu;
IX - Cardoso Moreira;
X - Carmo;
XI - Casimiro de Abreu;
XII - Comendador Levy Gasparian;
XIII - Conceição de Macabu;
XIV - Cordeiro;

XXVII - Magé;
XXVIII - Maricá;
XXIX - Mesquita;
XXX - Miguel Pereira
XXXI - Miracema;
XXXII - Nova Iguaçu;
XXXIII - Natividade;
XXXIV - Nilópolis;
XXXV - Nova Friburgo;
XXXVI - Paracambi;
XXXVII - Paraty
XXXVIII - Paty do Alferes;
XXXIX - Petrópolis;
XL - Pinheiral;
XLI - Piraí;
XLII - Porciúncula;
XLIII - Porto Real;
XLIV - Resende;
XLV - Rio Bonito;
XLVI - Rio Claro;
XLVII - Rio das Flores

XLVIII - Rio de Janeiro;
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XLIX - São Fidélis;
L - São Gonçalo;
LI - São João da Barra;
LII - São Pedro da Aldeia;
LIII - São Sebastião do Alto;
LIV - Santa Maria Madalena;
LV - Sapucaia;
LVI - Saquarema;
LVII - Seropédica;
LVIII - Mangaratiba;
LIX - Tanguá;
LX - Teresópolis;
LXI - Trajano de Morais;
LXII - Três Rios;
LXIII - Valença;
LXIV - Volta Redonda;
LXV - Queimados;
LXVI - Quissamã.
Art. 2º Ficam suspensas a contagem dos
prazos e as disposições estabelecidas nos
artigos 23, 31 e 70, da Lei Complementar
Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, bem
como o atingimento dos resultados fiscais e a
limitação de empenho prevista no art. 9º da
mesma, enquanto perdurar o estado de
calamidade pública.
Art. 3º As administrações municipais deverão
divulgar amplamente no correspondente
Portal de Transparência, municipal e ou
estadual nos termos da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e da
Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de
2011 os atos e despesas realizadas,
constando nome do contratado, o número de
sua inscrição na Receita Federal, o prazo
contratual, o valor específico e o respectivo
processo de contratação decorrentes da
situação de calamidade pública.
§ 1º O governo do Estado deverá manter
relatório atualizado no site Transparência
Fiscal dos repasses orçamentários e
financeiros realizados aos Municípios por

meio das Resoluções SES N° 2023 DE 30 DE
MARÇO DE 2020 e N° 2029 DE 08 DE ABRIL
DE 2020 e quaisquer outros atos de
enfrentamento
ao
Covid-19,
com
transferência de recursos a Municípios
destinados a quaisquer finalidades, contendo
demonstrativo detalhado da execução
orçamentária da despesa, indicando fonte de
recurso, programa de trabalho, nota de
empenho, credor, ordem de pagamento, e as
informações de convênios ou tratativas
firmados com outros órgãos e Poderes para o
financiamento da despesa.
§ 2º O poder executivo municipal deverá
tornar público por meio de seu sítio na
internet, semanalmente, a lista de todos os
contratos realizados com dispensa de
licitação, informando o objeto do contrato, o
termo inicial e final, o valor total, o valor
unitário do produto comprado ou a forma de
mensuração do custo do serviço, o nome e
CNPJ da empresa contratada.
§ 3º A Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro- ALERJ publicará no Diário
Oficial do Poder Legislativo a relação dos
Municípios que solicitaram a ocorrência do
estado
de
calamidade
na
saúde,
acompanhado da legislação municipal que
aprovou a calamidade.
Art. 4º Poderá ser constituída, no âmbito do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro, comissão especial de monitoramento
e controle social, composta por, no mínimo,
cinco auditores daquela Corte de Contas, a
fim de supervisionar as despesas efetuadas
pelos Municípios no período de vigência do
estado de calamidade pública oficialmente
reconhecido, notadamente aquelas realizadas
por inexigibilidade ou dispensa de licitação.
Parágrafo único. Os Municípios poderão
utilizar
os
recursos
tecnológicos
disponibilizados pelo Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, notadamente as
ferramentas de automação e de tratamento de
dados georreferenciados relacionados à
pandemia.
Art. 5º Este Decreto Legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, produzindo
seus efeitos legais, a contar da data de
publicação da Lei Estadual que convalidou o
Decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020
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que reconheceu a situação de emergência na
saúde pública e se estendera até 1º de
setembro de 2020, e poderá ser renovado por
iniciativa do ente municipal.
Rio de Janeiro, em 16 de abril de 2020.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 11,DE 2020:
Susta os efeitos do § 1º do artigo1º do
Decreto n° 47.128, de 19 de junho de
2020.

Art. 1º Ficam sustados os efeitos do
parágrafo 1º do artigo1º do Decreto n°
47.128, publicado no Diário Oficial do
Poder Executivo no dia 19 de junho de
2020, que “dispõe sobre novas medidas
relacionadas às operações do transporte
público
coletivo
intermunicipal
de
passageiros
no
período
atual
de
enfrentamento
do
novo
coronavírus
(COVID-19), e dá outras providências”, com
o fito de retomar a circulação de transporte
ferroviário de passageiros no ramal de
Guapimirim.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em
vigor cinco dias após a data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, em 26 de agosto de 2020.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO
Presidente
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LEIS ESTADUAIS

LEI Nº 8794 DE 17 DE ABRIL DE 2020:
Reconhece o estado de calamidade
pública em virtude da situação de
emergência
decorrente
do
novo
coronavírus (covid-2019), declarado pelo
decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- Fica reconhecido o estado de
calamidade pública em virtude da pandemia
de COVID-19, o novo Coronavírus,
declarado pelo Decreto nº 46.973, de 16
de março de 2020.
Parágrafo único -A presente Lei se
respalda no caput do artigo 65,da Lei
Complementar nº 101/2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal -,que suspende a
contagem dos prazos e disposições
estabelecidas no caput do artigo 23 e seus
quatro parágrafos, no artigo 31 e no caput
do artigo 70, consoante o que prescreve
os incisos I e II do referido artigo 65 da
Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 2º- O prazo do estado de calamidade
pública reconhecido pela presente Lei será
válido até o dia 31 de dezembro de 2020 e,
caso seja necessário, poderá ser renovado
por Decreto e ratificado pela Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro nos
mesmos termos do Decreto nº 47.246 de 1º,
de setembro de 2020. (Redação dada pela Lei
Estadual nº 9008 de 15 de setembro de 2020)
Parágrafo Único -Ficam reconhecidos os
efeitos da presente Lei para os Decretos
que se fizerem necessários mencionados
no caput deste artigo.
Art. 3º-VETADO
Art. 4º-VETADO

Art. 5º- O Poder Executivo publicará em
sítio eletrônico todos os demonstrativos de
despesas emergenciais para aquisição de
produtos ou contratação de serviços,
realizadas durante a vigência do estado de
calamidade, conforme disposto na Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011.
Art. 6º- Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

Lei Estadual nº 8.815 de 11 de maio de
2020: Autoriza o Poder Executivo a
conceder a isenção de pedágio no âmbito
do Estado do Rio de Janeiro, aos
profissionais da área da saúde e
segurança pública, enquanto durar o plano
de contigência do novo coronavírus da
Secretaria de Estado de Saúde.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO Faço saber que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado e
conceder isenção da cobrança de pedágio, os
veículos de propriedades dos profissionais da
área da saúde e da segurança pública no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, durante
o período em que perdurar o estado de
emergência na saúde pública, reconhecido
pelo Decreto Estadual nº 46.973, de 16 de
março de 2020 ou qualquer outro que vier a
substituir-lhe em decorrência da pandemia
ocasionada pelo novo coronavírus, vetor da
COVID-19.
§ 1º - O Poder Executivo fica autorizado a
celebrar convênios com a União e os
municípios para expandir a garantia prevista
nesta lei para as praças de pedágio de
competência
dos
respectivos
entes
federativos.
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§ 2º - Considera-se profissionais de saúde
para os fins do caput deste artigo, os médicos,
enfermeiros,
dentistas,
técnicos
de
enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas,
nutricionistas
e
demais
funcionários
essenciais ao funcionamento das unidades de
saúde públicas e privadas do Estado do Rio
de Janeiro.
§ 3º - Considera-se profissionais da área de
segurança pública para os efeitos desta Lei os
policiais civis e militares, policiais federais,
policiais penais, bombeiros militares os
membros das forças armadas federais, os
órgãos de proteção e defesa civil municipais,
os guardas municipais e todos os contratados
pelo Segurança Presente.
§ 4º - Farão jus a isenção de que trata o caput
deste artigo os servidores do DEGASE.
Art. 2º - A comprovação para concessão da
gratuidade de que trata a presente Lei, se
dará
através
da
apresentação
de
contracheque,
carteira
funcional
e/ou
quaisquer outro documento comprobatório de
vínculo empregatício ou contratual.
Parágrafo Único - Os profissionais deverão
comprovar que seu deslocamento é a
trabalho.

de transporte ter início na execução de serviço
internacional, interestadual ou intermunicipal.
Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei por ato próprio.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação com vigência enquanto
perdurar o Plano de Contingência adotado
pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro em decorrência da pandemia pelo
coronavírus (COVID-19).
Rio de Janeiro, 11 de maio de 2020

WILSON WITZEL
Governador

Lei nº 8.817 de 11 de maio de 2020: Dispõe
sobre o protocolo de proteção e segurança
a ser adotado pelas operadoras de
transportes por aplicativo, no âmbito do
plano
de
contingência
do
novo
coronavírus da secretaria de estado de
saúde.

Art. 3º - O disposto na presente Lei se aplica,
ainda, aos profissionais cuidadores de idosos,
agentes socioeducativos e agentes da defesa
civil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO Faço saber que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 4º - Ficam isentos da cobrança de
pedágio, pelo período de que trata a presente
Lei, os veículos de transporte de mercadorias
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 1º - Estabelece protocolo de proteção e
segurança a ser adotado pelas operadoras de
transportes e entregas por aplicativo pelo
período em que estiver em vigor o Plano de
Contingência do Novo Coronavírus da
Secretaria de Estado de Saúde.

§ 1º - A isenção de que trata o presente artigo
abrange toda a extensão territorial do Estado
do Rio de Janeiro, abarcando todas as
concessões que administrem as respectivas
rodovias, sejam elas Estaduais ou Municipais.
§ 2º - Consideram se veículos de transporte
para fins desta lei, os veículos de transporte
de mercadorias, sejam eles leves, ou pesados
com 01 (um) ou mais eixos, que transportem
mercadorias sujeitas à incidência do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS, independente do ato

Parágrafo Único - Estão incluídas no escopo
nesta Lei as empresas que gerenciam
aplicativos para celular que ofertam transporte
individual de passageiros e entregas em
domicílio, estendendo os protocolos de
segurança para toda as pessoas cadastradas
como motoristas ou entregadores em suas
bases de dados.
Art. 2º - O protocolo de proteção de que trata
a presente Lei consiste:
I - ampla e clara orientação de cuidados com
a saúde do motorista e do cliente em
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conformidade com as autoridades de saúde e
sanitárias competentes;
II - VETADO
III - fornecimento de máscaras, álcool gel ou
qualquer outro Equipamento de Proteção
Individual que se faça necessário em
quantidade suficiente para média das viagens
executadas diariamente e para utilização
pelos motoristas e passageiros enquanto
durar o Plano de Contingência do Novo
Coronavírus da Secretaria de Estado de
Saúde;

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data da
sua publicação com vigência enquanto
perdurar o Plano de Contingência adotado
pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro em decorrência da pandemia pelo
coronavírus (COVID-19).
Rio de Janeiro, 11 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

IV - VETADO
V – VETADO
§ 1º - VETADO
§ 2º - V E T A D O.
Art. 3º - V E TA D O
Art. 4º - Estende-se aos documentos dos
veículos de transporte privado por meio de
aplicativos a prorrogação de que trata o artigo
4º da Lei Estadual nº 8769, de 23 de março de
2020, inclusive a inspeção anual de Gás
Natural Veicular.
Art. 5º - V E TA D O
Art. 6º Os motoristas de transporte
particular por aplicativo, adotando todas as
medidas e protocolos estabelecidos pela
presente Lei, poderão fazer transporte
intermunicipal de passageiros no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro. (Redação dada
pela Lei Estadual nº 9.002 de 10 de
setembro de 2020)
Art. 7º - O descumprimento do disposto na
presente Lei ensejará a aplicação de multa no
valor de 250 (duzentos e cinquenta) UFIR-RJ,
devendo o montante arrecadado ser revertido
ao Fundo Estadual de Saúde (FES).
Parágrafo Único - A reincidência acarretará a
cobrança em dobro da multa de que trata o
caput.
Art. 8º - A presente Lei se aplica em todas as
suas disposições aos taxistas.
Art. 9º - O Poder Executivo poderá
regulamentar a presente Lei por ato próprio.

LEI Nº 8818 DE 14 DE MAIO DE 2020:
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
fornecimento gratuito de equipamentos de
proteção individual (EPIs) durante o plano
de contingência do novo coronavírus
(covid-19) no Estado do Rio de Janeiro, na
forma que menciona.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO Faço saber que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Enquanto perdurar o plano de
contingência do novo coronavírus (COVID-19)
no Estado do Rio de Janeiro, estabelecido por
ato do Poder Executivo, os seguintes
estabelecimentos ou instituições deverão
fornecer, gratuitamente, Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) a todos os seus
funcionários ou colaboradores:
I - hospitais, postos de saúde e demais
unidades médicas, públicas e privadas;
II - farmácias e drogarias;
III - concessionárias de prestação de serviço
de transporte de ônibus intermunicipal, metrô,
trens, barcas e catamarãs;
IV
supermercados,
mercados,
minimercados, hortifrútis e padarias;
V - restaurantes, bares e lanchonetes;
VI - empresas ou cooperativas de coletas de
lixo;
VII - pet-shops;

Art. 10 - V E TA D O
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VIII - postos de combustível e lojas de
conveniência;
IX - prestadora de serviços de transporte de
carga;
X - lojas de materiais de construção;
XI - asilos públicos, privados e filantrópicos;
XII - empresas que gerenciam aplicativos para
celular que ofertam transporte individual de
passageiros ou entregas a domicílio;
XIII - instituições bancárias e casas lotéricas.
§ 1º - Os Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs) a que se refere este artigo são: luvas
descartáveis e máscaras em TNT descartável.
§ 2º - Para efeitos do inciso I deste artigo,
entende-se por equipe de funcionários e
colaborares os agentes e profissionais de
saúde, atendentes da recepção, seguranças,
profissionais de serviços gerais e todos os
demais que atuem de forma direta ou indireta
no setor da saúde em contato com o usuário,
que deverão receber, além do disposto no §
1º, máscara de proteção respiratória N95,
N99, N100, PFF2 ou PFF3, gorro descartável,
capote ou avental descartável, protetor ocular
ou protetor de face, sabonete líquido, luvas de
borracha
com
cano
longo,
botas
impermeáveis de cano longo.
§ 3º - Será fornecido também para todos os
funcionários e colaboradores álcool em gel
70% em quantidade e com acessos
suficientes para a realização da assepsia com
a frequência recomendada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS).
§ 4º - Os funcionários ou colaboradores
receberão orientações acerca do uso
adequado dos equipamentos citados por esta
Lei.
Art. 2º - O descumprimento do disposto no art.
1º desta Lei acarretará em multa
administrativa aos estabelecimentos ou
instituições no valor correspondente a 200
(duzentos) UFIR-RJ por cada autuação,
sendo o seu valor duplicado em caso de
reincidência.
Parágrafo Único - Os valores arrecadados
com a aplicação de multa serão destinados ao
Fundo Estadual de Saúde.

Art. 3º - O Poder Executivo deverá fornecer,
gratuitamente, Equipamentos de Proteção
Individual e insumos para a prevenção da
disseminação do novo coronavírus (COVID19) como luvas descartáveis, máscaras em
TNT descartável, álcool 70% (em gel ou
líquido) e outros que entender necessário
para os servidores das Secretarias de Estado
de Polícia Civil, Polícia Militar, Administração
Penitenciária, Defesa Civil, bem como do
Departamento
Geral
de
Ações
Socioeducativas (DEGASE), agentes do
Programa Segurança Presente, Auditores
Fiscais e servidores lotados nas barreiras
fiscais e operações de fiscalização volante.
Parágrafo Único - Deverão ter prioridade no
recebimento desses produtos os servidores e
agentes mencionados no caput deste artigo
que prestem serviço no patrulhamento das
ruas, no atendimento ao público ou com
contato com presos e adolescentes
apreendidos.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8819 DE 14 DE MAIO DE 2020:
Dispõe sobre a elaboração e divulgação de
campanhas e materiais informativos a
respeito da infecção pelo coronavírus
(COVID-19) e as formas de prevenção
direcionadas à população em situação de
rua, no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO Faço saber que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a elaboração e
divulgação de campanhas e materiais
informativos a respeito da infecção pelo
Coronavírus (COVID-19) e as formas de
prevenção direcionadas à população em
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situação de rua, no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro.
§ 1º - Para os fins desta Lei, considera-se
população em situação de rua o grupo
populacional heterogêneo que possui em
comum a pobreza extrema, os vínculos
familiares interrompidos ou fragilizados e a
inexistência de moradia convencional regular,
e que utiliza os logradouros públicos e as
áreas degradadas como espaço de moradia e
de sustento, de forma temporária ou
permanente, bem como as unidades de
acolhimento para pernoite temporário ou
como moradia provisória.
§ 2º - O material informativo poderá ser
entregue por equipes de abordagem prédefinidas pelo poder executivo, de acordo com
as áreas de maior distribuição da população
em situação de rua.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a
celebrar convênios ou termo de cooperação
técnica com os municípios para realização
dessas campanhas.
Art. 3º - As despesas decorrentes da
execução desta Lei correrão à conta de
dotações
orçamentárias
próprias
e
suplementares, se necessárias.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2020.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
utilizar câmeras termais com o fim de detectar
pessoas com febre em locais de grande fluxo,
como forma de prevenção, individual e
coletiva
do
cidadão,
a
doenças
infectocontagiosas, nas inspeções sanitárias
realizadas pela Secretaria de Estado de
Saúde.
§ 1º - Entende-se como locais de grande fluxo
os terminais de transporte público, como
metrô, barcas, rodoviárias entre outros, bem
como os mercados e estabelecimentos que
mantiverem suas atividades inalteradas por
força do Decreto nº 46.973/2020.
§ 2º - A pessoa identificada pela tecnologia,
como estando com febre, será convidada a
realizar os testes necessários para a
identificação da doença infectocontagiosa,
sendo vedada a imposição de realização do
exame ou será retirada do local.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a
adotar
as
medidas
necessárias
à
regulamentação desta Lei.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8820 DE 14 DE MAIO DE 2020:
Autoriza o poder executivo a utilizar
câmeras termais com o fim de detectar
pessoas com febre em locais de grande
fluxo, como forma de prevenção a doenças
infectocontagiosas.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO Faço saber que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

LEI Nº 8823 DE 14 DE MAIO DE 2020:
Dispõe sobre o acolhimento da população
em situação de rua e vulnerabilidade social
bem como demais providências de saúde
no enfrentamento à pandemia.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO Faço saber que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Estado a criar novos
centros de acolhimento e abrigamento para a
população em situação de rua vulnerabilidade
social, através da utilização de prédios
públicos ou privados enquanto perdurarem os
efeitos da pandemia.
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§ 1º - Os novos centros de acolhimento e
abrigamento poderão ser criados de forma
territorial para facilitar o deslocamento para as
unidades de saúde mais próximas dos
acolhidos que apresentarem sintomas graves
do COVID-19, evitando-se assim, sobrecarga
nas unidades de saúde.
§ 2º - Para atendimento nos novos centros de
acolhimento fica o Estado autorizado a
ampliar as equipes dos Programas Marcha
pela Cidadania e Ordem e Consultório na Rua
através:
I - da ampliação do pessoal mediante
contratação ou convocação, em regime de
urgência, de assistentes sociais, cuidadores,
educadores sociais, psicólogos.
§ 3º - As equipes dos centros de acolhimento
poderão receber orientação e treinamento no
sentido de evitar a propagação do vírus, bem
como sobre o procedimento padrão em caso
de isolamento de pessoas infectadas, porém
com sintomas brandos.
§ 4º - Dentre os novos centros de acolhimento
alguns
poderão
ser
destinados
especificamente para os idosos em situação
de vulnerabilidade social e sem vínculo
familiar.
Art. 2º - Como medidas de prevenção e
contenção da propagação do vírus, poderão
ser adotadas as seguintes medidas:
§ 1º - Nos Centros de acolhimento, aos
profissionais poderão ser fornecidos EPIequipamentos de proteção individual e kits de
higiene.
§ 2º - Aos acolhidos poderão ser fornecidos
kits de higiene individual.
Art. 3º - As pessoas em situação de
vulnerabilidade social e em situação de rua,
que recusarem o acolhimento deverão
receber kits de higiene e alimentação.
Parágrafo Único - Nas praças públicas
poderão ser disponibilizados contêineres com
água e sabão para a higienização das mãos
daqueles que recusarem o acolhimento.
Art. 4º - Os autônomos em situação de
vulnerabilidade social, aos quais terão suas
capacidades de sobrevivência e moradia

afetadas, poderão ter prioridade na
destinação dos recursos para o aluguel social.
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a
firmar termo de parceria, cooperação técnica,
contrato e convênio com entidades da
sociedade civil a fim de garantir a
descentralização das ações de acolhimento a
que se refere esta Lei, obedecendo os
critérios da Secretaria de Estado de Saúde e
do Ministério da Saúde.
Art. 6º - As despesas decorrentes do
cumprimento desta Lei correrão à conta de
dotações orçamentárias consignadas ao
Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às
Desigualdades Sociais (Lei nº 4056, de 30 de
dezembro de 2002), e/ou por outras dotações
a serem definidas pelo Poder Executivo.
Art. 7º - Esta Lei entra vigência na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8825 DE 14 DE MAIO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a criar
hospitais de campanha, em caráter
emergencial e provisório, dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO Faço saber que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado ao poder executivo a
criação de unidades de atendimento em
modelo de hospitais de campanha, , nos
termos do art. 5º, XXV da Constituição da
República e do artigo 15, XIII da Lei nº 8080,
de 19 de setembro de 1990, pelo tempo em
que durar o Plano de Contingência do Novo
Coronavírus, pela Secretaria de Estado de
Saúde, para a realização de triagem e
tratamento de baixa e média complexidade
dos casos de COVID-19, preferencialmente
em
favelas
e
demais
comunidade
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caracterizadas por habitações irregulares e
ausência de saneamento básico adequado.
Art. 2º - O Poder Executivo fica autorizado a
requisitar administrativamente propriedades
privadas que não sirvam de habitação, com o
intuito de viabilizar a instalação dos hospitais
de campanha previsto no art. 1º dessa Lei.
§ 1º - A requisição administrativa de que trata
a presente Lei deverá ser sempre
fundamentada e se consolidará através de ato
próprio específico.

Integrados de Educação Pública (CIEPs)
como abrigo voluntário de pessoas em estado
de vulnerabilidade social, preferencialmente
os moradores de rua que se encontrem no
grupo de risco, durante a situação de
emergência de que trata o Decreto nº 46.973,
de 16 de março de 2020.
Art. 2º - Serão abrigados, preferencialmente,
os moradores de rua que integrem o grupo de
risco de contrair COVID-19.

§ 2º - Será garantido ao particular o direito ao
pagamento posterior de indenização.

Parágrafo Único - Caso apenas um dos
membros do núcleo familiar esteja no grupo
de risco, todo o núcleo familiar deverá ser
acolhido.

Art. 3º - Os cidadãos que habitem o local
atendido pelo hospital de campanha poderão
optar por buscar atendimento em outros
locais.

Art. 3º - O Poder Executivo irá fornecer o
mínimo existencial para as pessoas abrigadas
nos CIEPs, em especial alimentação,
condições de higiene e atendimento de saúde.

§ 1º - Deverão ser realizadas busca ativas de
casos suspeitos, a serem realizado
exclusivamente por profissionais de saúde,
sendo vedada a presença de policiais.

Art. 4º - A execução dos atos materiais
necessários à concretização da presente Lei
deverão ser de responsabilidade conjunta e
coordenada da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
com a Secretaria de Estado de Saúde.

§ 2º - Fica vedado o estabelecimento de
qualquer restrição a circulação de pessoas
que não tenha sido imposta em caráter geral.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8826 DE 14 DE MAIO DE 2020:
Dispõe sobre a utilização dos centros
integrados de educação pública durante as
medidas de enfrentamento da propagação
e combate ao coronavírus (COVID-19), e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO Faço saber que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 5º - As despesas decorrentes dessa lei
correrão à conta da dotação orçamentária do
Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às
Desigualdades Sociais, conforme disposto no
inciso VI do artigo 3º da Lei nº 4.056, de 30 de
dezembro de 2002.
Art. 6º - Cessado o disposto no art. 4º, VI, do
Decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020,
ou outro dispositivo análogo que venha a
sucedê-lo, no sentido de suspender a
interrupção das aulas da rede pública de
ensino, os CIEPs deverão ter sua finalidade
restaurada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Art. 7º - Essa Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
utilizar as dependências dos Centros
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LEI Nº 8827 DE 14 DE MAIO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a promover
ação de fomento emergencial para os
pontos de cultura durante o combate ao
vírus COVID-19.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO Faço saber que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- O Poder Executivo fica autorizado a
promover ação de fomento emergencial
mediante auxílio financeiro, a ser estabelecido
de acordo com a necessidade de cada agente
cultural, por até 06 meses, aos pontos de
cultura
reconhecidos
e
que
sejam
cadastrados pela Rede Estadual de Pontos de
Cultura, vinculada à Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa - SECEC.
§ 1º - O auxílio previsto no caput poderá ser
acessado para aqueles que comprovarem ter
realizado ações culturais, educativas e de
cidadania nos 12 meses anteriores à data de
início da vigência desta Lei.
§ 2º - Aqueles que receberem a verba de
fomento prevista nesta Lei deverão, durante
os seis meses em que for recebida a verba,
produzir conteúdos digitais estruturantes
como oficinas à distância, digitalização,
preservação e difusão de acervos, ou não
estruturantes como podcasts culturais, web
rádios, desenvolvimento de sites de redes de
agentes e artistas, apresentações artísticas e
festivais.
§ 3º - Os conteúdos produzidos serão
divulgados pela Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa - SECEC.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2020.

LEI Nº 8829 DE 14 DE MAIO DE 2020:
Dispõe sobre a alteração da lei nº 5.901, de
24 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre
a obrigatoriedade dos hotéis, restaurantes,
bares e similares, localizados no âmbito do
Estado
do
Rio
de
Janeiro,
de
disponibilizarem gel sanitizante aos seus
usuários.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO Faço saber que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Altera-se a Lei nº 5.901/2011, para
acrescentar Parágrafo Único ao artigo 1º, com
a seguinte redação:
Parágrafo Único - Na falta de gel sanitizante,
será disponibilizado álcool etílico hidratado
70º.
Art. 2º - Altera-se a Lei nº 5.901/2011, para
acrescentar parágrafo único ao artigo 2º, com
a seguinte redação:
Parágrafo Único - Na falta de gel sanitizante,
será disponibilizado álcool etílico hidratado
70º.
Art. 3º - Suprima-se o artigo 3º da Lei nº
5.901/2011.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação e produzirá seus efeitos
durante o prazo de vigência da calamidade
pública nos termos do Decreto nº 46.973, de
16 de março de 2020, bem como dos seus
atos de renovação.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

WILSON WITZEL
Governador
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LEI Nº 8830 DE 14 DE MAIO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a antecipar a
dispensação de medicamentos de uso
contínuo no Estado do Rio de Janeiro, em
casos de endemia, epidemia e pandemia,
em toda a rede de saúde, no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO Faço saber que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo a
dispensar medicamentos de uso contínuo em
quantidade
suficiente
para
períodos
superiores a 30 dias no Estado do Rio de
Janeiro, em casos decorrentes de situações
de perigo iminente, de calamidade pública ou
de irrupção de epidemias, epidemias e
pandemias, em toda a rede de saúde pública
e privada no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro.
§ 1º - Para os efeitos desta Lei, considera-se
dispensação o ato de fornecimento ao
consumidor de medicamentos, insumos
farmacêuticos
e
correlatos,
a
título
remunerado ou não.
§ 2º - A dispensação de medicamentos
dependerá da disponibilidade de estoque e
logística dos hospitais, clínicas, unidades de
saúde e farmácias populares.
Art. 2º - Caberá à Secretaria de Estado de
Saúde determinar quais medicamentos e em
quais quantidades poderão ser dispensados
em caráter antecipado.
Art. 3º - Esta medida poderá ser priorizada
para as pessoas idosas e que se enquadram
no grupo de risco em casos de endemia,
epidemia e pandemia, em toda a rede de
saúde, pública ou privada, no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8824 DE 14 DE MAIO DE 2020 –
REPUBLICAÇÃO - Autoriza o Poder
Executivo a conceder benefícios fiscais do
ICMS incidentes nas operações e
prestações realizadas no âmbito da
adoção de medidas de prevenção ao
contágio,
de
enfrentamento
e
contingenciamento da pandemia causada
pelo novo coronavírus - COVID-19 –
enquanto perdurar os efeitos do decreto nº
46.973, de 16 de março de 2020 que
reconhece a situação de emergência na
saúde pública do Estado do Rio de Janeiro
em razão do contágio e adota medidas de
enfrentamento da propagação decorrente
do novo coronavírus - COVID-19, e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO Faço saber que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
conceder isenção do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS -, incidente nas
operações de importação, internas e
interestaduais,
bem
como
nas
correspondentes prestações de serviço de
transportes, praticadas por pessoas físicas e
jurídicas, contribuintes ou não do imposto,
realizadas no âmbito da adoção de medidas
de prevenção ao contágio, de enfrentamento
e contingenciamento da pandemia causada
pelo novo Coronavírus - COVID-19 -, com os
equipamentos, insumos e mercadorias
identificados pelos respectivos Código da
Nomenclatura do Mercosul - NCM - nos
termos do Anexo Único desta Lei.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, e terá a sua vigência
enquanto perdurar os efeitos do Decreto nº
46.973, de 16 de março de 2020 que
reconhece a situação de emergência na
saúde pública do estado do Rio de Janeiro em
razão do contágio e adota medidas de
enfrentamento da propagação decorrente do
novo Coronavírus - COVID-19 - e dá outras
providências.
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Rio de Janeiro, 14 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8832 DE 21 DE MAIO DE 2020:
Dispõe sobre a transparência nos
contratos emergenciais firmados pela
Administração Pública em razão da
situação de calamidade decorrente da
epidemia do coronavírus (COVID-19).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a publicidade
dos contratos celebrados pela Administração
Pública do Estado do Rio de Janeiro em
caráter emergencial decorrente da epidemia
de COVID-19.
Art. 2º - A Administração Pública Estadual
deverá publicar, no sítio eletrônico da
transparência, a relação de todos os contratos
que forem firmados em caráter emergencial
para conter o avanço da epidemia de COVID19 e para amenizar as consequências do
mesmo para a população.
Art. 3º - A publicação deverá conter os
seguintes dados:
I - nome e CNPJ/CPF das partes contratadas;
II - objeto do contrato;
III - justificativa para celebração emergencial
do contrato;
IV - valor do contrato;

despesa correspondente. (Incluído pela Lei
Estadual nº 8.995 de 31 de agosto de 2020)
Art. 3-B Em caso de efetivação da
prorrogação
do
contrato
ou
de
acréscimos/supressões ao objeto contratado,
estas ocorrências devem ser incluídas no sítio
específico de divulgação das contratações,
com as respectivas justificativas técnicas e os
instrumentos legais utilizados. (Incluído pela
Lei Estadual nº 8.995 de 31 de agosto de
2020)
Art. 3-C O sítio eletrônico do qual trata esta Lei
também deverá ser utilizado para divulgar o
edital e demais fases públicas das licitações
realizadas nas modalidades de pregão
presencial ou eletrônico. (Incluído pela Lei
Estadual nº 8.995 de 31 de agosto de 2020)
Art. 4º - O disposto nesta Lei se aplica a todos
os contratos firmados pela administração
pública em caráter emergencial decorrente do
período de calamidade causado pela
Epidemia de COVID-19.
§ 1º O descumprimento do disposto no caput
deste artigo acarretará aos gestores e
dirigentes as sanções previstas na Lei Federal
nº 8.429, de 02 de junho de 1992, sem
prejuízo da aplicação de outras sanções
administrativas, cíveis e penais, previstas na
legislação em vigor. (Incluído pela Lei
Estadual nº 8.995 de 31 de agosto de 2020)
§ 2º As despesas decorrentes da execução
desta Lei deverão ser devidamente
publicadas, em sítio eletrônico próprio, de
modo a assegurar o acesso público aos dados
e a favorecer os processos de fiscalização e
controle social. (Incluído pela Lei Estadual nº
8.995 de 31 de agosto de 2020)
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação com vigência enquanto
perdurar o Plano de Contingência em
decorrência da pandemia pelo coronavírus
(COVID-19).
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2020.

V - vigência do contrato.
Art. 3-A As informações de que trata esta lei
devem ser incluídas no sítio eletrônico em um
prazo de até 2 (dois) dias úteis após a
celebração do contrato ou do empenho da

WILSON WITZEL
Governador
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LEI Nº 8834 DE 21 DE MAIO DE 2020:
Dispõe sobre o disparo de mensagens via
SMS, pelas operadoras de telefonia móvel,
aos seus usuários, com informações
atualizadas referentes às medidas de
enfrentamento da propagação e combate
ao coronavírus (COVID-19), e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam as operadoras de telefonia
móvel obrigadas a disponibilizar os boletins
diários emitidos pela Secretaria de Estado de
Saúde sobre condutas, procedimentos e
recomendações de saúde pública, referentes
às medidas de prevenção e enfrentamento à
pandemia do coronavírus (COVID-19).
Parágrafo Único - As informações, de que
trata o caput do art. 1º, serão as oficiais
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8835 DE 21 DE MAIO DE 2020:
Dispõe sobre a tarifa dos serviços
prestados pela Companhia Estadual de
Águas e Esgoto do Rio de Janeiro
(CEDAE).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A Campanha Estadual de Águas e
Esgoto do Rio de Janeiro (CEDAE) poderá
conceder descontos de, no mínimo 20% na
tarifa dos serviços por ela prestados,
enquanto perdurar os efeitos do Decreto nº
46.973, de 16 de março de 2020, no Estado
do Rio de Janeiro.

Art. 2º - A obrigatoriedade disposta no caput
do art. 1º se dará através de Serviço de
Mensagem Curta (SMS) e/ou através de
aplicativo multiplataforma de mensagens
instantâneas.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação

Art. 3º - As operadoras de telefonia móvel não
poderão suspender os serviços de envio das
mensagens, que são consideradas de
utilidade pública, em decorrência do
inadimplemento dos consumidores.

WILSON WITZEL

Art. 4º - O não cumprimento do disposto nesta
Lei acarretará multa de 3.000 (três mil) UFIRRJ; em caso de reincidência, a multa será
duplicada.
Art. 5º - Esta Lei terá o prazo de vigência
enquanto perdurar o estado de emergência
(Decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020)
estabelecido pelo Governo do Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2020.

Governador

LEI Nº 8836 DE 21 DE MAIO DE 2020:
Dispõe sobre a proteção e defesa da saúde
pública nos condomínios edilícios em todo
o Estado do Rio de Janeiro durante a
pandemia da doença COVID-19.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2020.
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Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

a proibir a utilização nociva, em termos de
saúde pública, de áreas comuns nos
condomínios edifícios.

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre as medidas de
proteção e defesa da saúde pública nos
condomínios edilícios no Estado do Rio de
Janeiro em razão da pandemia da doença
Covid-19.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, com vigência enquanto perdurar
as restrições previstas nos atos do Poder
Executivo em relação a COVID-19.

Art. 2º - Visando evitar a propagação do
contágio do novo Coronavírus, ficam
recomendados e autorizados os condomínios
edilícios, sem prejuízo do disposto nas
normas próprias já baixadas pelo Poder
Executivo, enquanto durar o estado de
calamidade pública por conta do novo
coronavírus:
I - a promover a interdição de áreas comuns
de uso comum, dentre as quais salões de
festas, bares, playgrounds, pátios, parques
infantis, piscinas, saunas, espaços de
ginástica, academias e quadras de quaisquer
esportes;
II - a não realizar assembleias gerais por meio
materialmente presencial;
III - ofertar equipamento de proteção individual
(EPI) aos trabalhadores e trabalhadoras que
prestam serviços diretos ou terceirizados.
§ 1º - A interdição de áreas comuns não pode
impedir o trânsito de pessoas e veículos no
edifício.
§ 2º - Em sendo imprescindível a realização
de deliberações assembleares, o responsável
pela convocação da assembleia deverá dar
preferência à sua realização por meio virtual.
Art. 3º - Em razão da recomendação contida
no artigo 2°, inciso II desta Lei não oportunizar
a renovação formal dos mandatos dos
síndicos, gerando o risco de bloqueio das
contas bancárias dos condomínios, ficam as
instituições bancárias depositárias de ativos
financeiros
dos
condomínios
edilícios
autorizadas a prorrogar em noventa dias após
a entrada em vigor desta Lei o bloqueio das
contas
bancárias
dos
respectivos
condomínios em razão do término dos
mandatos de seus síndicos.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8839 DE 21 DE MAIO DE 2020:
Dispõe sobre a política estadual de
sanitização de ambientes no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro, para evitar a
transmissão
de
doenças
infectocontagiosas, como o coronavírus COVID-19.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a criação da política
estadual de sanitização de ambientes,
devendo ser implementada nos locais
fechados de acesso coletivo públicos ou
privados, possuindo sistema de climatização
ou não, objetivando evitar a transmissão de
doenças
infectocontagiosas,
como
o
Coronavírus - COVID-19.
Parágrafo Único - A implementação da política
de que trata o caput deverá priorizar as
unidades de saúde fixas e móveis.
Art. 2º - A sanitização de ambientes deverá
ser realizada inclusive em paredes, tetos,
pisos e imobiliários.

§ 1º - O uso dos produtos utilizados no
procedimento deverá estar devidamente
Art. 4º - Enquanto vigorar o estado de
autorizado pelo órgão público competente,
calamidade pública, ficam as autoridades
não podendo ser nocivo à saúde e ao meio
sanitárias estaduais autorizadas a fiscalizar e
ambiente.
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§ 2º - Fica estabelecida a periodicidade de
manutenção, conforme o estabelecido na
ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas), em ônibus, trens, metrôs e barcas
que possuam aparelho de ar-condicionado,
devendo afixar em local visível a data da
manutenção, bem como o período de
validade, a empresa que executou o serviço e
o seu responsável técnico.
Art. 3º - O Poder Executivo irá regulamentar a
presente lei, definindo os padrões mínimos de
limpeza, bem como a sua periodicidade, a fim
de eliminar ou impedir a proliferação de
microrganismos prejudiciais à saúde nesses
ambientes.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

enfermagem, para a realização da atividade,
sob orientação de profissional, com formação
e experiência profissional na área de
conhecimento desenvolvida no curso do
estagiário.
Art. 2º - O 'DISQUE-COVID' fornecerá
informações e orientações sobre as formas de
prevenção e os procedimentos em caso de
infecção pelo coronavírus (COVID-19),
podendo ainda receber pedidos de prestação
de socorro, reclamações, denúncias e elogios
dos cidadãos.
Art. 3º - A Secretaria de Estado de Saúde
poderá disponibilizar ambulâncias para
socorrer os casos de pedido de socorro e
transporte de casos solicitados.
Art. 4º - A Secretaria de Estado de Saúde
poderá articular com outras pastas do governo
para a realização do disposto nesta Lei.
Art. 5º - O 'DISQUE-COVID' funcionará
enquanto perdurar o plano de contingência e
enfrentamento do novo Coronavírus (COVID19).
Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei.

LEI Nº 8840 DE 21 DE MAIO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a instituir, no
âmbito da secretaria estadual de saúde, o
'disque-COVID' na forma que menciona.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação com vigência enquanto
perdurar o Plano de Contingência em
decorrência da pandemia pelo coronavírus
(COVID-19).
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo a instituir,
no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde
do Rio de Janeiro, o 'DISQUE-COVID', serviço
telefônico gratuito, para o atendimento à
população do Estado do Rio de Janeiro.
§ 1º - O serviço do “DISQUE COVID-19”,
deverá fomentar a forma voluntária de ação e
os seus participantes poderão receber um
certificado de Cidadão Amigo da Saúde.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8843 DE 21 DE MAIO DE 2020:
Institui programa de diretrizes de atenção
às populações mais vulneráveis em
situações de emergências decorrentes de
epidemias no Estado do Rio de Janeiro, e
dá outras providências.

§ 2º - Os atendentes devem ser médicos ou
enfermeiros, podendo ser contratados
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
estagiários dos cursos de medicina e
JANEIRO
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Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído o Programa de Atenção
às Populações Vulneráveis em Situações de
Emergências Sanitárias Ocasionadas por
Epidemias, no Estado do Rio de Janeiro, e dá
outras providências.
§ 1º - Para os efeitos deste programa,
entendem-se como situações de emergências
sanitárias
as
situações
formalmente
declaradas pelas autoridades competentes.
§ 2º - Para os fins desta Lei, utilizam-se as
diretrizes indicadas pela
Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de
1993, que instituiu a Lei
Orgânica da Assistência Social, e pela
Portaria nº 1863, de 29 de setembro de 2003,
do Ministério da Saúde, que instituiu a Política
Nacional de Atenção às Urgências.
Art. 2º - Em situações de emergências
sanitárias,
assim
declaradas
pelas
autoridades
competentes,
devem
ser
observados os seguintes aspectos:
I - os estabelecimentos privados não poderão
praticar preços abusivos para insumos
relativos à proteção da população;
II - os estabelecimentos de atendimento à
população deverão fornecer meios de
higienização que visem a conter a propagação
de doenças;
III - serão garantidos à população não
atendida por benefícios previdenciários,
mediante aprovação do Conselho Estadual de
Assistência
Social,
benefícios
socioassistenciais eventuais na forma dos
artigos 13 e 22 da Lei Federal nº 8.742, de
1993, e de acordo com regulamentação do
Poder Executivo estadual;
IV - as concessionárias de serviços de
telecomunicações deverão prover amplo
acesso à rede, a fim de garantir o alcance à
informação;
V - V E T A D O;
VI - as empresas concessionárias dos
serviços de abastecimento de água e de
distribuição de energia elétrica, bem como as

empresas que prestam serviço de acesso à
Internet, ficam proibidas de interromper a
prestação dos referidos serviços aos usuários
pelo período que durar a emergência
sanitária.
Parágrafo Único - Para os fins a que se
destina o inciso VI deste artigo, o Estado do
Rio de Janeiro fica autorizado a estabelecer
convênios e parcerias para o provimento dos
serviços.
Art. 3º - Ficam definidas ações de prevenção
e proteção de acordo com a realidade de cada
segmento, de acordo com a situação de
vulnerabilidade a que determinados setores
da sociedade estão submetidos, em razão das
necessidades ocasionadas pelas situações
de emergências sanitárias causadas por
epidemias, bem como observando a
experiência de outros países em que houve
aumento da violência doméstica no contexto
do isolamento domiciliar, que considerarão:
I - quanto aos estudantes da rede pública de
ensino: para evitar potenciais prejuízos
quanto ao direito à alimentação dos
estudantes, o Poder Executivo deverá
regulamentar o mecanismo que viabilize que
os alunos da rede pública de educação, no
período de suspensão das aulas, continuem a
ter
direito
à
alimentação
escolar,
disponibilizada a sua família por meio de
aporte financeiro em meios de pagamento
disponíveis que viabilizem a aquisição da
alimentação em comércio próximo à
residência do aluno beneficiado;
II - quanto aos trabalhadores formais: será
fomentada a prática de alternativas à
exposição ao vírus em transportes públicos,
incluindo a alternância de horários de entrada
e saída, assim como a tolerância ao horário
estendido de entrada e saída para diminuir a
lotação nos transportes públicos;
III - quanto aos trabalhadores informais:
deverá ser realizada campanha para o efetivo
cadastro e identificação dos casos a serem
submetidos ao necessário isolamento, assim
como
o estabelecimento de bolsas
alimentação àqueles que, devido à
emergência sanitária, tiverem seu sustento
prejudicado;
IV - V E T A D O;
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V - quanto à população de pessoas privadas
de liberdade ou em situação de acolhimento
institucional:
será
estabelecido
plano
específico
de
prevenção
e
contingenciamento,
devendo
ser
disponibilizado relatório diário com o
monitoramento dos casos e as providências
tomadas;
VI - quanto à população em situação de rua:
deverá ser ampliada a rede de restaurantes
populares, ou, em caso de restrição ao acesso
estes deverão garantir a feitura de alimentos
a serem distribuídos em embalagem
descartável nos locais de maior concentração
desta população;
VII - quanto às pessoas em isolamento
domiciliar: será constituída uma comissão de
prevenção e atenção aos casos de violência
doméstica, formada por representantes de
organizações
governamentais,
nãogovernamentais,
de
conselhos
de
representação social que trata de política para
as mulheres, para atuar no período de
restrição a fim de fomentar políticas públicas
que visem ao desenvolvimento de projetos
educativos, de promoção à saúde e de acesso
à justiça, em estrita observância à garantia
dos direitos humanos e ao Estado de Direito.
Parágrafo Único - Para cumprimento do
disposto no inciso VI deste artigo, as cozinhas
e refeitórios das escolas públicas, dos clubes
e de outros espaços públicos deverão ser
adaptados para a produção e distribuição de
alimentos, em embalagem descartável, no
local de maior concentração da população em
situação de rua.
Art. 4º - As despesas com a execução desta
Lei correrão à conta de dotações próprias,
consignadas no orçamento vigente e
suplementada, se necessário; e do Fundo
Estadual de Combate à Pobreza e às
Desigualdades Sociais - FECP -, devendo as
previsões
futuras
destinar
recursos
específicos para o seu fiel cumprimento.
Art. 5º - As medidas previstas nesta Lei
poderão ser reavaliadas a qualquer momento,
mesmo antes do prazo estipulado.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8847 DE 27 DE MAIO DE 2020:
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos
comerciais
em
funcionamento no estado do rio de janeiro
disponibilizarem as faturas de compras ou
boletos digitais de seus clientes, em seus
sítios eletrônicos, na forma que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam os estabelecimentos
comerciais em funcionamento no Estado do
Rio de Janeiro obrigados a disponibilizarem a
seus cliente, em seus sítios eletrônicos, as
faturas ou boletos digitais de seus clientes,
para pagamento de compras efetuadas por
meio de cartões fidelidade ou carnês,
enquanto vigorar o estado de Calamidade
Pública oficialmente homologado pelos
Decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020 e
o Decreto nº 46.980, de 19 de março de 2020,
que foram reconhecidos pela Lei nº 8.794, de
17 de março de 2020, devido a pandemia
COVID-19.
Art. 2º - Os estabelecimentos comerciais ficam
impedidas de cobrar multa e/ou juros dos
clientes que ficarem inadimplentes por falta de
acesso às faturas ou boletos de pagamento,
enquanto vigorarem os Decretos dispostos no
artigo 1º desta Lei.
Parágrafo
Único
Em
caso
de
inadimplemento do cliente, por ter sido
afetado parcialmente no recebimento de sua
renda mensal, fica o estabelecimento
comercial obrigado em buscar de forma

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará, em
até 10 (dez) dias, as sanções, a serem
aplicadas devido ao descumprimento das
determinações previstas nesta Lei.
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amigável uma solução, antes de enviar o
nome do cliente aos bancos de dados e
cadastros relativos a consumidores, os
serviços de proteção ao crédito e congêneres.
Art. 3º - O descumprimento das disposições
contidas nesta Lei sujeitará o infrator, ao
pagamento de multa correspondente a 1.000
(mil) UFIR-RJ, que deverá ser revertida para
o Fundo Especial de Apoio a Programas de
Proteção e Defesa do Consumidor FEPROCON.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2020.

Art. 2º - O Plano Estadual Emergencial para
funcionamento do SUAS, visa oferecer aos
municípios do estado, orientações e apoio
necessários à garantia dos direitos
fundamentais da população em situação de
vulnerabilidade e risco social, público
prioritário no atendimento ofertado pelo
SUAS, visando protegê-los da contaminação,
evitar a propagação do Coronavírus (COVID19) e garantir a proteção dos trabalhadores do
SUAS no exercício de suas funções.
Art. 3º - Para efeitos desta Lei são
consideradas pessoas em situação de
vulnerabilidade
e
risco
os
grupos
populacionais dos sem renda
ou de baixa renda, desempregados,
subempregados, pessoas idosas,

WILSON WITZEL
Governador

pessoas com deficiência, enfermos que
habitam locais insalubres, com
dificuldades de acesso a bens e serviços
produzidos em sociedade,

LEI Nº 8848 DE 27 DE MAIO DE 2020:
Autoriza o poder executivo a instituir, em
caráter emergencial, o plano estadual de
funcionamento do sistema único de
assistência social (SUAS), no atendimento
à
população
em
situação
de
vulnerabilidade e risco agravados pela
epidemia provocada pelo coronavírus
(COVID-19) no Estado do Rio de Janeiro, e
dá outras providências.

que deverão ser o público prioritário no
atendimento ofertado pela política de
Assistência Social através do SUAS.
Art. 4º - O plano Estadual Emergencial de
Funcionamento do SUAS,
visa orientar e apoiar os municípios na oferta
de atendimento, em caráter excepcional,
através de seus equipamentos de referência
Centro
de Referência da Assistência Social - CRAS e Centro de Referência

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

Especializado de Assistência Social - CREAS
-, Centros Dia, Centros

Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

de Convivência, Centros Pop e Unidades de
Acolhimento Institucional

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
instituir em caráter emergencial o Plano
Estadual de Funcionamento do SUAS no
Estado do Rio de Janeiro e definir as
respectivas
ações
necessárias
ao
enfrentamento da epidemia provocada pelo
Coronavírus (COVID-19) em nosso Estado,
consoante os princípios, diretrizes e objetivos
previstos nesta Lei e na Lei Orgânica de
Assistência Social (Lei nº 8.742, de 07 de
dezembro de1993).

(Abrigos e Serviços de Família Acolhedora).
Art. 5º - O Plano Estadual Emergencial de
Funcionamento do SUAS
atenderá as seguintes diretrizes:
I - Assegurar à população em situação de
vulnerabilidade e risco social o atendimento
emergencial que garanta a sua proteção e
sobrevivência através do atendimento
socioassistencial;
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II - Garantir e fornecer condições adequadas
e equipamentos necessários para a
comunicação à distância, bem como
transporte para
deslocamentos seguros das equipes, visando
à realização das atividades laborais, de modo
que os trabalhadores possam continuar
executando os serviços e as atividades
essenciais com segurança;
III - garantir a parceria operacional com
entidades prestadoras de serviços da rede
SUAS;
IV - Promover atuação intersetorial com as
secretarias de saúde e educação para o
combate ao Coronavírus (COVID-19);

IV - Adquirir em caráter emergencial cestas
básicas e materiais de higiene pessoal e
ambiental para distribuição prioritariamente
aqueles que ainda não são beneficiários do
Programa Bolsa Família e que constam do
CADÙNICO;
V - Reativar Programas estadual ou
municipais de transferência de renda, em
caráter emergencial, para a transferência de
renda para famílias pobres e abaixo da linha
de pobreza que não sejam beneficiárias do
PBF, BPC, e outros benefícios, que possam
ser identificados em situação similar aos
públicos já beneficiários, de acordo com a
disponibilidade financeira do estado e
municípios;

VI - Promover atuação intersetorial com as
secretarias de saúde, de educação e de
desenvolvimento econômico.

VI - Adquirir em caráter emergencial cestas
básicas e materiais de higiene pessoal e
ambiental para distribuição gratuita, em
caráter prioritário, para pessoas que ainda
não são beneficiárias do Programa Bolsa
Família, mas que constam do CADÙNICO, e
trabalhadores
autônomos
sem
renda
comprovada;

Art. 6º - São ações que poderão ser
implementadas
pelo
Plano
Estadual
Emergencial de Funcionamento do SUAS
para promover a garantia da proteção e
sobrevivência da população em situação de
vulnerabilidade e risco social.

VII - Garantir a população em situação de rua,
a oferta de espaços adequados ao
acolhimento, abrigo, alimentação e cuidados
de higiene, em pequenos grupos, com
prioridade para crianças, adolescentes,
idosos e gestantes;

I - Manter abertos os CRAS e CREAS para
atendimentos pontuais e emergências,
inclusive, com equipes de plantão nos finais
de semana, considerando a disponibilidade de
equipes e realidade observada após análise;

VIII - Permitir a utilização dos recursos dos
fundos de assistência social, em caráter
temporário e emergencial, para a compra de
sabão, detergente, de luvas, álcool gel,
máscaras e demais itens necessários a
proteção sanitária dos trabalhadores da
assistência social e para distribuição as
famílias e indivíduos que apresentarem
demanda identificada pela equipe técnica;

V - Garantir a proteção dos usuários dos
serviços do SUAS, atuando para preservar
sua integridade física e mental face à
pandemia;

II - Devem ser criados sistemas de
comunicação entre os profissionais do SUAS
e os usuários, disponibilizando linhas de
telefonia celular, redes sociais, dentre outros,
para que estes possam acessar as
informações e atendimentos necessários,
evitando deslocamentos para diminuir o
contato presencial;
III - Garantir a ampliação dos recursos
financeiros repassados pelo governo do
estado para os serviços de alta complexidade,
com prioridade para atender aos abrigos de
crianças, adolescentes,
pessoas
com
deficiência e idosos e implantar abrigos
provisórios;

IX - Ampliar recursos financeiros do Governo
do Estado para o programa “Aluguel social”;
X - Garantir a utilização de recursos
financeiros repassados pelo governo do
estado e governo federal, prioritariamente na
manutenção dos abrigos (instituições de longa
permanência) e na aquisição de cestas
básicas e Kits de higiene pessoal e do
ambiente das moradias para distribuição.
Art. 7º - São ações que poderão ser
implementadas
pelo
Plano
Estadual
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Emergencial de Funcionamento do SUAS
para promover a gestão do trabalho no SUAS
e a proteção de seus trabalhadores:
I - Promover a imediata ampliação das
equipes técnicas do SUAS através de
contratação temporária emergencial de
assistentes sociais, psicólogos e outros
profissionais
habilitados
pela
Norma
Operacional Básica de Recursos Humanos do
SUAS (NOBRH-SUAS);
II - Garantir a entrada e saída dos
trabalhadores do SUAS entre todos os
municípios do Estado, não interrompendo
seus acessos aos trabalhos;
III - suspender e cancelar as férias dos
trabalhadores do SUAS, para que fiquem
disponíveis aos serviços socioassistenciais
durante todo o período da epidemia;
IV - Manter em regime diferenciado de
teletrabalho em atividades de suporte aos
serviços socioassistenciais os seguintes
servidores: maiores de 60 anos; gestantes;
aqueles que possuem doenças cardíacas e
respiratórias crônicas; imunodeprimidos,
incluindo diabéticos, oncológicos, nefropatas;
transplantados,
em
uso
de
imunossupressores e os que tiverem filhos
menores de 1 (um) ano de idade;
V - Promover parcerias com instituições de
ensino, para que estudantes de serviço social
e psicologia (a partir do 4º período) possam
apoiar
a
prestação
de
serviços
socioassistenciais;
VI - Suspender atividades coletivas
presenciais nas unidades socioassistenciais,
tais como, reuniões temáticas, reuniões de
grupos,
inclusive
de
convivência
e
fortalecimento de vínculos;
VII - os CREAS devem entrar em contato com
o Sistema de Justiça para definirem
conjuntamente as estratégias de possíveis
para o atendimento dos adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativas em
meio aberto em liberdade assistida e em
prestação de serviços comunitários;
VIII - Utilizar canais oficiais de comunicação
do município para orientar a população sobre
como acessar benefícios eventuais (cestas
básicas, kits de higiene), cadastro único/bolsa

família,
abrigos
socioassistenciais;

e

demais

serviços

IX - Garantir a proteção sanitária aos
servidores
lotados nos
equipamentos
socioassistenciais com luvas, máscaras e
álcool Gel, oferecendo ainda, sempre que
possível, deslocamento em veículos da
prefeitura, evitando o uso de transporte
público;
X - As equipes técnicas dos CRAS e CREAS
devem atuar com prioridade para mitigar as
situações de desproteção social das
populações diante da epidemia, favorecendo
a sobrevivência e o acesso aos serviços de
acolhimento institucional e aos benefícios
eventuais (alimentação, higiene pessoal e
ambiental e auxílio funeral).
Art. 8º - São ações que poderão ser
implementadas
pelo
Plano
Estadual
Emergencial de Funcionamento do SUAS
para garantir a parceria operacional com
entidades prestadoras de serviços da rede
SUAS:
I - Disponibilizar a Fundação Leão XIII e
Fundação para a Infância e adolescência - FIA
e seus núcleos descentralizados nos
municípios para apoio as ações emergenciais
municipais;
II - As entidades prestadoras de serviços e
ações da rede SUAS devem apoiar às ações
municipais, inclusive, disponibilizando suas
equipes, espaço físico e outros recursos
disponíveis, em caso de necessidade e,
prioritariamente, para suporte às unidades de
acolhimento institucional.
Art. 9º - São ações que poderão ser
implementadas
pelo
Plano
Estadual
Emergencial de Funcionamento do SUAS
para garantir a atuação intersetorial com as
secretarias de saúde e educação para o
combate ao Coronavírus (COVID-19):
I - Estabelecer parcerias entre as secretarias
de assistência social e as secretarias de
educação para a utilização, quando
necessário, dos espaços físicos das escolas,
favorecendo o acesso dos usuários no
recebimento de itens de alimentação e higiene
a serem distribuídos pela assistência social;

II - Estabelecer parcerias com as secretarias
de saúde para o desenvolvimento de ações
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conjuntas de apoio socioassistencial aos
cuidados de saúde;
III - os profissionais psicólogos das equipes
técnicas dos CRAS e CREAS devem criar
estratégias favorecedoras da acolhida,
suporte psicossocial e apoio aos usuários
diante das situações de desproteção social e
desamparo, especialmente vividas sob as
condições
de
risco,
isolamento
e
confinamento. Para tanto, devem ser
priorizadas estratégias de comunicação social
(atendimentos
telefônicos,
grupos
de
WhatsApp, aplicativos de videoconferência,
vídeos em redes sociais, comunicados e
orientações em rádios comunitárias, dentre
outros);
IV - As equipes técnicas dos CRAS e CREAS
devem apoiar os processos de identificação
de grupos mais vulneráveis à epidemia do
Coronavírus (CPVID-19) para que tenham
prioridade
nos
atendimentos
e
nos
encaminhamentos necessários à preservação
da saúde, evitando contágio e propagação do
vírus em suas comunidades; bem como,
priorizá-los nos acessos aos serviços e
benefícios socioassistenciais;
V - Contratar vagas ociosas na rede hoteleira
para hospedagem de idosos e adultos em
situação de vulnerabilidade e risco social,
especialmente, para àqueles que receberam
alta
hospitalar
após
tratamento
do
Coronavírus (COViD-19), que estiverem
impedidos de permanecer em suas moradias;
VI - Disponibilizar os espaços de centros dia e
de convivência para a instalação de
atendimento primário de saúde ou outras
necessidades identificadas pelas equipes dos
CRAS e CREAS, tais como, distribuição de
cestas básicas, kits de higiene e outros.
Art. 10 - Os recursos financeiros repassados
pelo governo estadual, governo federal e seus
gastos em caráter temporário e emergencial,
serão disponibilizados em sítios eletrônicos,
portal da transparência.
Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2020.

Governador

LEI Nº 8850 DE 27 DE MAIO DE 2020:
Dispõe sobre a produção de máscaras de
proteção individual pelos detentos do
Sistema Prisional do Estado do Rio de
Janeiro de durante o plano de contingência
do vírus COVID-19 (coronavírus), e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
determinar que o sistema prisional do Estado
do Rio de Janeiro providencie, com urgência
a produção de máscaras de proteção
individual, luvas e outros equipamentos de
proteção individual necessários ao combate
da pandemia, durante o plano de contingência
do vírus COVID-19 (Coronavírus).
§ 1º - O trabalho do preso, mencionado no
caput deste artigo, será feito na forma do art.
31 e seguintes da Lei nº 7.210, de 11 de julho
de 1984 (Lei de Execução Penal - LEP).
§ 2º - O Poder Executivo envidará esforços
para fornecer todas as condições e meios
necessários para produção das máscaras.
Art. 2º A Vigilância Sanitária promoverá a
orientação para confecção das máscaras bem
como avaliará a qualidade das mesmas.
Art. 3º - O Poder Executivo deverá, com intuito
de reduzir o risco de contágio, executar esta
lei resguardando-se os presos identificados
como grupo de risco, não sendo possibilitado
a estes a faculdade do trabalho.
Art. 4º - O Poder Executivo
regulamentar a presente Lei.

deverá

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
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WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8851 DE 27 DE MAIO DE 2020:
Dispõe sobre as regras de visitação e
fornecimento de alimentos e outros
insumos as pessoas em privação de
liberdade, e dá outras providências
durante a vigência do estado de
emergência em razão da epidemia do
COVID-19.

deverão ser higienizadas pelos agentes
penitenciários, ou outros agentes públicos,
antes de ser entregues aos destinatários.
Art. 3º - Esta Lei tem vigência temporária
enquanto perdurar o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto nº 46.984,
de 20 de março de 2020, em decorrência da
pandemia do novo Coronavírus.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - As regras de visitação, durante a
vigência do estado de emergência em razão
da
epidemia
do
COVID-19,
em
estabelecimentos prisionais e unidades
socioeducativas,
deverão
observar,
preferencialmente, as seguintes providências:
I - Notificação prévia ao defensor público ou
ao advogado, familiares e visitantes acerca de
qualquer alteração no regime de visitas e
entrega de itens às pessoas privadas de
liberdade, indicando as razões que
fundamentaram a decisão, o caráter
provisório da medida e o prazo estimado para
sua duração ou reavaliação;
II - Previsão de medidas alternativas à
restrição de visitas, inclusive por meio da
utilização de outros meios de comunicação e
correspondência,
a
exemplo
das
correspondências escritas, assegurados às
pessoas privadas de liberdade os insumos
necessários à efetivação de tais medidas.
Parágrafo Único - Na hipótese de restrição de
visitas prevista no caput, não poderá ser
limitado o fornecimento de alimentação, de
medicamentos, de vestuários, de itens de
higiene e limpeza trazidos pelos visitantes.

LEI Nº 8852 DE 27 DE MAIO DE 2020:
Dispõe sobre a produção e o fornecimento
de
equipamentos
necessários
ao
tratamento e à prevenção ao coronavírus
(COVID-19) no Estado do Rio de Janeiro.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a produção e o
fornecimento de equipamentos necessários
ao tratamento e à prevenção ao coronavírus
(COVID-19) no Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a
negociar a produção e o fornecimento de
equipamentos necessários ao tratamento e à
prevenção ao coronavírus (COVID-19) com as
sociedades empresariais montadoras de
veículos, instaladas no Estado do Rio de
Janeiro, que tenham sido beneficiadas por
incentivos fiscais.
Parágrafo Único - A negociação acordada a
que se refere este artigo deverá constar do
portal de transparência do Governo do Estado
com todas as suas especificações.

Art. 3º - A negociação prevista no art. 1º
poderá ser feita com outras sociedades
Art. 2º - As embalagens de proteção à
empresárias de outros ramos negociais, que
alimentação, medicamentos, vestuário, itens
detenha
conhecimento
e
inovação
de higiene e limpeza trazidos pelos visitantes
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tecnológica permitam a produção e o
fornecimento de equipamentos necessários
ao tratamento e à prevenção ao coronavírus
(COVID-19).
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8853 DE 27 DE MAIO DE 2020:
Autoriza a criação de comissão especial
institucional nos estabelecimentos de
saúde situados no Estado do Rio de
Janeiro para a promoção de ações de
prevenção e controle do contágio da
COVID-19 dos seus trabalhadores, durante
o estado de calamidade pública.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os hospitais privados, os hospitais
públicos e os hospitais de campanha criados
para o tratamento da COVID-19, todos
situados no Estado do Rio de Janeiro, ficam
autorizados a designar uma Comissão
Especial Institucional para o desenvolvimento
de ações e acompanhamento do cumprimento
de protocolos no que tange às ações de
prevenção do contágio da COVID-19, bem
como para a proteção e manutenção da saúde
dos seus trabalhadores no atendimento a
pacientes infectados pelo novo Coronavírus,
durante o período de calamidade pública
decretada no Estado do Rio de Janeiro.
§ 1º - A Comissão a que se refere o caput terá
a função de desenvolver ações para a
prevenção e proteção do contágio do COVID
-19, a promoção e manutenção da saúde dos

profissionais de saúde, limpeza, cozinha,
manutenção, segurança e administrativos.
§ 2º - As instituições que possuírem CIPA
(Comissão Institucional de Proteção à
Acidentes) constituída, ficarão dispensadas
da criação da Comissão a que se refere o
caput, cabendo à CIPA o desenvolvimento
das ações necessárias à proteção dos
trabalhadores e das demais previstas por esta
Lei.
§ 3º - Número de pacientes internados com
insuficiência respiratória grave.
§ 4º - As comissões criadas em função desta
Lei deverão atuar ainda como meio
complementar de controle, devendo para esse
fim,
conforme
regulamento,
informar
diariamente à Direção do hospital, para esta
comunicar à Secretaria de Estado de Saúde e
outros órgãos que se fizerem necessária a
comunicação, por meio eletrônico de:
I - Número de pacientes internados com
suspeita de COVID-19;
II - Número de pacientes internados com
confirmação de COVID-19;
III - Número de pacientes internados com
pneumonia;
IV - Todos os casos de óbito de pacientes
enquadrados nos incisos anteriores.
Art. 2º - A Comissão à que se refere o art. 1º
será composta obrigatoriamente por:
I - O responsável pela Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar (ou Controle de
Infecções Relacionadas à Assistência à
Saúde (CCIH) ou enfermeiro (a) designado
para o desenvolvimento de ações inerentes à
função;
II - O responsável pela Comissão de
Segurança do Paciente ou membro por ele
designado, enfermeiro (a) designado para o
desenvolvimento de ações inerentes à função;
III - um membro da Comissão de Ética Local,
se houver;
IV - O coordenador da Educação Continuada,
ou um profissional de saúde por ele
designado;
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V - Um profissional de enfermagem por
plantão do serviço diurno e noturno, em
número máximo de 7 (sete).
Art. 3º - A Comissão a que se refere o caput
será responsável pelo desenvolvimento e
monitoramento de ações de prevenção ao
contágio de todos os profissionais de saúde,
limpeza, cozinha, manutenção, desinfecção
do setor administrativo e de segurança,
incluindo as ações de treinamento do pessoal
que julgarem necessárias.
Parágrafo Único - Incumbe-se aos membros
da referida Comissão a obrigação de
notificação à Direção do hospital das
situações identificadas que põem em risco
vida dos trabalhadores, e a proposição de
ações corretivas.
Art. 4º - A Comissão deverá ser responsável
pelas ações de promoção e manutenção da
saúde do trabalhador.
§ 1º - A Comissão Institucional Especial
deverá elaborar um protocolo de assistência
aos trabalhadores sintomáticos, provendo-lhe
meios de assistência ambulatorial e
hospitalar, testagem imediata, rastreamento
dos seus contactantes e afastamento,
conforme protocolos do Ministério da Saúde
aplicados aos casos.
§ 2º - Os casos de trabalhadores afastados
em períodos anteriores à vigência desta Lei,
deverão ser classificados e aplicados as
medidas citadas no § 1º, adequadas à fase em
que se encontram.
Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei.

LEI Nº 8854 DE 27 DE MAIO DE 2020:
Estabelece trânsito livre e a suspensão da
cobrança de tarifa de estacionamento em
supermercados,
hipermercados
e
hortifrútis, aos veículos de profissionais
da área de saúde, durante o período de
emergência, no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Poder Executivo poderá
estabelecer trânsito livre, bem como
suspender a cobrança de tarifas de
estacionamento
em
Supermercados,
Hipermercados e Hortifrútis aos veículos de
profissionais da área de saúde e dos policiais
civis e militares, bombeiros militares,
inspetores e agentes penitenciários e agentes
de segurança socioeducativos, que estiverem
sendo utilizados para o exercício de suas
funções, durante todo o período de
emergência para enfrentamento da pandemia
do Coronavírus - COVID-19.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8856 DE 29 DE MAIO DE 2020:
Dispõe sobre o reforço às informações
sobre as medidas de proteção para
mulheres em situação de risco de violência
doméstica, durante o período de
calamidade pública, em razão da pandemia
de COVID-19 no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, Faço saber que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os órgãos de segurança pública, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, poderão
reforçar as informações sobre medidas de
proteção para mulheres em situação de risco
de violência doméstica, durante o período de
calamidade pública em razão da pandemia de
COVID-19.
Parágrafo
Único
Poderão
ser
disponibilizadas mensagens via aplicativo de
celular, com informações sobre os números
de emergência em caso de ocorrência de
violência doméstica, durante o período de
calamidade pública.
Art. 2º - As informações previstas nesta Lei
poderão abranger também a disponibilização
de endereços quanto a locais especializados
que façam o acolhimento de mulheres em
situação de risco de violência doméstica,
durante o período de calamidade pública.
Parágrafo Único. Excetua-se a divulgação do
endereço dos abrigos para mulheres em
situação de violência que correm risco de
morte, dada a necessidade de manutenção do
sigilo destas unidades.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a
matéria por Decreto no que couber.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8857 DE 03 DE JUNHO DE 2020:
Dispõe sobre a priorização dos servidores
das áreas de saúde, segurança e
assistência social na rede pública e
privada por ocasião da regulação dos
leitos de internação e na realização de
testes para detectar a presença do COVID19, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro,
e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO Faço saber que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os profissionais das áreas de saúde,
segurança, assistência social e demais
profissionais que atuam diretamente nos
hospitais e unidades de saúde no
enfrentamento do COVID-19 terão prioridade
na regulação para internação em unidades da
rede de saúde pública Estadual, Municipal,
federal e privada, no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro, em caso de suspeita de COVID19.
§ 1º - Consideram-se profissionais de saúde
para fins desta lei, todo servidor público ou
contratado da área de saúde que exerça suas
atividades laborais no Estado do Rio de
Janeiro.
§ 2º - Consideram-se profissionais de
segurança para fins desta Lei, os integrantes
das seguintes instituições:
I - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
(PMERJ);
II - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Rio de Janeiro (CBMERJ);
III - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
(PCERJ);
IV - Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária (SEAP);
V - Departamento Geral
Socioeducativas (DEGASE);

de

Ações

VI - Membros de empresas de segurança
privada, em serviço nas unidades públicas de
saúde no Estado do Rio de Janeiro;
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VII - Policial Federal, lotado e em efetivo
exercício na Superintendência da Polícia
Federal no Estado do Rio de Janeiro;
VIII - Policial Rodoviário Federal, lotado e em
efetivo exercício na Superintendência da
Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio
de Janeiro;
IX - Agentes do Programa
Presente;

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

Segurança

X - As Guardas Municipais no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro;
XI - Fundação Santa Cabrini; e
XII - Guardas Portuários (GUAPOR).
§ 3º - Aos municípios fica facultada, através
da edição de ato próprio, a inclusão de
Guardas Municipais ou correlatos no rol do
parágrafo anterior para as unidades de saúde
sob suas respectivas gestões.
§ 4º - O Poder Executivo poderá estruturar os
hospitais e policlínicas da Polícia Militar,
Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e o IASERJ,
objetivando priorizar o atendimento desses
profissionais e demais funcionários do Estado
do Rio de Janeiro no atendimento da
pandemia COVID-19.
§ 5º - O Poder Executivo poderá, caso
necessário, utilizar as áreas livres e as
estruturas dos batalhões da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros para instalação
provisória de hospitais de campanha
objetivando o atendimento da população
durante a pandemia - COVID19.
Art. 2º - A presente Lei não se aplica nos
casos de admissibilidade e elegibilidade de
pacientes que estejam em estado crítico ou
grave mais acentuado que os profissionais
elencados no artigo anterior, conforme
avaliação da equipe médica responsável.
Art. 3º - Fica assegurada, aos profissionais a
que se refere o Artigo 1º desta Lei, a
prioridade de acesso na realização de testes
para detectar a presença do novo Coronavírus
(COVID-19) no organismo, em todos os tipos
de metodologias aprovadas, independente de
comprovada suspeita.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

LEI Nº 8858 DE 03 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a destinar
recursos
para
mitigar
impactos
provocados por situações de emergência
ou de calamidade na subsistência das
pessoas pertencentes às categorias
profissionais
mencionadas,
desempregados e famílias de baixa renda,
na forma que menciona.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
destinar recursos para mitigar impactos
provocados por situações de emergência ou
de calamidade, oficialmente reconhecidas por
ato do Poder Executivo, na subsistência de:
I - agricultores e agricultoras familiares, bem
como a pescadores artesanais radicados no
Estado do Rio de Janeiro, que possuam
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa;
II - profissionais de creches comunitárias
registradas nos Municípios do Estado do Rio
de Janeiro, que tenham sua renda reduzida
em razão do fechamento da instituição;
III - profissionais das Instituições registradas
nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro
que prestem atendimento a crianças e
adolescentes, pessoas com deficiência,
idosos e mulheres vítimas de violência, que
tenham sua renda reduzida em razão do
fechamento da instituição;
IV - atletas de rendimento, definidos pelo § 1º
do art. 3º da Lei Federal nº 9.615, de 29 de
março de 1998;
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V - produtores da economia solidária
residentes no Estado do Rio de Janeiro, nos
termos da Lei nº 8.772, de 23 de março de
2020, podendo ser dispensado o registro no
Cadastro Nacional de Empreendimentos
Econômicos Solidários (CADSOL), a critério
da autoridade estadual competente, desde
que os empreendimentos solidários não
cadastrados no CADSOL observem o
disposto nos artigos 5º e 6º da Lei nº 8.351, de
01 de abril de 2019;
VI - empreendedores sociais e negócios de
impacto social, residentes e estabelecidos no
Estado do Rio de Janeiro, definidos
respectivamente nos incisos IV e I do artigo 2º
da Lei Estadual nº 8.571, de 16 de outubro de
2019;
VII - profissionais do setor do turismo
residentes no Estado do Rio de Janeiro;
VIII - pessoas desempregadas, cadastradas
no Sistema Nacional de Emprego (SINE), que
tiveram
seus
contratos
de
trabalho
interrompidos em razão das práticas de
prevenção determinadas pelos órgãos
estaduais;
IX - famílias fluminenses, cuja renda familiar
está abaixo de um salário mínimo regional, em
razão
das
práticas
de
prevenção
determinadas pelos órgãos estaduais;
X - catadores de materiais recicláveis
cadastrados em cooperativas ou membros de
associações antes da data de vigência desta
Lei;
XI - aos Trabalhadores autônomos que
recolham contribuição previdenciária ao
Instituto Nacional de Seguro Social como
autônomos, que deverá apresentar a guia de
recolhimento de contribuição previdenciária
do mês anterior ao isolamento para o direito
ao benefício;
XII - aos trabalhadores domésticos ou
diaristas que tiverem sido dispensados pelos
tomadores do serviço;
XIII - as comunidades tradicionais indígenas,
caiçaras ou quilombolas;
XIV - barraqueiros de praia.
§ 1º - Para os efeitos do inciso I do art. 1º
desta Lei, serão considerados como

agricultores familiares aqueles definidos no
artigo 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de
2006, que possuam sua DAP ativa e como
pescadores profissionais artesanais aqueles
definidos no Inciso I do artigo 2º do Decreto nº
8.425, de 31 de março de 2015, que possuam
sua DAP ativa ou RGP (Registro Geral da
Pesca), ou ainda que possuam declaração de
desenvolvimento da atividade econômica
como agricultor familiar ou pescador artesanal
emitida por sindicatos rurais, associações de
produtores, SPGs e afins.
§ 2º - Para os efeitos do inciso IV do art. 1º
desta Lei, o atleta de rendimento poderá fazer
jus ao benefício se cumular os seguintes
requisitos:
I - possuir renda mensal, por qualquer
natureza, inferior a três salários mínimos;
II - não estar recebendo verbas ou patrocínio
público ou privado;
III - comprovar a participação em pelo menos
dois torneios oficiais adultos no período de 12
meses anteriores a suspensão das atividades
esportivas, quando homem, e um torneio
quando mulher.
§ 3º - Para os efeitos do inciso V do art. 1º
desta Lei, a comprovação da aptidão dos
empreendedores solidários será realizada
através de declaração emitida pelos órgãos
colegiados estaduais e municipais vinculados
ao tema, entidades e organizações
intermediárias da sociedade civil cuja
finalidade seja o apoio e fomento à Política
Estadual de Economia Solidária e Órgãos do
Governo, estaduais ou municipais, que
fomentem a economia solidária.
§ 4º - Para os efeitos do inciso VI do art. 1º
desta Lei, a comprovação da aptidão dos
empreendedores sociais e dos negócios de
impacto social será realizada através de
declaração emitida pelos órgãos colegiados
estaduais vinculados ao tema ou pelas
entidades e organizações intermediárias da
sociedade civil cuja finalidade esteja
relacionada com a Política Estadual de
Investimentos e Negócios de Impacto Social.
§ 5º - Para os efeitos do inciso VII do art. 1º
desta Lei, serão considerados como guias de
turismo as pessoas residentes no Estado do
Rio de Janeiro, que tenham sido cadastrados
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no CADASTUR, Órgãos de Classe dos Guias
de turismo, Entidades de Representação dos
Municípios dos Guias de turismo, tais como
LIGUIA (Liga Independente dos Guias de
Turismo do Rio de Janeiro) e demais de
entidade de representação até 15 de março
de 2020, que não possuam contrato de
trabalho sob o regime celetista e não possuam
outra
fonte
de
renda
além
do
acompanhamento de turistas em âmbito
estadual.
§ 6º - Para efeitos do inciso XIV do art. 1º
desta Lei, o benefício poderá ser concedido
aos barraqueiros que comprovarem o
exercício da atividade econômica, mediante
apresentação de autorização do respectivo
município.
§ 7º - A comprovação da perda do vínculo
empregatício ou da dispensa de que trata o
inciso XII deverá ser por meio da
apresentação da Carteira de Trabalho e
Previdência Social ou E-Social com a rescisão
assinada ou pela declaração assinada por, no
mínimo duas pessoas que usufruíram do
serviço da doméstica (o) como diarista
eventual.
§ 8º - O disposto nesta Lei não contemplará o
cidadão que já seja titular de benefício
estadual, de caráter assistencial ou
previdenciário.
§ 9º - As condições para recebimento da
renda
mínima
emergencial,
mediante
cadastro “online”, serão definidas em
regulamento.
§ 10 - O cadastramento “online” para
recebimento da renda mínima poderá ser
realizado através da cooperação entre o
Poder Executivo Estadual e os Municípios do
Estado do Rio de Janeiro e do acesso ao
Número de Identificação Social (NIS), assim
como a cadastro de programas do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS e ao
Sistema Nacional de emprego (SINE).
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a
prover renda mínima emergencial aos
trabalhadores da cultura.
Parágrafo Único - Entende-se como
trabalhador do setor cultural toda e qualquer
pessoa inserida na cadeia produtiva da
cultura, que adquire sua renda através de

trabalhos desempenhados no setor, sejam
eles de produção, promoção, técnica e
atuação em qualquer área cultural ou
linguagem artística, e todo aquele que
fomenta, produz e pertence à cultura popular
brasileira, afro-brasileira e indígena, que
comprove efetiva realização de atividades ou
prestação
de
serviços
no
período
compreendido entre 1º de janeiro de 2019 e
29 de fevereiro de 2020.
Art. 3º - As despesas decorrentes do
cumprimento desta Lei correrão à conta de
dotações orçamentárias consignadas ao
Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às
Desigualdades Sociais (Lei nº 4.056, de 30 de
dezembro de 2002) e ao Fundo Estadual do
Trabalho (Lei nº 8.935, de 16 de maio de
2019), ouvido, quando for o caso, o órgão
colegiado competente, bem como de outras
dotações a serem definidas pelo Poder
Executivo.
Art. 4º - O Poder Executivo poderá elaborar e
mobilizar ações visando a continuidade da
produção agropecuária e da pesca artesanal
no Estado, bem como sua oferta nos centros
consumidores, através da ampliação de feiras
que ocorram ao ar livre, resguardando-se as
orientações sanitárias em vigor.
Parágrafo Único - O fomento à produção
agrícola, o incentivo ao escoamento da
produção e o abastecimento do mercado
interno,
devem
ser
considerados
emergenciais, tanto sob o aspecto da
segurança alimentar, quanto do estímulo à
economia local.
Art. 5º - A autoridade estadual competente,
por meio de ato específico, editado
imediatamente após a publicação desta Lei,
definirá conceitos e critérios para:
a) comprovação pelo beneficiário das
condições mencionadas no art. 1º desta Lei;
b) comprovação pelo beneficiário da perda de
seus rendimentos em decorrência da
interrupção ou redução de suas atividades
laborais provocada por situação de
emergência ou de calamidade;
c) definição da vigência e do valor mensal do
benefício
pago,
mensalmente,
aos
beneficiários, desde que atendidos os
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requisitos fixados por esta Lei e por ato que
vier a regulamentá-la.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 03 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8859 DE 03 DE JUNHO DE 2020:
Estabelece a obrigatoriedade do uso de
máscaras respiratórias, no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro, enquanto
vigorar o estado de calamidade pública em
virtude da pandemia do novo coronavírus
(COVID-19).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Torna obrigatório, no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro, enquanto vigorar o
Estado de Calamidade Pública em virtude da
pandemia do novo Coronavírus, o uso de
máscara de proteção respiratória, seja ela
descartável ou reutilizável, em qualquer
ambiente público, assim como em ambientes
privados de acesso coletivo.
§ 1º - Compreende-se entre os locais
descritos no caput deste artigo, dentre outros:
ruas, praças, parques, praias, meios de
transporte
coletivo
e
individual
de
passageiros, repartições públicas, hospitais,
supermercados,
farmácias,
padarias,
agências bancárias, além de outros
estabelecimentos comerciais.
§ 2º - Em caso de necessidade, a máscara
descrita no caput deste artigo poderá ser
substituída por qualquer outro instrumento
que proteja o nariz e a boca.

§ 3º - O uso de máscaras cirúrgicas ou do tipo
N95 será prioritário aos profissionais da área
da saúde.
Art. 2º - A obrigatoriedade contida no artigo 1º
desta Lei estende-se a todos os funcionários
ou
colaboradores
de
empresas
e
estabelecimentos
comerciais
que
se
encontram em serviço.
Parágrafo Único - No caso descrito no caput
deste artigo, é obrigatório o fornecimento
gratuito pela empresa empregadora ou
tomadora de serviços, em caso de
terceirização, de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), como luvas descartáveis e
máscaras em TNT descartável, bem como a
disponibilização de álcool em gel 70% para
seus funcionários ou colaboradores.
Art. 3º - É vedada a entrada ou a permanência
de
pessoas
sem
máscara
em
estabelecimentos comerciais de acesso
coletivo, devendo o referido estabelecimento
adotar as medidas cabíveis para garantir o
respectivo cumprimento.
Art. 4º - Ficam desobrigadas da utilização de
máscaras as pessoas que sofrem de
patologias respiratórias e as pessoas com
deficiência severa nos membros superiores,
mediante apresentação de documento
médico que ateste o risco de utilização de
máscaras nos casos aqui especificados.
Art. 5º - O descumprimento do disposto nesta
Lei acarretará:
I - multa administrativa às pessoas jurídicas
no valor correspondente a 200 (duzentos)
UFIR-RJ por cada autuação, sendo o seu
valor duplicado em caso de reincidência,
podendo ser multiplicada até 5 (cinco) vezes
em caso de descumprimento reiterado;
II - às pessoas físicas:
a) advertência;
b) multa de 30 (trinta) UFIR-RJ, na primeira
autuação;
c) multa de 60 (sessenta) UFIR-RJ, em caso
de reincidência, podendo ser multiplicada até
5 (cinco) vezes em caso de descumprimento
reiterado.

Parágrafo Único - Os valores decorrentes das
multas deverão ser recolhidos ao Fundo
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Estadual de Saúde a serem aplicados nas
ações de combate do novo Coronavírus,
causador da COVID-19.
§ 1º Os valores decorrentes das multas
deverão ser recolhidos ao Fundo Estadual de
Saúde a serem aplicados nas ações de
combate do novo coronavírus, causador da
COVID19.
§ 2º O Executivo deverá divulgar no sítio
eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde saude.rj.gov.br - a quantidade de multas
aplicadas por autoridade competente e por
região, o valor arrecadado a esse título e o
valor repassado ao Fundo Estadual da Saúde.
§ 3º O Executivo deverá indicar, em ato
regulamentador próprio, e divulgar no sítio
eletrônico indicado no parágrafo anterior,
quais são as autoridades competentes para
aplicar as multas de que tratam os incisos I e
II.
Art. 6º - Os valores decorrentes das multas
deverão ser recolhidos ao Fundo Estadual de
Saúde.
Art. 7º - O Poder Executivo poderá realizar
campanhas informativas e de conscientização
acerca do uso de máscaras, com especial
ênfase às recomendações feitas pelo
Ministério da Saúde sobre os cuidados para
evitar o contágio.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos enquanto
perdurar o Estado de Calamidade Pública em
virtude da situação de emergência decorrente
do novo Coronavírus (COVID-19), declarada
pelo Decreto Estadual nº 46.973, de 16 de
março de 2020.
Rio de Janeiro, 03 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8860 DE 03 DE JUNHO DE 2020:
Dispõe sobre a criação da central de
informações sobre pacientes internados
na rede estadual de saúde durante a
pandemia do novo coronavírus - COVID-19,
e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Poder Executivo fica autorizado a
instituir, no âmbito da Secretaria de Estado de
Saúde, a Central de Informações sobre
pacientes internados na rede estadual de
saúde durante a pandemia do novo
Coronavírus - COVID-19.
Parágrafo Único - A central funcionará
enquanto os decretos estaduais a respeito da
pandemia do novo Coronavírus estiverem em
vigor ou enquanto houver pacientes
internados nesta situação.
Art. 2º - A Secretaria de Estado de Saúde
disponibilizará, via sítio eletrônico, na sua
página inicial, formulário para que o familiar
possa solicitar informações a respeito de
pacientes internados na rede pública estadual
de saúde.
Parágrafo Único - Após o envio de formulário
disposto no caput deste artigo, a secretária
prestará no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas as informações a respeito do
paciente.
Art. 3º - A Secretaria de Estado de Saúde
disponibilizará número de telefone para
informações a respeito de pacientes
internados conforme o disposto no art. 1º da
presente Lei.
Art. 4º - As informações sobre o estado de
saúde do paciente somente serão repassadas
após a comprovação de parentesco do
solicitante.
§ 1º - Para comprovação de parentesco, o
parente deverá informar o nome completo do
paciente e algum documento de identificação
do mesmo, como RG, CPF ou CNH.
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§ 2º - Após a comprovação de parentesco com
o paciente internado, a unidade de saúde
deverá informar ao familiar o estado de saúde
do paciente, bem como procedimentos que já
tenham sido realizados ou que estão previstos
a
serem
realizados,
como
exames
laboratoriais, de imagem, entre outros.
§ 3º - O parente poderá deixar um telefone de
contato ou e-mail com a Central de
Informações para ser avisado de qualquer
mudança no quadro clínico do familiar
internado.
Art. 5º - As despesas decorrentes da
execução desta Lei correrão à conta das
dotações
orçamentárias
próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 03 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8861 DE 03 DE JUNHO DE 2020:
Altera a Lei nº 8.626, de 18 de novembro de
2019, na forma que menciona.

trabalhadores e profissionais da área da
saúde e de segurança pública citados no
parágrafo 2º deste artigo, que atuem de forma
direta ou indireta no setor de saúde da
população, seja como servidor público,
contratados pela gestora ou contratado por
empresa terceirizada, e verão estar em
perfeitas condições de uso, atendendo todos
os requisitos técnicos de segurança e
funcionamento, conforme determina a
legislação vigentes.”
Art. 2º - Adicione-se § 4º, ao artigo 1º da Lei
nº 8.626, de 18 de novembro de 2019, com a
seguinte redação:
“§ 4º - Nos casos de calamidade ou pandemia
oficialmente reconhecidas, dada a situação de
urgência, a compra e a distribuição de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
destinados a profissionais da área da saúde
deverão ser imediatas”.
Art. 3º - O Poder Executivo baixará os atos
que se fizerem necessários à regulamentação
da presente Lei, imediatamente após a sua
publicação.
Art. 4º - Eventuais despesas em função desta
Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se
necessário.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 03 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Acrescenta-se § 3º ao artigo 1º da Lei
nº 8.626, de 18 de novembro de 2019, com a
seguinte redação:
“§ 3º - Todos os equipamentos de proteção
individual e vestimentas mencionados no
parágrafo 1º deste artigo deverão ser
fornecidos gratuitamente pelo órgão estadual
competente e pelas organizações sociais de
saúde gestoras de contrato de gestão aos

Governador

LEI Nº 8862 DE 03 JUNHO DE 2020: Dispõe
sobre
a
contratação
emergencial
temporária de psiquiatras, psicólogos,
assistentes
sociais
e
terapeutas
ocupacionais, na estrutura da Secretaria
de Estado de Saúde, para oferecer
atendimento às vítimas de depressão e
tendências suicidas em decorrência da
COVID-19.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
efetuar a contratação emergencial de
Psiquiatras, Psicólogos, Assistentes Sociais e
Terapeutas Ocupacionais, dentro da estrutura
da Secretaria de Estado de Saúde (SES),
para garantir atendimento psicológico e social
presencial às vítimas de depressão e
tendências suicidas em decorrência da
COVID-19, enquanto persistir a pandemia.
§ 1º - A contratação dos profissionais listados
neste artigo será feita por 06 (seis) meses,
podendo ser prorrogada por igual período.
§ 2º - O atendimento de que trata esta Lei
poderá ser realizado de forma tele presencial
e será garantido a todos.
Art. 2º - A Secretaria de Estado de Saúde
deverá definir o quantitativo de profissionais a
serem contratados de acordo com as
unidades de saúde aptas a realizarem os
atendimentos de que trata esta Lei à
população que dela necessitar.
Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a
destinar uma ou mais unidades de saúde da
rede pública estadual para centralizar o
atendimento de que trata esta Lei, podendo,
para tanto, transferir profissionais de saúde de
outras unidades, desde que não desfalque
suas equipes.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 03 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8864 DE 03 DE JUNHO DE 2020:
Dispõe sobre a redução proporcional das
mensalidades
escolares
em
estabelecimentos de ensino da rede
particular, durante a vigência do estado de
calamidade pública instituído pela Lei nº
8.794, de 17 de abril de 2020, na forma que
menciona.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam os estabelecimentos de
educação infantil, de ensino fundamental, de
ensino
médio,
inclusive
técnico
ou
profissionalizante, ou de educação superior
da rede particular, em atividade no Estado do
Rio de Janeiro, obrigados a reduzir suas
mensalidades, nos termos do disposto nesta
Lei, durante o período de vigência do estado
de calamidade pública, instituído pela Lei nº
8.794, de 17 de abril de 2020.
§ 1º - Serão observados os seguintes critérios
para definição, em Mesa de Negociação, do
valor mínimo de redução das mensalidades:
I - estabelecimentos particulares de ensino
que oferecem serviços de educação infantil,
de ensino fundamental, de ensino médio,
inclusive técnico ou profissionalizante, ou de
educação superior, cujo valor da mensalidade
seja inferior ou igual a R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais), ficam desobrigados de
reduzir o valor da mensalidade praticada;
II - estabelecimentos particulares de ensino
que oferecem serviços de educação infantil,
de ensino fundamental, de ensino médio,
inclusive técnico ou profissionalizante, ou de
educação superior, cujo valor da mensalidade
seja superior a R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais), ficam obrigados a promover
redução obrigatória na proporção de, no
mínimo, 30% (trinta por cento) sobre a
diferença entre o valor da mensalidade
praticada e o limite da faixa de isenção fixado
no inciso anterior;
III - cooperativas, associações educacionais,
fundações e instituições congêneres, sem fins
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lucrativos,
bem
como
sociedades
empresariais que tenham a educação como
atividade econômica principal e estejam
devidamente
enquadradas
como
microempresas ou empresas de pequeno
porte, cujo valor da mensalidade seja superior
a R$ 700,00 (setecentos reais), ficam
obrigadas a promover redução obrigatória na
proporção de, no mínimo, 15% (quinze por
cento) sobre a diferença entre o valor da
mensalidade praticada e o limite da faixa de
isenção fixado no inciso I.
§ 2º - As reduções determinadas por esta Lei
incidem sobre o valor da mensalidade e da
anuidade ou semestralidade e, em havendo
descontos anteriormente concedidos pelo
estabelecimento de ensino, caberá à Mesa de
Negociação de que trata o artigo 2º desta Lei
a definição de percentual de desconto a cada
caso, sendo vedado o aumento do valor da
mensalidade, semestralidade ou anuidade,
bem como a suspensão, no ano corrente, de
descontos ou bolsas de estudos que estavam
em vigor na data de suspensão das aulas
presenciais ou a cobrança posterior dos
valores referentes aos descontos concedidos
através da presente Lei.
§ 3º - Para as faturas dos alunos matriculados
em estabelecimentos de ensino sob
metodologia de cobrança diferenciada entre
horário escolar regular e atividades
extracurriculares complementares, de horário
integral ou turno prolongado, incluindo o
oferecimento de refeições ou não, a redução
a ser aplicada, em relação à cobrança
equivalente às atividades complementares,
será de, no mínimo, 30% (trinta por cento).
§ 4º - A obrigatoriedade das reduções
previstas neste artigo aplica-se aos contratos
em vigor que envolvam a metodologia de
aulas
presenciais,
mesmo
que
o
estabelecimento
de
ensino
esteja
desenvolvendo, em caráter extraordinário,
atividades alternativas não presenciais.
§ 5º - As reduções previstas neste artigo não
se aplicam a contratos em que houver
inadimplência, registrada antes da suspensão
das aulas presenciais, em montante superior
ao valor de 02 (duas) mensalidades.
§ 6º - As reduções determinadas por esta Lei
serão mantidas enquanto durar o estado de

calamidade pública instituído pela Lei nº
8.794, de 17 de abril de 2020, ou por outro ato
que vier a prorrogá-lo ou convalidá-lo.
§ 7º - As reduções determinadas por esta Lei,
quando se tratar de estabelecimento particular
de ensino superior, também incidem sobre
cursos de pós-graduação lato-sensu e strictosensu.
Art. 2º - Os estabelecimentos de educação
infantil, de ensino fundamental, de ensino
médio, inclusive técnico ou profissionalizante,
ou de educação superior da rede particular,
em atividade no Estado do Rio de Janeiro,
deverão formar Mesa de Negociação para
cada modalidade de ensino ou curso ofertado,
com representação paritária de estudantes ou
de
seus
responsáveis
financeiros,
profissionais da educação e proprietários do
estabelecimento, com o objetivo de analisar
as planilhas de receitas e de despesas da
instituição e definir, sempre que possível, por
consenso, o valor da redução a ser
implementada, tendo como referência os
critérios dispostos no artigo 1º desta Lei.
§ 1º - A Mesa de Negociação de que trata o
caput deste artigo deverá levar em conta,
entre outras, as seguintes variáveis:
I - situação econômica do estudante ou de sua
família, em especial no tocante à perda
comprovada de seus rendimentos durante a
pandemia;
II - situação econômica do estabelecimento de
ensino, em especial:
a) despesas de custeio, antes e durante a
pandemia, excluídos os pagamentos feitos a
acionistas a título de dividendos ou
participação nos lucros;
b) comportamento da receita, antes e durante
a pandemia;
c) taxa de inadimplência, antes e durante a
pandemia;
d) número de estudantes regularmente
matriculados multiplicado pelo valor médio
das mensalidades pagas;
e) média do lucro líquido anual, apurada com
base nos três últimos exercícios financeiros
ou, quando se tratar de estabelecimento em
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funcionamento há menos de três anos,
apurada com base no exercício anterior;

pedagógico, administrativo ou operacional,
sem redução em suas remunerações.

III - adoção, pelo estabelecimento de ensino,
de atividades educacionais por meios
remotos, a partir da suspensão das aulas
presenciais.

Art. 4º - Os estabelecimentos particulares de
ensino especificados na presente Lei ficam
desobrigados de reduzir o valor de suas
mensalidades, de acordo com os critérios
fixados nesta Lei, após o período de vigência
do estado de calamidade pública instituído
pela Lei nº 8.794, de 17 de abril de 2020.

§ 2º - O acordo celebrado na Mesa de
Negociação
não
impede
que
o
estabelecimento
de
ensino
particular
desenvolva tratativas específicas com cada
estudante ou seu responsável financeiro, de
modo a conceder descontos adicionais, além
da redução implementada com base no
disposto nesta Lei.
§ 3º - Os estudantes ou seus responsáveis
financeiros e os profissionais da educação
terão acesso garantido às planilhas de
receitas e de despesas dos estabelecimentos
particulares de ensino aos quais estão
vinculados, ficando tais instituições obrigadas
a apresentar detalhadamente o impacto das
mudanças em sua situação financeira
decorrentes da suspensão das atividades
presenciais, tais como gastos com custeio,
horas extras, entre outros.
§ 4º - A Mesa de Negociação será
obrigatoriamente instalada no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contado da data de
publicação desta Lei, podendo permanecer
em funcionamento até o final do ano letivo de
2020, a critério das representações que dela
participarem.
§ 5º - Se a Mesa de Negociação não deliberar
sobre a aplicação de desconto específico aos
alunos que já gozem de descontos
anteriormente
concedidos
pelo
estabelecimento, será aplicado a estas
hipóteses o disposto no inciso II do parágrafo
1º do artigo 1º desta Lei.

Parágrafo Único - As reduções fixadas nesta
Lei poderão viger por 30 (trinta) dias após a
retomada das aulas presenciais regulares,
mediante
deliberação
da
Mesa
de
Negociação.
Art. 5º - Os estabelecimentos particulares de
ensino que já tiverem pactuado com seus
contratantes percentuais de desconto
superiores ao estabelecido nesta Lei deverão
manter os valores acordados.
Art. 6º - O descumprimento do disposto na
presente Lei ensejará a aplicação de multas,
nos termos do Código de Defesa do
Consumidor, por órgãos responsáveis pela
fiscalização, notadamente pela Autarquia de
Proteção e Defesa do Consumidor do Estado
do Rio de Janeiro (PROCON-RJ).
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação, produzindo seus efeitos
financeiros enquanto estiver em vigência o
estado de calamidade pública instituído pela
Lei nº 8.794, de 17 de abril de 2020.
Rio de Janeiro, 03 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

§ 6º - As reuniões da Mesa de Negociação
serão registradas em ata e suas deliberações
serão aprovadas por maioria simples, com a
presença de, no mínimo, um representante de
cada um dos três segmentos que dela
participam.
Art. 3º - Os estabelecimentos de ensino
deverão manter, durante todo o período de
suspensão das aulas, a integralidade de seu
quadro docente, bem como os demais
profissionais de educação que atuam no apoio
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LEI Nº 8865 DE 03 DE JUNHO DE 2020:
Altera a Lei Estadual nº 5.260, de 11 de
junho de 2008, que “estabelece o regime
jurídico próprio e único da previdência
social dos membros do Poder Judiciário,
do Ministério Público, da Defensoria
Pública, do Tribunal de Contas e dos
servidores públicos estatutários do Estado
do Rio de Janeiro”, e dá outras
providências.

§ 4º- O adicional estabelecido no caput
também será pago nas hipóteses de
falecimento de servidor público estatutário dos
Programas Segurança Presente, Lei Seca e
Barreira Fiscal e Assistentes Sociais, em
decorrência da COVID-19, devidamente
comprovada, contraída no efetivo exercício de
suas funções durante o estado de calamidade
pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do Coronavírus (COVID-19),
observadas as condições e requisitos
estabelecidos nos parágrafos anteriores”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

Art. 2º - O benefício de que trata esta Lei
deverá ser concedido no prazo máximo de 90
(noventa) dias, a partir do protocolo do
Requerimento de concessão.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O art. 26-A da Lei nº 5.260, de 11 de
junho de 2008, passa a vigorar acrescido dos
§§ 3º e 4º, com a seguinte redação:
“Art. 26-A - Será pago adicional de 100% (cem
por cento) aos benefícios da pensão por
morte,
observando-se
os
limites
constitucionais sobre o total, quando o óbito
decorrer no exercício das funções para os
beneficiários dos segurados das seguintes
carreiras:

Art. 3º - A presente Lei irá gerar seus efeitos a
partir da data da publicação do Decreto nº
46.973, de 16 de março de 2020, que
reconheceu a situação de emergência na
Saúde pública do Estado do Rio de Janeiro
em razão do Novo Coronavírus (COVID-19),
independendo da data de entrada em vigor da
presente lei.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 03 de junho de 2020.

I - Policiais Civis;
II - Policiais Militares;
III - Bombeiros Militares;

WILSON WITZEL
Governador

IV - Inspetores de Segurança e Administração
Penitenciária;
V - Agentes Socioeducativos.
§ 3º - O adicional estabelecido no caput
também será pago na ocorrência de
falecimento de servidor público civil ou militar
elencado nos incisos I ao V e de servidores
públicos da área da saúde, em virtude da
COVID-19,
devidamente
comprovada,
contraída no pleno exercício de suas funções
em órgão ou entidade pública dos
estabelecimentos de saúde durante o estado
de calamidade pública no Estado do Rio de
Janeiro em decorrência do Novo Coronavírus,
nas funções da área de segurança pública, da
saúde e de assistência social, observadas as
condições estabelecidas nos parágrafos
anteriores.

LEI Nº 8868 DE 04 DE JUNHO DE 2020:
Estabelece a notificação compulsória dos
casos de COVID-19 no estado do rio de
janeiro.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Obriga os estabelecimentos que
realizam testes diagnóstico de COVID-19,
sejam laboratoriais ou testes-rápidos, a

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

346
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

notificarem, no prazo máximo de até 48
(quarenta e oito) horas, a Secretaria de
Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
sobre os casos suspeitos e confirmados.
§ 1º - Entende-se como estabelecimentos que
comercializem
e/ou
realizem
testes
diagnóstico de Covid-19 para os fins do caput,
os laboratórios públicos e privados e
farmácias localizados no Estado do Rio de
Janeiro.
§ 2º - As unidades de saúde públicas e
privadas deverão notificar a Secretaria de
Estado de Saúde, nos termos do caput deste
artigo, sobre as internações decorrentes de
casos suspeitos de COVID-19, devendo a
informação de sua confirmação ser fornecida
em até 72 (setenta e duas) horas.
§ 3º - Na notificação compulsória de que trata
o caput deste artigo deverá constar:
I - nome completo do examinado;
II - CPF e identidade do examinado;
III - idade do examinado;
IV - endereço completo, constando o bairro e
a cidade de residência do examinado;
V - telefone para contato;
VI - e-mail ou qualquer outro meio eletrônico
para contato.
Art. 2º - O prazo da notificação de que trata o
artigo 1º da presente Lei se iniciará na data
em que o interessado realizar o exame e será
finalizada com o respectivo resultado do
mesmo.
Art. 3º - O órgão competente do Poder
Executivo deverá criar mecanismo para
viabilizar a notificação, imediata, a ser
realizada pelos estabelecimentos de que trata
a presente Lei.
Parágrafo Único - A Secretaria de Estado de
Saúde disponibilizará plataforma online para
preenchimento dos dados dispostos no § 3º
do artigo 1º.
Art. 4º - A Secretaria de Estado de Saúde
poderá firmar convênio com as respectivas
secretarias municipais de saúde para repasse
dos dados coletados com a notificação de que
trata a presente Lei.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei por ato próprio.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação com vigência enquanto perdurar o
Plano de Contingência adotado pela
Secretaria de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro em decorrência da pandemia pelo
coronavírus (COVID-19).
Rio de Janeiro, 04 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8869 DE 04 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a realizar
convênios com as prefeituras do Estado
do Rio de Janeiro para execução da
atividade de remoção de cadáveres em
residências particulares pelo serviço de
atendimento móvel de urgência - SAMU -,
enquanto perdurar o estado de calamidade
pública, estabelecido pelo Decreto nº
46.973, de 16 de março de 2020 e
reconhecido pela Lei nº 8.794, de 17 de
abril de 2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
realizar convênios com as Prefeituras do
Estado do Rio de Janeiro, para a execução da
atividade de remoção de cadáveres em
residências pelo Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência - SAMU -, através da
Secretaria de Estado de Saúde, enquanto
perdurar o Estado de Calamidade Pública
estabelecido pelo Decreto nº 46.973, de 16 de
março de 2020 e reconhecido pela Lei nº
8.794, de 17 de abril de 2020.
§ 1º - A remoção do cadáver será realizada
quando o óbito ocorrer no interior das
residências e tiver como causa suspeita ou
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comprovada de COVID-19, o que será
atestado na forma do que dispuser a
Secretaria de Estado de Saúde, respeitando o
prazo máximo de 12 horas após a solicitação.
§ 2º - A remoção do cadáver prevista no
parágrafo anterior deste artigo, bem como o
seu transporte e destino serão feitos de
acordo com as normas expedidas pela
Secretaria de Estado de Saúde.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a
realizar convênios com as Prefeituras do
Estado do Rio de Janeiro, para arcar com as
despesas do sepultamento, quando a
execução da atividade de remoção de
cadáveres for realizada pelo Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência -SAMU em
residências de famílias de baixa renda.
“Art. 2º - A Enquanto perdurar o estado de
calamidade pública declarado pelo Decreto
Estadual nº 46.973, de 16 de março de 2020,
e reconhecido pela Lei Estadual nº 8.794, de
17 de abril de 2020, fica o Poder Executivo
Estadual autorizado a custear o traslado dos
corpos de pessoas falecidas, pertencentes às
famílias carentes, em decorrência do novo
coronavírus (COVID-19), de hospitais ou
residências para os cemitérios no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro. (incluído pela Lei nº
9039 de 02 de outubro de 2020)
Parágrafo Único - Os sepultamentos deverão
ser comunicados diariamente pelas empresas
transportadoras à Secretaria de Estado de
Saúde, com o objetivo de compor as
estatísticas oficiais, com dados fidedignos dos
translado de corpos custeados pelo Estado na
situação descrita no caput.” (incluído pela Lei
nº 9039 de 02 de outubro de 2020)
Art. 2º - B Entende-se por família carente todo
tipo de família que, de modo temporário ou
permanente, não têm acesso a um mínimo de
bens e recursos sendo, portanto, excluídos
em graus diferenciados da riqueza social.”
(incluído pela Lei nº 9039 de 02 de outubro de
2020)
Art. 3º - O exercício da atividade decorrente
do convênio de que trata esta Lei ficará sujeito
aos padrões, normas e fiscalização da
Secretaria de Estado de Saúde.
Parágrafo Único - As despesas decorrentes
da execução desta Lei deverão ser

publicadas, em sítio eletrônico próprio, de
modo a assegurar o acesso público aos dados
e a favorecer os processos de fiscalização e
controle social. (incluído pela Lei nº 9039 de
02 de outubro de 2020)
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação e produzirá efeitos enquanto
perdurar o estado de calamidade na área da
saúde em decorrência do novo coronavírus COVID-19.
Rio de Janeiro, 04 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8870 DE 04 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a firmar
convênio com associações e cooperativas
de costureiras para a confecção de
máscaras de tecido para auxiliar no
combate ao coronavírus - COVID-19.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo a firmar
convênio com associações e cooperativas de
costureiras para a confecção de máscaras de
tecido e avental para médicos e enfermeiros
para auxiliar no combate ao Coronavírus COVID-19.
§ 1º - O tecido utilizado para a confecção das
máscaras de que trata o caput deste artigo,
deverá ser o aprovado pelas autoridades
sanitárias competentes.
§ 2º - O convênio deve assegurar aos
profissionais remuneração igual ou superior
ao valor do piso estadual da categoria de
“Trabalhadores de Costura e Estofadores”.
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§ 3º - Para celebração do convênio de que
trata o caput deste artigo, poderão ser
priorizadas as associações e cooperativas de
costureiras registradas no Cadastro Nacional
de Empreendedores Econômicos Solidários
(CADSOL).
Art. 2º - As máscaras de tecido
confeccionadas através do convênio de que
trata o art. 1º será distribuída gratuitamente a
população do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 3º - As despesas decorrentes da
execução desta Lei correrão por conta das
dotações
orçamentárias
próprias,
suplementadas se necessário.
Parágrafo Único - As despesas, decorrentes
da execução desta Lei, serão disponibilizadas
em sítios eletrônicos, portal da transparência.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 04 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

vulnerabilidade social, até a abertura dos
restaurantes populares.
§ 1º - A distribuição prevista no caput deste
artigo, poderá ser realizada nas instalações
dos restaurantes populares através do
fornecimento de quentinha, respeitando-se
todos protocolos de segurança contra a
transmissão de Covid-19.
§ 2º - O fornecimento a que se refere o caput
deste artigo deverá ser feito com a utilização
de embalagens e talheres descartáveis.
Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei
correrão à conta da dotação orçamentária do
Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às
Desigualdades Sociais, conforme disposto
nos incisos, VI e XXVII do artigo 3º da Lei nº
4.056, de 30 de dezembro de 2002.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação e vigorará enquanto durar a
situação de emergência, nos termos do
Decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020,
que reconhece a situação de emergência na
Saúde pública do Estado do Rio de Janeiro
decorrente do novo Coronavírus (Covid-19).
Rio de Janeiro, 04 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
LEI Nº 8871 DE 04 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a fornecer
refeições para a população em situação de
rua e de vulnerabilidade social até a
abertura dos Restaurantes Populares,
tendo em vista o reconhecimento de
emergência na saúde pública em razão da
pandemia do novo coronavírus (COVID19).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Governador

LEI Nº 8.880, DE 05 DE JUNHO DE 2020:
determina a disponibilização gratuita
pelas operadoras de telefonia e internet
móvel dos acessos
a
sites
de
comunicação, redes sociais estreaming,
sem qualquer contabilização do pacote
de dados dos clientes e dispõe sobre a
suspensão dos serviços de telefonia e
internet por inadimplência, durante o
período de
aplicação
das
medidas
referentes à contenção do vírus COVID19.

Art. 1º - Durante a vigência do Estado de
Calamidade Pública em razão da pandemia
A
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
de Covid-19, o Poder Executivo fica
ESTADO
DO
RIO
DEJANEIRO
autorizado a fornecer refeições para a
população em situação de rua e de
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RESOLVE:
Art. 1ºFica vedado às operadoras a
interrupção do acesso ou a redução da
velocidade contratada por qualquer limite
preestabelecido de dados utilizados.
Art. 2ºAs operadoras de telefonia e internet
móvel não poderão suspender os serviços
decorrentes
de
inadimplência
dos
consumidores que estiverem em áreas de
restrição de deslocamento, durante o
período
de
aplicação
das
medidas
decorrentes da contenção do vírus COVID19.
Art. 3º O não cumprimento do disposto
nesta Lei acarretará em multa de 5.000
(cinco mil) UFIRS- RJ; em caso de
reincidência, a multa será duplicada.
Art. 4º Esta lei terá o prazo de vigência
em consonância como período de aplicação
das medidas e restrições de deslocamento
decorrentes do vírus do COVID-19
estabelecidas pelo Governo do Estado do
Rio de Janeiro.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data
da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro, em 05de junho de 2020.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO
Presidente

LEI Nº 8.881, DE 05 DE JUNHO DE 2020:
Regula a prática de cremação de
cadáveres e incineração de restos
mortais no Estado do Rio de Janeiro
durante
a
crise
instaurada
pela
pandemia relativa ao corona vírus
(COVID-19) e dá outras providências.

A
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESOLVE:

DO

Art. 1º A presente Lei regulamentará, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, as
razões de “interesse de saúde pública”
contidas no § 2º do art. 77 da Lei Federal
6.015 de 31 de dezembro de1973.
§ 1ºDeverão ser utilizadas barreiras de
poliuretano
absorvente
com
filme
impermeável
e
polipropileno,
que
contenham mecanismos que evitem o
contato direto com resíduos potencialmente
infectantes, os quais deverão ser aplicados
individualmente,
por sepultamento ou
inumação, para que consigam absorver
todo o necrochorume gerado e armazenálo até o destino final quando da exumação
dos corpos.
§ 2º Na confirmação de óbito por Covid19, os Municípios orientarão os cemitérios
a sepultar os corpos de forma direta (sem
velório), ou seja, o corpo deverá sair do
hospital com caixão lacrado, direto para o
cemitério com toda documentação em
ordem, o cemitério terá um espaço
reservado (capela) para guarda desses
corpos, que poderão ser sepultados ou
cremados conforme disponibilidade de
horário, sempre com prioridade.
§ 3º Os cemitérios deverão usar para a
descontaminação do ambiente hipoclorito de
sódio.
Art. 2ºEnquanto perdurar a situação de
calamidade pública em razão da pandemia
do Corona Vírus (COVID-19), assim
definido pelo Ministério da Saúde, fica
autorizada em razão de interesse de saúde
pública a cremação do de cujus, desde
que assim manifestado interesse
pelo
cônjuge sobrevivente, descendente ou
ascendentes, respeitada essa ordem.
Parágrafo único. Em razão do fechamento
temporário dos Ofícios de Registro de
Pessoas Naturais e da restrição de
movimentação pelo Estado, a manifestação
de interesse mencionada no caput será
realizada mediante declaração simples.
Art. 3º A Secretaria de Estado de Saúde,
por meio de seus hospitais e demais
unidades de saúde, deverá emitir a
Declaração de Óbito com todos os dados
exigidos pelo Ministério da Saúde para
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posterior emissão do Atestado de Óbito no
Cartório competente.
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado
a custear o funeral e as cremações
previstas nesta Lei.
Art. 5ºEsta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, e terá sua vigência
enquanto
permanecer
o
estado
de
emergência em razão da crise de saúde
decorrente da propagação do Corona Vírus.
Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro, em 05 de junho de 2020.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO
Presidente

LEI Nº 8.885, DE 05 DE JUNHO DE 2020:
Dispõe sobre medidas de gestão
administrativa e financeira para controle
de gastos e otimização de recursos
públicos, em decorrência da pandemia
do coronavírus - COVID-19 -, na forma
que menciona.

A
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DO

RESOLVE:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado,
por meio da Secretaria de Estado de
Fazenda, a criar conta bancária específica
vinculada ao Fundo Estadual de Saúde,
para fins de recebimento de doações e
repasses legais, voltados, exclusivamente,
às medidas direcionadas, especificamente,
ao combate ao Coronavírus - COVID-19- e
seus efeitos econômicos no Estado do Rio
de Janeiro.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo
autorizado a promover as respectivas
aberturas de créditos suplementares ou
adicionais.

e entidades da administração pública direta
e indireta, poderão rever seus contratos,
convênios e instrumentos congêneres, de
modo a promover, de forma bilateral ou
unilateral, a rescisão, suspensão ou
supressão dos contratos administrativos, na
forma da Lei Federal 8.666/93, se
constatada a impossibilidade da plena
execução contratual, devendo os Órgãos de
controle interno, ligados a Controladoria
Geral do Estado, ratificar a adequação das
medidas em relação a legislação pertinente.
Art.
3º As
programações
financeiras
deverão ser reavaliadas para priorização de
pagamentos aos servidores públicos e
despesas essenciais
ao combate da
pandemia do Coronavírus - COVID 19.
Parágrafo
único. Na
priorização
ora
estabelecida, deverão ter ordem preferencial
de pagamento as despesas decorrentes
das funções saúde e segurança pública,
essenciais para a promoção de ações
voltadas ao combate da pandemia do
Coronavírus - COVID-19.
Art. 4º Fica o Poder Executivo obrigado a
disponibilizar no Portal de Transparência do
Estado, todas as despesas realizadas e
receitas renunciadas durante o estado de
calamidade na saúde, decorrente da
pandemia do Coronavírus - COVID-19.
§ 1ºNo detalhamento das despesas,
necessariamente,
deverá
constar
as
seguintes informações:
a) credor favorecido,
CNPJ/CPF;

com

número

do

b) objeto detalhado da despesa;
c) número do processo;
d) valor da despesa;
e) prazo da contratação;
f) modalidade licitatória com fundamentação
legal;
g) classificação orçamentária completa;
h) data da publicação no diário oficial do
resultado licitatório.

Art. 2º Enquanto perdurar a calamidade
§ 2ºA ausência no atendimento do disposto
pública em decorrência do COVID-19
neste artigo, poderá acarretar penalidades
decretada pelo Poder Executivo, os órgãos
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administrativas de multas e improbidade aos
gestores responsáveis pela execução
orçamentária das pastas envolvidas e ao
Governador do Estado.
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro, em 05 de junho de 2020.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO
Presidente

LEI Nº 8886 DE 09 DE JUNHO DE 2020:
Dispõe
sobre
os
procedimentos
especiais aplicáveis aos trabalhadores
do
setor
offshore
afetados
pela
pandemia do COVID-19, e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- Os trabalhadores em regime
OFFSHORE, embarcados em plataformas
marítimas ou em embarcações que prestam
serviços às plataformas marítimas com
suspeita ou sintomas de contaminação pelo
novo coronavírus (COVID-19), ou que
tiveram contato com pessoas portadoras ou
suspeitas,
ou
que
estiverem
comprovadamente
infectados
poderão
conforme orientação dos profissionais de
saúde das empresas, ser desembarcados
e enviados imediatamente para os locais
com melhor suporte de atendimento, que
poderão ser as cidades onde possuem
domicílio residencial para serem tratados,
em quarentena domiciliar ou em internação
hospitalar ou outro local designado, de
acordo
com
a
observância
das
recomendações da Agência Nacional de

Vigilância
Sanitária
Ministério da Saúde.

(ANVISA)

e

do

Art. 2º- As empresas as quais os
funcionários
OFFSHORE
estejam
subordinados são responsáveis pelos
funcionários,
sejam
terceirizadas,
prestadoras
de
serviços,
contratadas
temporariamente ou contratantes.
Art. 3º- Os deslocamentos dos funcionários
OFFSHORE que estiverem contaminados
ou suspeitos ou que tiveram contato com
alguma
pessoa
comprovadamente
contaminada pelo novo coronavírus COVID-19 - são de responsabilidade das
empresas descritas no artigo 2ºdesta Lei.
Art. 4º- Os parâmetros de cumprimento
desta lei ficarão vinculadas às orientações
dos órgãos de saúde e às recomendações
expedidas pelos órgãos de controle e
fiscalização competentes.
Art. 5º- Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação com vigência enquanto
perdurar o Plano de Contingência adotado
pela Secretaria de Estado de Saúde do
Estado do Rio de Janeiro em decorrência
da Pandemia do novo coronavírus (COVID19).
Rio de Janeiro, 09 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governado

LEI Nº 8887 DE 09 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a utilizar
recursos para implementar medidas de
incentivo à conversão produtiva de
empresas para proteção econômica e
sanitária à população fluminense.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado
a conceder incentivos para empresas e/ou
instituições instaladas no estado do Rio de
Janeiro, a fim de fomentar a conversão
produtiva emergencial visando à produção
de insumos necessários ao combate à
pandemia de COVID-19 e ao enfrentamento
de seus impactos socioeconômicos, durante
o período em que estiver em vigor o Plano
de Contingência do Novo Coronavírus da
Secretaria de Estado de Saúde e
posteriormente
de
forma
permanente
buscando a diversificação econômica, o
fortalecimento do parque produtivo e o
desenvolvimento econômico do Estado do
Rio de Janeiro.
§ 1º- Para os fins da definição dos
insumos necessários para o enfrentamento
ao COVID-19, considera-se máscaras,
luvas, respiradores mecânicos e seus
componentes, recuperação e manutenção
de respiradores mecânicos, vestimentas de
proteção, mobiliário para hospitais, testes
para o Novo Coronavírus e álcool liquido
e em gel, dentre outros itens que possam
vir a ser identificados pelo comitê
responsável designado no artigo 3º desta
Lei.
§ 2º- O disposto neste artigo é extensivo
às Micro e Pequenas Empresas, as
Universidades Públicas e Escolas Técnicas
Públicas, aos optantes pelo regime de
arrecadação
de
tributos
denominado
Simples Nacional - Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro
de2006.
Art. 2º- Os incentivos previstos podem ser
realizados nas seguintes modalidades:
I -incentivos fiscais, nos termos da Lei nº
4.321, de 10 de maio de2004;
II -concessão de financiamentos, através
da Agência de Fomento do Estado do Rio
de Janeiro - AgeRio. Sendo defeso a
incidência de taxa de juros e carência de
6 meses para pagamento da 1ª parcela
para ações desenvolvidas durante a
situação de emergência na saúde;
III -realização de aportes financeiros, tendo
por contrapartida a entrega à Secretaria de
Estado de Saúde, na medida da sua

necessidade, de parte da produção, até
saldado o valor aportado.
Parágrafo Único -As empresas que
acessarem os incentivos fiscais previstos
nesta lei não deverão reduzir o quadro de
funcionários em um prazo de um ano.
Art. 3º- Enquanto durar a situação de
emergência na saúde, fica delegado ao
gabinete de crise do Estado do Rio de
Janeiro a competência para representar
diretamente
ou
através
de
órgão
competente o Estado do Rio de Janeiro na
análise
dos
projetos
de
conversão
produtiva, bem como na celebração e
assinatura
de
instrumentos
jurídicos
pertinentes e para disciplinar a sua
operacionalização no âmbito estadual.
§ 1º- Após a situação de emergência na
saúde, as competências na análise dos
projetos de conversão produtiva, bem como
na celebração e assinatura de instrumentos
jurídicos pertinentes e para disciplinar a sua
operacionalização no âmbito estadual ficará
a cargo de Secretaria designada pelo
Governador, que formará comitê técnico
responsável por planejar, analisar e avaliar
as medidas, contratos, editais e outros
instrumentos que se façam necessários.
§ 2º- Cabe à(s) equipe(s) técnica(s)
nomeada(s) pelo gabinete de crise do
Estado do Rio de Janeiro, avaliar(em)
continuadamente os itens de produção
estratégica
necessários
ao
contingenciamento da pandemia; avaliar as
empresas,
Universidades
e
Escolas
Técnicas e ramos com capacidade de
conversão
produtiva;
avaliar
a
disponibilidade de fornecedores de peças e
insumos necessários à referida conversão;
avaliar e propor medidas de facilitação da
logística de comercialização e transporte
destes insumos; avaliar os Planos de Ação
Detalhados Para
Conversão
Produtiva
Emergencial relativa à COVID-19 a serem
apresentados pelas empresas.
§ 3º- Fica facultado ao gabinete de crise
do Estado do Rio de Janeiro indicar
especialistas em epidemiologia, saúde
coletiva, engenharia de produção, logística,
economia
e
áreas
correlatas
para
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auxiliarem na análise para os fins do que
dispõe o caput deste artigo.

público bem como da adequação do
espaço de alimentação dos funcionários.

§ 4º- A(s) lista(s) de empresas e entes
públicos contempladas e o montante dos
incentivos aqui referidos deverão ser
publicizadas em sítio eletrônico com ampla
transparência.

§ 5º- Após a situação de emergência em
saúde pública, os pleiteantes de acesso
aos incentivos previstos nesta lei deverão
apresentar projetos ao comitê técnico de
reconversão produtiva com Plano de Ação
detalhado para que seja submetido à
aprovação.

Art. 4º- Os pleiteantes de acesso ao
referido
subsídio
deverão
apresentar
projetos ao gabinete de crise do Estado
do Rio de Janeiro para o Plano de Ação
Detalhado
Para
Conversão
Produtiva
Emergencial relativa à COVID-19.
§ 1º- A concessão dos incentivos em
questão, bem como seu montante, estão
condicionados à análise do referido Plano
de Ação a ser realizada por equipe do
gabinete de crise do Estado do Rio de
Janeiro.
§ 2º- O Plano de Ação Detalhado Para
Conversão Produtiva Emergencial relativa à
COVID-19 deverá conter a especificação
do planejamento de conversão produtiva
emergencial das medidas a serem adotadas
para
proteção
sanitária
dos(as)
trabalhadores(as) no período e do montante
pleiteado, assim como a garantia de
emprego destes e o cumprimento da
legislação trabalhista.
§ 3º- A especificação do planejamento de
conversão produtiva emergencial deve
conter:
I -projeto do equipamento;
II -especificação de etapas e prazos de
produção;
III -especificação da logística prevista.
§ 4º- A especificação das medidas a serem
adotadas para proteção sanitária dos(as)
trabalhadores(as)
no
período
deve
compreender o distanciamento mínimo de
1
(hum)
metro
entre
os(as)
trabalhadores(as) no processo produtivo, a
desinfecção continuada dos espaços de
trabalho e o emprego integral de
Equipamentos de Proteção Individual,
acompanhado por fiscal do trabalho,
devendo ainda ser incluída a checagem de
viabilidade de serviço de fretamento de
ônibus/vans para evitar uso de transporte

I -a concessão do subsídio em questão,
bem
como
seu
montante, estão
condicionados à análise do referido Plano
de Ação a ser realizada comitê técnico
designado pelo órgão competente do
governo do Estado do Rio de Janeiro;
II -o Plano de Ação Detalhado Para
Conversão Produtiva deverá conter a
especificação
do
planejamento
de
conversão produtiva, análise da demanda
dos produtos a serem desenvolvidos,
a)projeto do equipamento;
b)especificação de etapas e prazos de
produção;
c)especificação da logística prevista;
III -a especificação das medidas a serem
adotadas para proteção sanitária dos(as)
trabalhadores(as)
no
período
deve
compreender o distanciamento mínimo de
1
(hum)
metro
entre
os(as)
trabalhadores(as)no processo produtivo, a
desinfecção continuada dos espaços de
trabalho e o emprego integral de
Equipamentos de Proteção Individual,
acompanhado por fiscal do trabalho,
devendo ainda ser incluída a checagem de
viabilidade de serviço de fretamento de
ônibus/vans para evitar uso de transporte
público bem como da adequação do
espaço de alimentação dos funcionários.
Art. 5º- No prazo de 60 (sessenta) dias
após o fim do o Plano de Contingência
adotado pela Secretaria de Estado de
Saúde, deverá ser verificado ao menos
parcialmente o cumprimento da produção
de insumos que houver sido beneficiada
por subsídio nos termos desta Lei, sob
pena de devolução parcial ou integral ao
Estado do montante recebido.
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Art. 6º- Durante o período de duração do
processo de conversão produtiva prevista
nos termos desta Lei, fica vedada a
redução salarial por parte das empresas
beneficiadas.
Art. 7º- Para produtos e serviços
elaborados por empresas beneficiadas por
subsídios nos termos desta lei, ficam
vedados preços:
I -majorados sem justa causa;
II -superiores aos mesmos produtos
contidos em Atas de Registro de Preços
vigentes no site do portal de compras do
Governo Federal;
III -superiores aos mesmos produtos
contidos no site do Banco de Preços em
Saúde do Ministério da Saúde;
IV -superiores a 200% do valor do custo
de produção.
Parágrafo Único -A majoração de preços
prevista no inciso será referente aos preços
praticados em 01 de março de 2020 e aos
preços apurados
na
proposta
de
financiamento.
Art. 8º- O Estado do Rio de Janeiro e
seus órgãos deverão ter preferência sobre
a compra dos produtos ou serviços cuja
produção tenha sido beneficiada por
subsídio estadual nos termos desta Lei,
apreços de custo, durante o período em
que estiver em vigor o Plano de
Contingência do Novo Coronavírus da
Secretaria de Estado de Saúde, com o
intuito de garantir a prestação do serviço
de saúde à população fluminense e o
contingenciamento do contágio.
Art. 9º- O Governo do Estado do Rio de
Janeiro poderá realizar convênios e
parcerias com BNDES, FINEP e outras
agências de desenvolvimento federais ou
com municípios buscando a viabilização
das políticas de que trata esta lei.
Art. 10- Esta Lei entra em vigor na data
da sua publicação.
Rio de Janeiro, 09 de junho de 2020.

WILSON WITZEL

Governador

LEI Nº 8888 DE 09 DE JUNHO DE 2020:
Dispõe sobre a vedação da aplicação de
multa por quebra de fidelidade nos
serviços
de
TV
por
assinatura,
telefonia,
internet
e
serviços
assemelhados, enquanto perdurar a
pandemia do coronavírus (COVID-19),
no Estado do Rio de Janeiro.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- Esta Lei dispõe sobre a vedação
da aplicação de multa por quebra de
fidelidade nos serviços de TV por
assinatura, telefonia, internet e serviços
assemelhados,
enquanto
perdurar
a
pandemia do coronavírus (COVID-19).
Art. 2º- Ficam as concessionárias de TV
por assinatura, telefonia, internet e serviços
assemelhados vedadas de aplicar multa por
quebra de fidelidade aos consumidores que
solicitarem o cancelamento do contrato,
portabilidade para outra operadora ou
mudança de plano, enquanto perdurar a
pandemia do coronavírus (COVID-19).
Art. 3º- Na hipótese de cancelamento total
do serviço, a pedido do consumidor, a
qualquer título, durante a vigência do
estado
de
calamidade
gerado
pela
pandemia do COVID-19, a prestadora de
serviços fica impedida de cobrar multa.
Art. 4º- O prestador de serviço não poderá
alterar as demais cláusulas contratuais, em
razão da suspensão da fidelidade temporal
requerida pelo consumidor, salvo se a
mudança beneficiar esse último.
Art. 5º- O descumprimento desta
sujeitará o responsável ao pagamento
multa de 500 UFIR (Unidades Fiscais
Referência), que deverá ser revertida
Fundo Especial de Apoio a Programas
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Art. 6º- Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Rio de Janeiro, 09 de junho de 2020.

Art. 2º- Fica autorizado o Poder Executivo
a
baixar
os
atos
complementares
necessários à execução da presente Lei.
Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data
da sua publicação.
Rio de Janeiro, 09 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8889 DE 09 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a conceder
isenção do imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e
serviços - ICMS - nos produtos que
compõem a cesta básica, no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro.

LEI Nº 8891 DE 16 DE JUNHO DE 2020:
autoriza a AGERIO a refinanciar as
parcelas dos contratos de financiamento
de veículos integrantes do sistema
intermunicipal de transporte alternativo
complementar, enquanto perdurar o
estado de calamidade pública decorrente
da pandemia da COVID-19.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado
a conceder isenção do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS - em
produtos que compõem a cesta básica
durante o período de calamidade pública
em virtude da situação de emergência
decorrente do novo Coronavírus (COVID19), declarado pelo Decreto Estadual nº
46.973/2020, de 16 de março de 2020, e
reconhecido pela Lei Estadual nº 8.794, de
17 de abril de 2020.
Parágrafo Único -Para efeitos do caput
deste artigo, as mercadorias que devem
compor a cesta básica são os produtos
elencados no art.1º da Lei Estadual nº
4.892, de 1º de novembro de 2006, que
“Dispõe sobre os produtos que compõem a
cesta básica no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A Agência de Fomento do Estado do
Rio de Janeiro S/A (AGERIO) poderá
refinanciar as parcelas dos contratos de
financiamentos de veículos utilizados pelos
permissionários
do
Departamento
de
Transporte Rodoviário do Estado do Rio de
Janeiro (DETRO), integrantes do Sistema
Intermunicipal de Transporte Alternativo
Complementar, parcelas estas vencidas
durante a vigência do estado de calamidade
pública decretado em razão da pandemia da
COVID-19.
§ 1º - As parcelas pagas pela AGERIO
poderão
ser
financiadas
para
os
permissionários em até 12 (doze) meses, com
carência mínima de 60 (sessenta) dias, após
o encerramento do estado de calamidade
pública, com juros máximos de 1% (um por
cento) ao mês, na forma que regulamentar o
Poder Executivo.
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WILSON WITZEL

§ 2º - O financiamento aos permissionários
poderá ser garantido por até 20% (vinte por
cento) do faturamento de cada permissionário
junto ao sistema de pagamentos, na forma
que regulamentar o Poder Executivo.
§ 3º - O disposto no caput do deste artigo será
limitado a apenas um financiamento
automotivo por pessoa física.
Art. 2º - A AGERIO também poderá oferecer,
nas mesmas condições do artigo anterior, o
financiamento das parcelas dos veículos
integrantes dos sistemas municipais de
transporte alternativo complementar, dos
Municípios do Estado do Rio de Janeiro,
desde que estes sistemas sejam atendidos
por pessoas físicas, Microempreendedores
individuais, microempresas ou empresas de
pequeno porte, excluídas as empresas de
transporte detentores de múltiplas linhas e
veículos.
Art. 3º - Fica também autorizado, àqueles
permissionários cujo Sistema de Transporte
adote sistema de pagamento eletrônico, a
realização de operação de antecipação de
créditos futuros, a critério do Poder Executivo
Estadual.
§ 1º - Essa operação financeira, no que
couber, poderá ser realizada junto a outra
instituição financeira.
§ 2º - A centralizadora do sistema de
pagamentos eletrônicos poderá atuar como
interveniente da operação de cessão de
créditos, podendo limitar a parcela a 30%
(trinta por cento) da média histórica de
faturamento do permissionário.
§ 3º - A AGERIO poderá atuar como
facilitadora do processo ou realizar
diretamente as operações de crédito, na
forma que regulamentar o Poder Executivo.
Art. 4º - Fica vedada a utilização de recursos
provenientes do Tesouro Estadual para os fins
de que trata a presente Lei.
Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 2020.

Governador

LEI Nº 8892 DE 16 DE JUNHO DE 2020:
Dispõe sobre os locais adequados para
realização de exames de pessoas com
suspeita de COVID-19, na forma que
menciona, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os locais para realização de exames
de pessoas com suspeita de COVID-19, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, serão os
a seguir relacionados:
I - hospitais;
II - centros médicos;
III - clínicas médicas;
IV - postos de saúde;
V - Unidades de Pronto Atendimento - UPA;
VI - Clínicas da Família;
VII - laboratórios de exames;
VIII - automóvel em campanhas “drive thru”;
IX - domicílio da pessoa suspeita;
X - farmácias e drogarias, para realização
exclusiva de testes rápidos, nos termos da
Resolução nº 377, de 28 de abril de 2020, do
Ministério da Saúde/Agência Nacional de
Vigilância Sanitária.
Art. 2º - Fica proibida a aglomeração de
pessoas em locais de exames.
Art. 3º - Recomenda-se a não realização de
exames fora dos locais determinados nesta
Lei, salvo se houver autorização da Secretaria
de Estado de Saúde, Secretaria Municipal de
Saúde, Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA - ou Ministério de Saúde.
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Art. 4º - O descumprimento das disposições
contidas nesta Lei acarretará ao infrator a
aplicação da multa pecuniária no valor
correspondente a 500 (quinhentos) UFIR-RJ
por cada dia de infração, sendo o seu valor a
ser revertido para as ações de combate a
COVID-19.
Art. 5º - As despesas decorrentes da
aplicação desta lei correrão por conta de
dotações
orçamentárias
próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8893 DE 16 DE JUNHO DE 2020:
Dispõe sobre a autorização da prática da
telemedicina no Estado do Rio de Janeiro
por meio da Secretaria de Estado de Saúde
durante a pandemia do COVID-19 coronavírus -, nos termos da Lei Federal nº
13.989, de 15 de abril de 2020, e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado, em regime de
excepcionalidade, nos termos da Lei Federal
nº 13.989, de 15 de abril de 2020, pelo tempo
que perdurar a crise sanitária decorrente da
pandemia do novo coronavírus - COVID-19 -,
a prática da Telemedicina através do exercício
da realização de consulta, orientação,
medicação e acompanhamento médico dos
pacientes, utilizando-se de quaisquer meios
eletrônicos de comunicação, mediado por

tecnologias para fins de assistência médica,
pesquisa, prevenção de doenças e lesões e
promoção de saúde.
Parágrafo Único - A Secretaria de Estado de
Saúde envidará esforços e conclamará a
classe médica para ofertar uma parcela do
seu tempo, voluntariamente, para se associar
a esta causa humanitária e ofertar consulta
online e buscará integrar o máximo possível
as plataformas de telemedicina públicas e
privadas, ampliando ao máximo a rede de
atendimento à população.
Art. 2º - O médico deverá informar ao
paciente, em caso de urgência, que se dirija à
unidade de saúde.
Art. 3º - O médico deverá registrar, em
prontuário físico ou eletrônico, o nome,
endereço e telefone do paciente, e os dados
clínicos do atendimento realizado que servirá,
também, para orientar a Secretaria de Saúde,
com informações epidemiológicas relevantes
para
efetuar
ações
planejadas
de
enfrentamento ao COVID-19.
Art. 4º - Durante o período a que se refere o
caput, serão válidas as receitas médicas
apresentadas em suporte digital, desde que
possuam assinatura eletrônica do profissional
que realizou a prescrição, sendo dispensada
sua apresentação em meio físico.
Art. 5º - De maneira análoga ao caput do
artigo 1º, fica autorizada à Secretaria de
Estado de Saúde a prática da Telesaúde
ouvido, preliminarmente, os conselhos de
cada profissão, enquanto perdurar a
pandemia - COVID-19.
§ 1º - A Telesaúde poderá ser exercida por:
I - Teleorientação, que permite que os
profissionais de saúde realizem a distância as
orientações e os encaminhamentos de
pacientes em isolamento, respeitando as
atribuições de cada membro da equipe
multidisciplinar de saúde;
II - Telemonitoramento, que possibilita que,
sob supervisão ou orientação de um
profissional qualificado, sejam monitorados a
distância parâmetros de saúde e/ou doença;
III - Teleinterconsulta, que permite a troca de
informações e opiniões entre médicos e
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outros profissionais de saúde necessários
para o auxílio do diagnóstico ou da terapia.

II - número de pessoas com internações
hospitalares;

§ 2º - Os efeitos da Telesaúde serão
estendidos aos ramos adjacentes à medicina,
a saber:

III - número de pessoas internadas nos
CTI/UTI;

I - Enfermagem;
II - Assistência Social;
III - Psicologia;

IV - número de pessoas que receberam altas
médicas das internações hospitalares;
V - número de pessoas que receberam altas
médicas dos CTI/UTI;
VI - número de óbitos confirmados;

IV - Fisioterapia;

VII - número de testes realizados;

V - Fisiatria;
VI - Nutrição;

VIII - número de internações por outras
patologias;

VII - Terapia Ocupacional.

IX - número de óbitos por outras patologias;

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação e vigorará enquanto perdurar a
pandemia COVID-19.

X - número de pessoas aguardando leito para
internação em enfermaria e/ou em CTI/UTI;

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2020.

XI - número de profissionais de saúde
afastados e dos que vieram a óbito;

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8894 DE 16 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza a divulgação dos boletins médicos
diários relacionados à pandemia do novo
coronavírus (COVID-19).

XII - número de pacientes internados com
insuficiência respiratória grave; e
XIII - número de pacientes com óbito
confirmado por insuficiência respiratória
grave.
Art. 3º - As despesas resultantes da aplicação
da presente Lei correrão à conta dos recursos
do orçamento vigente, ficando o Poder
Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares, se necessário.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
dispor sobre a transparência na divulgação
dos boletins médicos diários relacionados à
pandemia do novo coronavírus (COVID-19).
Art. 2º - O Poder Executivo, por intermédio da
Secretaria de Estado de Saúde, divulgará nos
boletins médicos diários relacionados à
pandemia do novo coronavírus (COVID-19),
pelo menos, as seguintes informações:
I - número de casos notificados;
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LEI Nº 8895 DE 16 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza a AGERIO a refinanciar as
parcelas dos contratos de financiamento
de veículos utilizados por taxistas e
motoristas de aplicativos, enquanto
perdurar o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia da COVID-19.

LEI Nº 8898 DE 18 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a manter, no
sítio eletrônico da Secretaria de Estado de
Saúde do Rio de Janeiro, a “Cartilha Virtual
da COVID19”, para garantir à população
informações corretas sobre o novo
coronavírus (COVID-19), bem como seus
sintomas e os locais de atendimento, na
forma que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Autoriza a Agência de Fomento do
Estado do Rio de Janeiro S/A (AGERIO) a
refinanciar as parcelas, dos financiamentos
dos veículos utilizados pelos taxistas e
motoristas de aplicativos, vencidas durante os
meses de vigência do Estado de Calamidade,
decretado em função do COVID19.
Parágrafo Único - As parcelas pagas pela
AGERIO poderão ser financiadas para os
permissionários em no mínimo 12 (doze)
meses, com carência mínima de 60
(sessenta) dias, após o encerramento do
estado de calamidade pública, com juros de
1% (um por cento) ao mês, na forma que
regulamentar o Poder Executivo.
Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará a
presente lei.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
manter, na página inicial do sítio eletrônico da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro (SES), “Cartilha Virtual da COVID-19”,
com informações básicas sobre o novo
coronavírus, a COVID-19, com resposta a
dúvidas recorrentes da população e os locais
destinados ao atendimento médico e
psicológico durante a pandemia.
Parágrafo Único - A cartilha de que trata o
caput será disponibilizada no sítio eletrônico
da Secretaria de Estado Saúde, em local de
destaque, visível e de fácil acesso, enquanto
vigorar a Situação de Emergência em Saúde
no Estado do Rio de Janeiro, reconhecida
pela Lei.
8.794, de 17 de abril de 2020, devendo ser
disponibilizado o seu conteúdo para
compartilhamento
e
impressão
pelos
internautas.
Art. 2º - A Secretaria de Estado de Saúde
designará os técnicos que serão responsáveis
pela definição do conteúdo da “Cartilha Virtual
do COVID-19”.
Art. 3º - A cartilha virtual de que trata a
presente Lei deverá permanecer disponível no
sítio eletrônico da SES, em formado que
garanta a acessibilidade a todos, após o
período
de
emergência
em
saúde
reconhecido pela Lei nº 8.794, de 17 de abril
de 2020.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Rio de Janeiro, 18 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8899 DE 18 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a estabelecer
hospitais e/ou leitos de referência para o
tratamento de crianças e adolescentes
acometidos ou com suspeita de COVID-19, e
dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
estabelecer hospitais e/ou leitos de referência
exclusivos para o tratamento de crianças e
adolescentes acometidos ou com suspeita de
COVID-19, em proporção não inferior a 5%
(cinco por cento) do total das vagas
destinadas aos pacientes da doença.
§ 1º - As equipes de saúde deverão possuir
profissionais especializados em pediatria e
hebiatria, entre seus quadros.
§ 2º - Os demais profissionais não
especializados em pediatria e hebiatria
deverão receber treinamento e qualificação
mínima para a assistência e prestação de
cuidados específicos que devem ser
observados no cuidado e tratamento das
crianças e adolescentes.
§ 3º - Os hospitais/leitos de referência deverão
estar adaptados paras as necessidades dos
menores, devendo possuir equipamentos
hospitalares e de uso dos pacientes
adequados para crianças e adolescentes.
§ 4º - Os hospitais de referência deverão
ainda possuir brinquedoteca, que deverá ser
higienizada a cada duas horas.
Art. 2º - Desde que respeitados os protocolos
de segurança do COVID-19, os pacientes

poderão
ser
acompanhados
permanentemente por um de seus pais ou
responsável, na forma do art. 12 da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990.
§ 1º - Os pais ou responsáveis
acompanhantes receberão Equipamento de
Proteção Individual (EPI) idêntico ao fornecido
para a equipe de saúde, em número suficiente
e de acordo com a necessidade.
§ 2º - Para o controle e utilização racional dos
EPIs só será permitida que haja a substituição
do acompanhante de 24 em 24 horas.
Art. 3º - As despesas decorrentes da
execução desta Lei, serão disponibilizados
em sítio eletrônico, portal da transparência.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 18 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8900 DE 18 DE JUNHO DE 2020:
Dispõe sobre criação de túneis de
descontaminação,
na
forma
que
especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
instalar
túneis
descontaminação,
nas
entradas das estações de trem, metrô, barca,
eventos culturais, eventos esportivos e
qualquer
outro
espaço
de
grande
aglomeração de pessoas, no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro, a fim de evitar a
circulação e transmissão de doenças
infectocontagiosas, respeitando os pareceres
e as normas técnicas da ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária).
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Art. 2º - Entende-se como descontaminação o
tratamento feito por meio da realização de
procedimentos
que
permitam
a
descontaminação de roupas, acessórios e
qualquer outro objeto que possa estar em
contato com pele das pessoas, combatendo
assim a proliferação de bactérias, fungos e
vírus,
responsáveis
por
doenças
infectocontagiosas.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2020.

Art. 3º - Entende-se como túneis de
descontaminação, túneis com produtos
químicos que realizem uma descontaminação
de toda a vestimenta e acessórios que estão
em contato com a pele dos indivíduos.

LEI Nº 8902 DE 18 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a promover
campanha de incentivo de doação de
roupas, itens alimentícios, farmacêuticos,
produtos de higiene e limpeza para asilos,
casa de repouso e estabelecimentos
similares destinados ao atendimento de
idosos, orfanatos e clínicas ou abrigos de
recuperação de dependentes químicos que
tenham como medida preventiva o
isolamento dos internos, como forma de
contenção de epidemias virais.

§ 1º - Para efeitos desta Lei, entende-se por
'túnel' toda estrutura que permita a passagem
individual do transeunte e que lhe seja
possibilitada a pulverização do hipoclorito de
sódio na parte superficial de seu corpo.
§ 2º - O Hipoclorito de Sódio a ser utilizado
deverá ser fabricado, preferencialmente, no
detentor da própria estrutura, de forma a evitar
ao máximo o contato com o meio externo.
Art. 4º - Todos os produtos utilizados para o
procedimento de descontaminação devem ser
registrados e autorizados pelos órgãos
sanitários competentes, sendo seguros para
saúde humana e de animais.
Art. 5º - Os produtos utilizados para o
procedimento de descontaminação devem
apresentar testes de eficácia comprovados
por laboratórios habilitados pela Rede
Brasileira de Laboratórios Analíticos em
Saúde - REBLAS - e pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA -, que
comprovem a eficácia científica do Túnel de
Descontaminação e de sua Moléculas.
Art. 6º - Havendo a contratação de empresas
privadas para a realização de tal serviço, a
empresa
deverá
estar
regularmente
cadastrada e regularizada pelos órgãos
competentes do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 7º - As despesas decorrentes desta Lei
serão
atendidas
pelas
dotações
orçamentárias próprias, ficando autorizado o
Poder
Executivo
a
abrir
créditos
suplementares, caso necessário.

WILSON WITZEL
Governador

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
promover campanha publicitária que estimule
doações de gêneros alimentícios, produtos
farmacêuticos, de higiene pessoal e de
limpeza, destinadas a organizações da
sociedade civil ou entidades sem fins
lucrativos, que desenvolvam atividades
regulares com foco no atendimento a pessoas
idosas, crianças e adolescentes, pessoas com
deficiência e usuários ou dependentes de
drogas, durante o período de calamidade
pública, reconhecido pela Lei nº 8.794 de 17
de abril de 2020.
Parágrafo Único - As organizações da
sociedade civil e entidades sem fins lucrativos
retirarão as doações entregues em órgãos
públicos,
mediante
comprovação
do
desempenho de suas atividades em uma das
áreas mencionadas no caput, há pelo menos
01 (um) ano.

Art. 2º - A publicidade poderá ser realizada a
partir da inserção de posts publicitários em
todos os sites e canais web utilizados pelos
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órgãos da administração direta e indireta do
Governo do Estado.
Art. 3º - As entregas das doações poderão ser
feitas em repartições públicas estaduais, que
mantenham seu pleno funcionamento em
época de epidemias virais, inclusive do
Coronavírus - COVID-19.
Parágrafo Único - As repartições públicas de
que tratam esse artigo serão definidas e
indicadas pelo Poder Executivo.
Art. 4º - A recepção, controle e armazenagem
dos itens será de responsabilidade do poder
executivo, cabendo a retirada à instituição
pública ou privada donatária.
Parágrafo Único - As entidades filantrópicas
sem fins lucrativos poderão requerer as
doações, desde que informem:
I - o trabalho social que realizam;
II - o número
beneficiadas;

de

pessoas

a

serem

III - o local de armazenamento, estocagem e
distribuição dos alimentos recebidos.
Art. 5º - O Poder Executivo manterá em sítio
eletrônico a lista de beneficiários, bem como o
tipo e a quantidade de produtos a eles
destinados, de forma a garantir a
transparência das doações disciplinadas por
esta Lei.
Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará
esta Lei.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 18 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8903 DE 19 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a solicitar
equipamentos veterinários durante o plano
de contingência à contenção do vírus
COVID-19 (coronavírus).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a
solicitar
equipamentos
veterinários,
compatíveis ao uso por seres humanos, que
estão disponíveis aos órgãos de saúde no
Cadastro
Nacional
de
equipamentos
veterinários, durante o plano de contingência
à
contenção
do
vírus
COVID-19
(Coronavírus).
Parágrafo Único - Para a utilização dos
equipamentos mencionados no caput deste
artigo, é necessário o cumprimento dos
requisitos previstos pelas autoridades
sanitárias.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 19 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8904 DE 19 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a proceder
pagamento mínimo ao fornecedor de
transporte
escolar
dos
alunos
matriculados na rede estadual de ensino,
enquanto perdurar o reconhecimento de
emergência na saúde pública, tendo em
vista
a
pandemia
causada
pelo
coronavírus, COVID-19, e enquanto as
aulas estiverem suspensas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
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Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo a realizar
pagamento mínimo ao fornecedor de
transporte escolar dos alunos matriculados na
rede estadual de ensino, contratado ou
conveniado com os estabelecimentos de
ensino da rede estadual pública, enquanto
perdurar o reconhecimento de emergência na
saúde pública, tendo em vista a pandemia
causada pelo Coronavírus, COVID-19, e
enquanto as aulas estiverem suspensas.
§ 1º - O pagamento mínimo que trata o caput
poderá ser, no mínimo, de 20% da média do
pagamento dos últimos três meses do ano
letivo de 2019.
§ 2º - O pagamento mínimo realizado deverá
ser abatido do valor a ser pago ao fornecedor
de transporte escolar quando do retorno das
aulas e da prestação do serviço.
§ 3º - O Poder Executivo regulamentará a
matéria, no que tange a hipótese, do
prestador do serviço não retornar a sua
atividade laboral com o Estado.
Art. 2º - As despesas decorrentes da
execução desta Lei correrão por conta das
dotações
orçamentárias
próprias
suplementares se necessários.
Art. 3º - O Poder Executivo dará publicidade
aos repasses de que trata esta Lei em sítio
eletrônico oficial, de modo a assegurar o
princípio da transparência e a favorecer os
processos de fiscalização e controle social.
Art. 4º - Os fornecedores beneficiados pelo
pagamento mínimo deverão assinar termo
comprometendo-se a permanecer prestando
o serviço após o retorno às aulas por período
equivalente ao de recebimento do benefício.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

LEI Nº 8905 DE 19 DE JUNHO DE 2020:
Dispõe sobre a proibição de interrupção de
pagamento e da redução de valores de
bolsas pagas pela FAPERJ e demais
bolsas pagas pelo estado do rio de janeiro
durante a situação de emergência
decorrente da pandemia do vírus COVID19.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
assegurar o pagamento integral de todas as
bolsas e auxílios da Fundação Carlos chagas
Filho de Amparo à pesquisa Do Estado do Rio
de Janeiro - FAPERJ - e demais bolsas pagas
pelo Estado do Rio de Janeiro, proibindo-se,
expressamente, qualquer tipo de interrupção
ou suspensão destes pagamentos, bem como
reduções de quaisquer valores durante a
vigência da situação de emergência
decorrente da pandemia de COVID-19.
Parágrafo Único - Além das bolsas ofertadas
pela Fundação Carlos Chagas Filho de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro - FAPERJ, fica vedada a interrupção
ou a redução da bolsa cotista, bolsa
permanência,
bolsa
estágio
interno
complementar, bolsa apoio acadêmico e
outras modalidades de bolsas ofertadas pelas
instituições de ensino superior e de educação
tecnológica vinculadas à Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 19 de junho de 2020.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2020.
WILSON WITZEL
WILSON WITZEL

Governador

Governador
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LEI Nº 8906 DE 29 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a liberar a
realização de cultos e reuniões presenciais
nas igrejas e templos religiosos de todas
as confissões durante o período de
pandemia do COVID-19, respeitadas as
competências municipais e observadas as
medidas sanitárias para prevenção e
proteção
da
contaminação
dos
participantes.

locais de fácil acesso na(s) entrada(s) e no
interior dos estabelecimentos;
III - distribuição gratuita de máscaras de
proteção
facial
aos
funcionários
e
frequentadores das sessões e cultos
religiosos, caso não disponham naquele
momento; sendo obrigatório sua utilização;
IV - higienização do ambiente interno,
mantendo-se banheiros, cozinhas e refeitórios
com disponibilidade de água e sabão;

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

V - colocação de cartazes informativos nas
entradas dos templos sobre as medidas
sanitárias citadas neste artigo;

Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

VI - evitar o contato físico entre os
participantes, seja por abraço, aperto de mãos
ou outras formas de cumprimento;

Art. 1º - O Poder Executivo fica autorizado a
liberar a realização de cultos e reuniões
presenciais nas Igrejas e templos religiosos
de todas as confissões durante o período de
pandemia do COVID-19, respeitadas as
competências municipais e observadas as
medidas sanitárias para prevenção e proteção
da contaminação dos participantes.

VII - exigir e fiscalizar o uso de máscaras de
proteção facial, enquanto perdurar o culto ou
sessão religiosa, a todos os frequentadores,
devendo coibir a entrada ou permanência de
quem não estiver usando.

Parágrafo Único - As igrejas e templos
religiosos de todas as confissões têm suas
manifestações asseguradas e garantidas de
acordo com o art. 5º, itens VI e VIII da
Constituição Federal.
Art. 2º - Durante a pandemia do novo
coronavírus, sendo permitido o funcionamento
das Igrejas e Templos de qualquer culto
religioso pela legislação em vigor, estes
deverão adotar todas as medidas de
prevenção, tais como distanciamento pessoal
e demais protocolos de higiene, previstos
nesta Lei e nos protocolos oficiais.
Art. 3º - Entendem-se como medidas de
higiene e distanciamento pessoal, a prática
das seguintes ações:
I - manutenção do distanciamento mínimo
entre as pessoas de 1 (um) metro, devendo
ser marcados os espaços previamente no
chão do lado externo dos prédios, caso haja
espera para entrada, e nos assentos
disponíveis respeitando-se o afastamento
definido;

Art. 4º - Os membros das congregações
religiosas mais vulneráveis à COVID-19,
deverão, preferencialmente, optar pela
participação não presencial dos cultos e
outras liturgias.
Parágrafo Único - Entende-se como mais
vulneráveis as pessoas pertencentes aos
seguintes grupos:
I - portadoras de:
a) Doença cardiovascular;
b) Doença pulmonar;
c) Câncer;
d) Diabetes;
e) Doenças tratadas com medicamentos
imunodepressores e quimioterápicos.
II - casos atestados como suspeitos;
III - transplantadas.
Art. 5º - As Igrejas e os Templos de qualquer
culto religioso deverão observar os protocolos
da Secretaria de Estado de Saúde (SES/RJ) e
da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Art. 6º - As Igrejas e os Templos de qualquer
II - utilização de álcool gel 70º (setenta graus)
culto religioso serão responsáveis por medir a
para desinfecção das mãos, disponível em
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temperatura dos adeptos nas entradas dos
templos.
Art. 7º - É vedada a entrada e a circulação nas
dependências das Igrejas e dos Templos de
qualquer culto religioso por quem não esteja
usando máscara de proteção ou se recuse a
receber a que seja oferecida no local.
Art. 8º - Permanecem em vigor as demais
orientações contidas nas legislações sobre
Coronavírus, que não entrem em conflito com
esta lei.
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

proteção, e terá vigência enquanto perdurar o
estado de calamidade decorrente da
pandemia do novo coronavírus.
Art. 2º - O PPAMC-COVID constitui na
atenção, com medidas de prevenção e
acolhimento, às mulheres e crianças que
tenham sofrido violência doméstica e familiar
e maus-tratos, visando a manutenção da
integridade física e psicológica das vítimas,
com a implementação das seguintes medidas,
pelo menos:
I - estabelecimento de contato via ligação
telefônica ou WhatsApp a todas as mulheres
que tenham denunciado violência doméstica
ou familiar ou maus tratos a menores nos
últimos 6 (seis) meses com o objetivo de
oferecer
e
realizar
acompanhamento
psicossocial, devendo ser informado:
a) As medidas e iniciativas de prevenção e
combate à propagação do COVID-19;
b) As regras de distanciamento e isolamento
incentivadas pelo Poder Público;

LEI Nº 8907 DE 29 DE JUNHO DE 2020:
Estabelece protocolo de prevenção e
acolhimento nos casos de violência
doméstica e familiar contra mulheres e
crianças durante o estado de calamidade
decretado em razão da pandemia do
COVID-19.

c) O atendimento telefônico das Delegacias
de Defesa da Mulher, sendo a da Polícia Civil
vinculada ao número 197 e da Polícia Militar,
vinculada ao número 197;
d) O canal de denúncia de violência contra a
mulher (180);
e) Todas demais medidas instituídas pela
presente lei; e

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído o Protocolo de
Prevenção e Acolhimento aos casos de
violência doméstica e familiar contra mulheres
e crianças a ser implementado pelo Estado do
Rio de Janeiro durante o estado de
calamidade decretado em razão da Pandemia
do COVID-19 (PPAMCCOVID).

f) O atendimento telefônico do Núcleo
Especial de Direito da Mulher e de Vítimas de
Violência da Defensoria Pública.
II - a autoridade judicial ou policial aplicará a
Medida Protetiva de Urgência, determinando
o afastamento imediato do agressor, do
convívio da mulher em situação de violência
doméstica e familiar, ou a seus dependentes,
conforme estabelece a Lei nº 13.827/2019;
III - disponibilização de um canal telefônico
próprio, para contato institucional de vítimas
com profissionais de psicologia, para que
realizem atendimento e acompanhamento
psicológico remoto, com o intuito de incentivar
o isolamento social voluntário, zelando pela
qualidade de saúde mental dessas vítimas.

Parágrafo Único - O protocolo de que trata o
caput deste artigo é destinado a mulheres e
crianças, vítimas de violência doméstica e
familiar, que tenham registrado ocorrência
junto à autoridade policial especializada ou
Parágrafo Único - Os contatos mencionados
em qualquer outro órgão ou entidade de
no inciso I deste artigo deverão ser realizados,
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preferencialmente,
especializados.

por

profissionais

Art. 3º - Nos casos em que a vítima ou seu
responsável
comprovar
situação
de
vulnerabilidade socioeconômica, o Poder
Executivo disponibilizará os insumos mínimos
necessários à sua higiene e sustento, tais
como:
I - cesta básica;
II - produtos de higiene pessoal e limpeza,
inclusive álcool gel;
III - gás de cozinha;
IV - disponibilização de um canal de telefone
e Whatsapp próprio para contato institucional
de vítimas com os profissionais da segurança
pública, para receberem atendimento em caso
de uma situação de emergência;
V - promover ações de atenção integral à
saúde das mulheres, ampliando a capacitação
e o contingente de profissionais de saúde
formados para abordar a temática da violência
contra mulher.
Parágrafo Único - A relação dos insumos
constantes neste artigo poderá ser ampliada
conforme as necessidades comprovadas das
vítimas.
Art. 4º - O Poder Executivo fica autorizado a
disponibilizar acomodações em centros de
acolhimento públicos ou outros locais
especializados,
quando
necessário,
garantindo o sigilo da localização para a
proteção das vítimas e de seus dependentes,
durante o período de isolamento social e
quarentena,
determinado
pelo
reconhecimento do estado de calamidade
pública em decorrência da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19).
§ 1º - As vítimas descritas no caput serão
encaminhadas a centros de acolhida público
quando entenderem que nem elas nem seus
dependentes correm risco de nova violência
por seus agressores.

dos agressores do âmbito doméstico no
período de estado de calamidade decorrente
da pandemia do COVID-19.
§ 3º - Os centros de acolhida deverão
acomodar as vítimas em quartos familiares,
ou seja, aqueles destinados unicamente para
elas e seus dependentes, sendo que os
demais espaços das casas serão comuns e
de que de convivência.
§ 4º - Na ausência de vagas nas casas abrigos
ou centro de acolhida o Estado deverá
providenciar quartos em hotéis com a mesma
finalidade de acolhimento protetivo.
§ 5º - Os centros de acolhida deverão garantir
o cumprimento das recomendações de
segurança em saúde para o funcionamento
das casas abrigos já existentes, tais como
manter todos os locais arejados, garantir a
possibilidade de um distanciamento mínimo
entre as usuárias e os trabalhadores desses
serviços, fornecimento de matérias como
álcool e EPI para garantir a higiene,
reforçando a necessidade e importância da
higienização individual.
§ 6º - Os serviços públicos de atendimento à
mulher devem mapear os parceiros
intersetoriais, serviços ou locais que possam
atuar conjuntamente no enfrentamento à
violência contra a mulher durante a pandemia.
Art. 5º - Esta Lei vigorará enquanto perdurar o
estado de emergência de saúde decorrente
da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19)
e estendido durante todo o processo de
transição para flexibilização das medidas de
isolamento social para a retomada dos
serviços não essenciais.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

§ 2º - As vítimas descritas no caput serão
encaminhadas a centros de acolhida sigilosos
quando acreditarem correr risco de nova
violência por parte de seus agressores, tendo
logrado ou não a concessão de medidas
protetivas, diante da dificuldade de retirada
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LEI Nº 8908 DE 29 DE JUNHO DE 2020:
Torna obrigatória a renovação do vale
social, prevista na Lei nº 4510/2005,
durante a vigência do plano de
contingência do novo coronavírus (COVID19), e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Torna automática a renovação do
cartão Vale Social, que assegura gratuidade
nos transportes públicos para pessoas com
deficiência e portadoras de doenças crônicas
que estejam em tratamento médico ou
medicamentoso, em Unidade Pública de
Saúde ou conveniada ao SUS, cuja
interrupção possa acarretar risco de morte,
em conformidade com a Lei nº 4.510/2005,
durante o período em que estiver em vigor o
Plano de Contingência do Novo Coronavírus
(COVID19), da Secretaria de Estado de
Saúde.
Art. 2º - Fica garantido o acesso gratuito das
pessoas com deficiência e/ou doença crônica
e, quando preciso, de seu acompanhante, nos
serviços públicos de transporte coletivo de
passageiros no Estado do Rio de Janeiro,
mediante apresentação de documento de
identidade e laudo médico ou cartão de
marcação de consultas da unidade de saúde
onde realiza seu tratamento.
Parágrafo Único - Esta medida vigora
enquanto perdurar o estado de emergência na
saúde pública do Estado do Rio de Janeiro em
razão do novo coronavírus (COVID-19).
Art. 3º - Após o fim das restrições decorrentes
do Plano de Contingência, os beneficiários
terão o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
úteis para regularizar a recadastramento.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação com vigência enquanto perdurar o
Plano de Contingência adotado pela
Secretaria de Estado de Saúde em
decorrência da pandemia pelo coronavírus
(COVID-19).

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8909 DE 29 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a instituir
campanha de promoção aos setores de
turismo, cultura, esporte, lazer e negócios,
imediatamente após o término da situação
de emergência na saúde pública do Estado
do Rio de Janeiro em razão do contágio e
adota medidas de enfrentamento da
propagação
decorrente
do
novo
coronavírus (COVID-19) e dá outras
providências, desde que não contrarie o
regime de recuperação fiscal que está
submetido o Estado do Rio de Janeiro.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
instituir campanha de promoção aos setores
de turismo, cultura, esporte, lazer e negócios
imediatamente após o término da situação de
emergência na saúde pública do Estado do
Rio de Janeiro em razão do contágio e adota
medidas de enfrentamento da propagação
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19).
Parágrafo Único - As campanhas de
promoção aos setores mencionados no caput
deste artigo poderão ser instituídas desde que
não contrariem dispositivos do Regime de
Recuperação Fiscal, instituído pela Lei
Complementar nº 159/2017.
Art. 2º - A campanha de que trata esta lei terá
por objetivo estimular a recuperação da
economia fluminense e poderão ser adotadas
as seguintes medidas, dentre outras a critério
do poder executivo:
I - disponibilização de espaços de divulgações
turísticas das regiões e municípios do Estado,
de forma gratuita;

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020.
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II - firmar parcerias e convênios com o setor
privado para promoção do setor de turismo,
cultura, esporte, lazer e negócios.
Parágrafo Único - A campanha e os incentivos
poderão ocorrer em relação às áreas de
esporte e cultura, desde que de acordo com
os dispositivos das Leis nºs 7.035/15 e
8.266/18.
Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação e vigorará imediatamente após a
revogação do Decreto nº 46.973, de 16 de
março de 2020, que reconhece a situação de
emergência na saúde pública do Estado do
Rio de Janeiro decorrente do novo
coronavírus (COVID-19).
Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8910 DE 29 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza a realização de parceria entre o
Poder Executivo e empresas de tecnologia
da informação para fornecimento, em
comodato, de microcomputadores e
notebooks a alunos da rede pública
estadual e da rede FAETEC - fundação de
apoio à escola técnica - enquanto perdurar
o estado de calamidade pública devido à
pandemia do COVID-19, e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
firmar parcerias com empresas de tecnologia
da informação para fornecimento, em
comodato,
de
microcomputadores
e
notebooks a alunos da rede estadual de
educação e da rede FAETEC - Fundação de
Apoio à Escola Técnica.

Parágrafo Único - No comodato de que trata o
caput deste artigo deverão estar asseguradas,
sem ônus para o beneficiário, as licenças de
todos os softwares instalados no computador
necessários à participação dos alunos em
atividades educacionais remotas promovidas
pelo Poder Executivo, garantindo acesso,
navegação, pesquisa, editores gráficos, de
texto, de apresentação e de planilhas.
Art. 2º - O fornecimento do material tratado no
art. 1º será feito através de celebração de
contrato entre o Poder Público e o
responsável do aluno que deverá estar
matriculado na rede de ensino estadual ou na
rede FAETEC - Fundação de Apoio à Escola
Técnica - e comprovar de forma inequívoca a
necessidade de receber o bem de que trata a
presente Lei.
Parágrafo Único - Os alunos quando maiores,
ou seus responsáveis legais quando menores,
deverão assinar termo de recebimento do
bem, assumindo a responsabilidade solidária,
na forma do art. 585 do Código Civil, em
relação ao comodante, assim como
reconhecendo o direito de regresso da
administração.
Art. 3º - Os equipamentos fornecidos em
comodato, deverão ser devolvidos após o
retorno das aulas presenciais, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias.
Art. 4º - As empresas conveniadas poderão
ceder equipamentos novos ou seminovos,
desde que em bom estado de funcionamento
e conservação.
Art. 5º - A manutenção dos equipamentos,
bem como a atualização dos programas
cedidos
em
comodato
serão
de
responsabilidade do Poder Público, que
poderá firmar convênios para atender a citada
demanda.
Art. 6º - Fica o Poder Executivo responsável
pela logística de entrega e de retirada dos
equipamentos cedidos em comodato a alunos
da rede estadual de educação e da FAETEC Fundação de Apoio à Escola Técnica.
Art. 7º - O Poder Executivo disponibilizará, em
sítio eletrônico próprio, a lista de empresas
comodantes, assim como o quantitativo de
alunos que serão beneficiados com o
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recebimento dos equipamentos, em lista
nominal.
Art. 8º - A presente Lei será regulamentada
por Ato do Poder Executivo.

§ 1º - A intervenção de que trata o caput deste
artigo dar-se-á por meio de requisição
administrativa de leito para internação de
paciente, na forma do disposto no artigo 5º,
XXV da Constituição Federal.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação e vigorará enquanto durar a
situação de emergência, nos termos do
decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020,
que reconhece a situação de emergência na
Saúde pública do Estado do Rio de Janeiro
decorrente do novo coronavírus (COVID-19).

§ 2º - As despesas suportadas, pela
sociedade da rede de saúde privada, de que
trata a presente Lei, deverão ser custeadas
pelo Estado nos moldes do art. 196 da
Constituição Federal e da Lei nº 8.080/90,
com base na tabela do SUS.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8911 DE 29 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza a intervenção do Poder Executivo
na rede privada de saúde na hipótese de
recusa a atendimento de casos graves do
coronavírus (COVID-19) mediante justa
remuneração
a
ser
acordada
contratualmente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a intervenção do
Poder Executivo na rede privada de saúde na
hipótese de recusa a atendimento a pacientes
com casos graves do Coronavírus (COVID19), enquanto perdurar a calamidade pública
em decorrência do Novo Coronavírus
mediante justa remuneração a ser acordada
contratualmente.
Art. 2º - A recusa no atendimento poderá
ocorrer:
I - quando da falta de insumos;
II - por falta de condições médicas quando
apurada por parte de junta médica formada
por no mínimo 3 (três) médicos.

LEI Nº 8912 DE 29 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza os bancos ou financeiras em
atividade no Estado do Rio de Janeiro a
procederem
com
a
renegociação
contratual ou pausa de financiamento, sob
o critério de vantajosidade para o cliente
em virtude da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Em virtude da crise mundial advinda
da pandemia do Coronavírus (COVID-19),
levando-se em consideração, o Princípio da
Imprevisibilidade, da onerosidade excessiva,
da hipossuficiência do consumidor previstos
no art. 6º da Lei Federal nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor), ficam os bancos e financeiras
em atividades no Estado do Rio de Janeiro
autorizados, a pedido do consumidor, ou de
ofício, a propor revisão contratual, com

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

370
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

redução de taxa e juros, além de carência
mínimo 60 dias para pagamento da primeira
parcela, bem como, os demais benefícios
favorável ao consumidor.
Parágrafo Único - A alteração contratual
deverá ser comunicada pelos canais de
comunicação informados pelo cliente quando
da contratação do financiamento, de modo a
possibilizar recusa por parte do contratante.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8913 DE 29 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a prorrogar a
validade de receituários prescritos por
profissionais de saúde devidamente
habilitados, no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro, na forma que menciona.

Sistema Único de Saúde (SUS), dispensada a
necessidade de comparecimento a Unidade
Básica de Saúde.
§ 1º - Os profissionais de saúde deverão ser
orientados a prescrever receitas com validade
prolongada para os pacientes que fazem uso
contínuo de medicamentos, após aprovação e
autorização específica editada pela ANVISA.
§ 2º - A receita médica e de outros
profissionais legalmente habilitado deve ser
escrita de forma clara, por extenso e em letra
de forma.
Art. 2º - As regras contidas nesta Lei somente
serão válidas para as prescrições que ainda
estão em poder do paciente e não foram
aviadas pelas farmácias, conforme determina
a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº
357/2020, da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).
Art. 3º - Receitas enviadas por meio digital aos
pacientes, desde que constem o número de
registro do profissional e sua assinatura digital
também deverão ser aceitas em todos os
estabelecimentos.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
prorrogar a validade de receituários prescritos
por profissionais de saúde devidamente
habilitados, enquanto perdurar o estado de
calamidade pública reconhecido pela Lei nº
8.974, de 17 de abril de 2020, no âmbito das
redes de saúde pública e privada do Estado
do Rio de Janeiro.
Parágrafo Único - Todas as receitas médicas
datadas a partir de 16 de fevereiro de 2020
deverão ter suas validades estendidas até o
final do Decreto nº 46.973/2020, de 16 de
março de 2020, ou suas prorrogações.

WILSON WITZEL
Governado

LEI Nº 8914 DE 30 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza a transferência de profissionais
da área de saúde, da segurança pública e
da assistência social acometidos por
comorbidades
associadas
às
complicações fatais do novo coronavírus
(COVID-19),
para
setores
ou
departamentos que ofereçam menor risco
de contaminação durante a pandemia do
COVID-19 na forma que menciona, e dá
outras providências.

Art. 2º - Os prazos de aceitação das receitas
para medicamentos de uso contínuo poderão
ser automaticamente ampliados, no âmbito do
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a transferência de
profissionais da área de saúde, da segurança
pública e assistência social acometidos por
comorbidades
fundamentadamente
associadas às complicações fatais do novo
coronavírus (COVID-19), para setores ou
departamentos que possuam menor risco de
infecção, enquanto perdurar as ações de
combate à pandemia do COVID-19.
§ 1º - Nos casos tratados no caput do artigo
1º, a lotação ficará a cargo dos diretores
administrativos das unidades de saúde e de
segurança, cabendo ao Poder Executivo
regulamentar a matéria.
§ 2º - Fica assegurado aos profissionais da
área de saúde, da segurança pública e
assistência social transferidos por razão de
comorbidades associadas ao COVID-19, a
integralidade de seus vencimentos e
benefícios.
Art. 2º - Fica facultado ao profissional o pedido
de transferência em virtude de comorbidade
ao COVID-19, que será apreciado pela
direção administrativa, que avaliará a
substituição imediata.
Art. 3º - Está Lei, terá vigência, enquanto
perdurar o isolamento social e o combate a
pandemia do COVID-19, cessando seus
efeitos, com o fim da vigência dos decretos
estaduais, que disciplinam o tema.
Art. 4º - Está Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8915 DE 30 DE JUNHO DE 2020:
Autoriza os estabelecimentos particulares
de ensino superior a adotar sistema de
aulas remotas durante o período em que
perdurar o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia do novo
coronavírus, na forma que menciona.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os estabelecimentos particulares de
ensino superior ficam autorizados a adotar
sistema de aulas remotas durante o período
em que perdurar o estado de calamidade
pública instituído pela Lei nº 8.794, de 17 de
abril de 2020.
Parágrafo Único - O disposto no caput deste
artigo não se aplica ao ensino e à
aprendizagem de disciplinas ou conteúdos
cuja
especificidade
teórica,
prática,
metodológica ou experimental requeira, de
forma indispensável, a presença de
professores e estudantes.
Art. 2º - O estabelecimento particular de
ensino superior, que ofereça o mesmo curso
na modalidade Educação à Distância (EaD) e
na modalidade presencial, garantirá ao
estudante da modalidade presencial, que
assim solicitar, a migração para a modalidade
à distância, respeitadas todas as condições
de matrícula e os valores de mensalidade
praticados nesta modalidade, bem como
aproveitados como créditos os valores já
pagos pelo estudante por serviços não
prestados na modalidade presencial.
Art. 3º - O estabelecimento particular de
ensino superior que optar por oferecer
educação remota durante o período em que
perdurar o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia do novo coronavírus,
nos termos da legislação em vigor e das
normas editadas pelo órgão regulamentador
de seu respectivo Sistema de Ensino,
garantirá ao estudante a decisão de aceitar o
novo modelo ou de trancar gratuitamente sua
matrícula, pelo tempo em que durar o referido
estado de calamidade.
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Art. 4º - Nos casos em que o estudante optar
pelo trancamento de matrícula e o
estabelecimento particular de ensino superior
der prosseguimento a suas atividades
pedagógicas por meio não presencial, a
instituição fica desobrigada de oferecer
qualquer tipo de reposição de aulas
presenciais, sendo garantida ao estudante
vaga nas mesmas disciplinas, no ano ou
semestre seguinte.
Art. 5º - Nos casos em que a organização
curricular e a contratação de serviços
educacionais estiverem baseadas em
disciplinas, o estudante poderá cancelar a sua
inscrição em disciplinas específicas, sem o
pagamento de taxa ou multa, podendo
aproveitar a totalidade dos valores já pagos
para cursar as mesmas disciplinas em período
post e r i o r.
Art. 6º - O estabelecimento particular de
ensino superior não poderá recusar a
matrícula ou a inscrição em disciplinas de
estudante que tenha ficado inadimplente
durante a vigência do estado de calamidade
pública instituído pela Lei nº 8.794, de 17 de
abril de 2020.
Parágrafo Único - O estabelecimento
particular de ensino superior não poderá
cobrar multas, juros, correção monetária ou
outros encargos nas mensalidades com
atraso de até 30 (trinta) dias após o
vencimento, durante o período em que
perdurar o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia do novo coronavírus.
Art. 7º - Em todos os casos, durante a vigência
do estado de calamidade pública decorrente
da pandemia do novo coronavírus, o
estabelecimento particular de ensino superior
manterá bolsas, descontos e quaisquer outros
direitos, benefícios ou vantagens a que o
estudante já fazia jus antes da decretação do
referido estado de calamidade.
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação, produzindo seus efeitos
enquanto perdurar o estado de calamidade
pública instituído pela Lei nº 8.794, de 17 de
abril de 2020.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.

Governador

LEI Nº 8916 DE 30 DE JUNHO DE 2020:
Dispõe sobre a desinfecção das escolas,
universidades,
bibliotecas,
teatros
públicos e privados, no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro, antes do retorno às suas
atividades, na forma que menciona.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - As escolas, universidades,
bibliotecas, cinemas, teatros públicos e
privados, restaurantes, bares, trailers,
quiosques,
motéis,
hotéis,
pousadas,
albergues, hostel e afins, no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro, deverão, obrigatoriamente,
adotar procedimento de desinfecção geral de
suas dependências, antes do retorno às
atividades.
§ 1º - A desinfecção aqui referida deverá
cumprir as normas estabelecidas pelos
órgãos de saúde municipal, estadual e
federal.
§ 2º - A desinfecção aqui referida deverá ter
caráter regular, mediante fluxo de pessoas e
atividades.
Art. 2º - Os usuários dos locais mencionados
só poderão retornar às dependências após
concluído e aprovado o processo de
desinfecção aqui mencionado.
Parágrafo Único - A desinfecção aqui referida
deverá ser acompanhada de instalação de
dispensores de álcool em gel nos ambientes
de grande circulação.
Art. 3º - Os estabelecimentos previstos no art.
1º deverão, pelo tempo em que perdurar o
estado de calamidade público provocado pelo
Novo Coronavírus, realizar a desinfecção
diária de suas dependências, mesmo em
locais proibidos ao público em geral.

WILSON WITZEL
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Art. 4º - Todos os produtos utilizados para o
procedimento de descontaminação devem ser
registrados e autorizados pelos órgãos
sanitários competentes, sendo seguros para
saúde humana e de animais.

sua integralidade sem qualquer tipo de
desconto.

Art. 5º - À Secretaria de Estado de Saúde
caberá regular e fiscalizar o fiel cumprimento
deste dispositivo legal.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.

Art. 6º - O retorno às atividades dar-se-á, nos
estabelecimentos aqui mencionados, após
autorização decretada pelo Poder Público
Estadual.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.

WILSON WITZEL

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8918 DE 30 DE JUNHO DE 2020:
Suspende os prazos de validade dos
concursos públicos já homologados pelos
orgãos públicos estaduais do Rio de
Janeiro, durante o período de surto de
coronavírus - COVID-19.

Governador
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
LEI Nº 8917 DE 30 DE JUNHO DE 2020:
Proíbe as instituições bancárias de usarem
o valor do auxílio emergencial federal
instituído em razão da pandemia do novo
coronavírus - COVID-19 - para descontar
dívidas dos beneficiários.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - As instituições bancárias e as
instituições financeiras, situadas no Estado do
Rio de Janeiro, ficam proibidas de efetuar
descontos ou compensações do valor do
auxílio emergencial depositado em conta
corrente ou conta social, regulamentado pelo
Decreto Federal nº 10.316, de 07 de abril de
2020.
Parágrafo Único - Os valores recebidos do
auxílio ou benefício emergencial, não terão
incidência de qualquer modalidade de tarifa
bancária, devendo o beneficiário receber a

Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam suspensos os prazos de
validade dos concursos públicos realizados
pelos órgãos públicos estaduais do Estado do
rio de Janeiro, referente a processos já
homologados e em fase de convocação dos
aprovados, durante o período de isolamento
social e quarentena devido ao surto de
Coronavírus - COVID-19.
§ 1º - Os prazos terão continuidade na sua
contagem após o encerramento do estado de
calamidade decretado pelo Estado do Rio de
Janeiro.
§ 2º - Os prazos terão continuidade na sua
contagem após o encerramento da
calamidade pública decretada pelo Poder
Executivo do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.
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LEI Nº 8919 DE 30 DE JUNHO DE 2020:
Dispõe
sobre
a
relação
consumidor/prestador de serviço durante
a vigência do Decreto 46.973/2020 que
reconhece a situação de emergência na
saúde pública do Estado do Rio de janeiro
em razão do contágio e adota medidas de
enfrentamento da propagação decorrente
do novo coronavírus (COVID19); e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Enquanto perdurarem os efeitos do
Decreto nº 46.973/2020 e das demais normas
de enfrentamento a propagação do COVID19, fica estabelecido que todos os serviços já
contratados no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro e que envolvam aglomeração de
pessoas deverão ser reagendados para data
a ser definida em comum acordo entre as
partes contratantes.

LEI Nº 8921 DE 30 DE JUNHO DE 2020:
Dispõe
sobre
a
sanitização
em
veículos/viaturas da CEDAE, da secretaria
de estado de saúde, da Secretraria de
Estado de Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos, na forma que
especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro, a necessidade de
realização de processo de sanitização para
descontaminação contra microorganismos em
veículos oficiais ou terceirizados da
Companhia Estadual de Águas e Esgotos do
Rio de Janeiro - CEDAE -, das Secretarias de
Estado de Saúde, de Desenvolvimento Social
e Diretos Humanos e do Instituto Estadual do
Ambiente – INEA -, a fim de evitar a
transmissão de doenças infectocontagiosas.

§ 1º - A solicitação do adiamento de que trata
o caput não configura quebra de contrato, em
razão de força maior e caso fortuito,
independentemente da parte que venha a
solicitá-lo.

Art. 2º - Entende-se como sanitização o
tratamento feito por meio da realização de
procedimentos que permitam a proteção das
superfícies em sua totalidade, incluindo
paredes, assentos, tetos e pisos, para evitar
proliferação de bactérias, fungos e vírus,
responsáveis
por
doenças
infectocontagiosas.

§ 2º - O contratante terá o prazo de até doze
meses para reagendar o serviço objeto do
contrato adiado.

Parágrafo Único - A sanitização dos
veículos/viaturas será efetivada após o
término do expediente diário.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação com vigência enquanto
perdurar o Plano de Contingência adotado
pela Secretaria de Estado de Saúde em
decorrência da pandemia pelo COVID-19.

Art. 3º - Entende-se como veículos oficiais,
qualquer veículo de propriedade ou que
estejam a serviço, da CEDAE e das
Secretarias de Estado de Saúde ou de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.

Art. 4º - Todos os produtos utilizados para o
procedimento de descontaminação devem ser
registrados e autorizados pelos órgãos
sanitários competentes, sendo seguros para
saúde humana e de animais.

WILSON WITZEL
Governador
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Art. 5º - Os produtos utilizados para o
procedimento de descontaminação devem
apresentar testes de eficácia comprovados
pela ANVISA.

públicos,
empregados
públicos
e
trabalhadores terceirizados, que estejam com
sintomas ou tenham testado positivo para o
contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19).

Parágrafo Único - A sanitização de que
pretende essa Lei deverá ser realizada,
preferencialmente,
utilizando-se
de
Hipoclorito de Sódio conforme orientação da
OMS (Organização Mundial de Saúde) e
atendendo às recomendações de riscos
específicos decorrentes da utilização de
produtos desinfetantes da Norma Técnica nº
34/2020 da ANVISA, em razão de sua
concentração e diluição.

§ 1º - Os servidores públicos, empregados
públicos e trabalhadores terceirizados, que
não trabalhem em serviços classificados
como essenciais ou que residam em
municípios diferentes daquele onde se situa
seu órgão de exercício profissional, ficam
autorizados a desenvolver suas atividades
laborais de forma remota, de acordo com
plano de trabalho definido por sua chefia
imediata.

Art. 6º - Havendo a contratação de empresas
privadas para a realização de tal serviço, a
empresa
deverá
estar
regularmente
cadastrada e regularizada pelos órgãos
competentes do Estado do Rio de Janeiro.

§ 2º - Os servidores públicos, empregados
públicos e trabalhadores terceirizados
deverão encaminhar ao setor responsável,
por meios digitais, atestado médico ou outro
documento que comprove seu quadro clínico
ou entregá-lo pessoalmente, após o período
de vigência da Lei nº 8.974, de 17 de abril de
2020.

Art. 7º - As despesas decorrentes desta Lei
serão
atendidas
pelas
dotações
orçamentárias próprias, podendo o Poder
Executivo a abrir créditos suplementares,
caso necessário.
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8923 DE 30 DE JUNHO DE 2020:
Garante abono de falta ao trabalho aos
servidores
e
funcionários
públicos
estaduais afetados pelo surto de
coronavírus - COVID-19.

Art. 2º - O período de tempo em que os
servidores públicos, empregados públicos e
trabalhadores terceirizados estiverem em
isolamento ou quarentena, nos termos fixados
por esta Lei, será considerado de efetivo
exercício, sendo vedado o registro de falta, de
modo que não lhes seja imputada perda de
rendimentos ou de direitos e benefícios
inerentes ao cargo ou função que exerce ou
ocupa.
Art. 3º - O servidor, funcionário público ou
funcionário terceirizado poderá, considerando
a especificidade de suas atividades, exercer
sua jornada de trabalho de modo remoto, em
casa, sem alteração de sua jornada diária ou
dos rendimentos mensais.
Art. 4º - As medidas previstas nesta Lei
vigorarão enquanto perdurar o estado de
emergência decretado no âmbito do estado,
decorrente do surto de Coronavírus (COVID19).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Art. 1º - Ficam abonadas, para todos os fins e
efeitos, as faltas ao trabalho de servidores
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LEI Nº 8927 DE 08 DE JULHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a requisitar
administrativamente
as
propriedades
privadas
que
especifica
para
o
acolhimento e proteção de mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar,
enquanto perdurar a situação de
emergência em saúde pública decorrente
do novo coronavírus - COVID-19.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
requisitar administrativamente propriedades
privadas, tais como hotéis, motéis, pousadas
e outros estabelecimentos de hospedagem
em todo território do estado do Rio de Janeiro,
para o acolhimento e proteção de mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar e
seus dependentes, enquanto perdurar a
situação de emergência em saúde pública
decorrente do novo coronavírus - COVID-19.
§ 1º - O acolhimento de mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar e seus
dependentes nas propriedades acima
mencionadas, sem prejuízo de outras
medidas protetivas de urgência, deverá ser
concedido pelo Juiz a requerimento do
Ministério Público ou a pedido da ofendida,
sempre assegurando seu sigilo.
§ 2º - Deverá ser garantido às mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar,
ainda:
I - proteção policial, quando necessária;

IV - manutenção do vínculo trabalhista,
quando necessário o afastamento do local de
trabalho, por até seis meses;
V - bolsa auxílio no valor de, no mínimo, uma
cesta básica;
VI - acompanhamento psicológico às
mulheres vítimas de violência doméstica e
familiar e seus dependentes.
§ 3º - O Poder Executivo Estadual, através da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos,
deverá
disponibilizar ao Poder Judiciário listagem
atualizada das propriedades requisitadas
administrativamente para os fins desta Lei.
Art. 2º - Serão disponibilizados pelos
estabelecimentos de hospedagem, os
serviços
de
lavanderia,
serviço
de
alimentação, telefonia e internet.
Art. 3º - Será garantido ao particular o direito
ao pagamento posterior de indenização,
incluindo as despesas com remunerações,
encargos
previdenciários
e
provisões
trabalhistas, com base em tabela a ser
divulgada pela Secretaria de Estado de
Fazenda em conjunto com a Secretaria de
Estado de Turismo.
Parágrafo Único - Para o pagamento da
indenização de que trata o caput deste artigo,
o estabelecimento particular disponibilizará
dados referentes ao número de acomodações
ocupadas e aos demais serviços prestados
pelo estabelecimento, garantido ao Poder
Executivo o acesso às informações de forma
transparente, conforme disposto na Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011.
Art. 4º - Quando a autoridade competente
julgar necessário, a localização das
acomodações disponibilizadas pelo Poder
Público será mantida em sigilo, de modo a
assegurar a proteção das vítimas e de seus
dependentes.

Art. 5º - Deverá o Estado manter cadastro
atualizado dos locais de abrigamento, bem
II - transporte para a ofendida e seus
como os existentes nos municípios e
dependentes para uma das propriedades
estabelecer articulação com os demais entes
requisitadas, quando houver risco de vida;
para viabilizar o encaminhamento de
III - se necessário, acompanhamento da
mulheres que, em razão de segurança,
ofendida para assegurar a retirada de seus
necessitem de abrigo em localidade distante
pertences do local da ocorrência ou do
de sua região de origem, até mesmo em
domicílio familiar;
Estados da federação, dependendo da
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análise de risco realizada junto aos órgãos e
instituições que compõem a rede de
enfrentamento à violência contra mulheres.

III - lojas comerciais
telecomunicações;

de

serviços

de

IV - bancas de jornais e revistas;

Art. 6º - As despesas decorrentes deste
projeto de lei serão custeadas pelo Fundo
Estadual de Assistência Social - FEAS.

V - comércio de aparelhos auditivos;

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação, com vigência enquanto
perdurar o Plano de Contingência adotado
pela Secretaria de Estado de Saúde em
decorrência da pandemia pelo coronavírus COVID-19.

VII - lojas comerciais de atendimento
presencial de serviços de energia elétrica,
água e gás encanado;

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8929 DE 15 DE JULHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a classificar
como serviço essencial as atividades e os
serviços relacionados ao comércio que
especifica, respeitando as competências
municipais e as autoridades sanitárias,
durante o período de reconhecimento de
emergência na saúde pública decretado
pelo Estado do Rio de Janeiro em
decorrência da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
considerar como serviço essencial durante o
período de reconhecimento de emergência na
saúde pública decretado pelo Estado do Rio
de Janeiro, em decorrência da pandemia do
Covid-19, as seguintes atividades ou serviços:
I - laboratórios ópticos e ópticas;
II - borracharias, oficinas mecânicas, moto
peças e autopeças;

VI - estabelecimentos que comercializem
produtos essenciais à saúde;

VIII - assistências técnicas de aparelhos
elétricos e eletrônicos.
§ 1º - As práticas da atividade física e do
exercício físico ao ar livre ficam reconhecidas
como essenciais para a população, podendo
ser realizados em espaços públicos tais como
praças, logradouros, calçadas dentre outros,
em tempos de crises ocasionadas por
moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.
§ 2º - Caberá à prefeitura dispor sobre o
horário de funcionamento ou a necessidade
de suspensão dos serviços.
§ 3º - A medida proposta nesta lei não se
aplica a lojas localizadas dentro de centros
comerciais e/ou shopping centers.
Art. 2º - Os estabelecimentos comerciais
elencados no art. 1º poderão exercer suas
atividades, respeitando as competências
municipais, bem como a observância de todos
os protocolos e medidas de segurança
recomendados pelas autoridades sanitárias,
inclusive:
I - garantir a distância mínima de 1 (um) metro
entre as pessoas e uso obrigatório de
máscaras;
II - utilizar adequadamente máscaras de
proteção facial, devendo impedir a entrada ou
permanência de pessoas sem a sua
utilização;
III - todos os empregados, colaboradores,
terceirizados e prestadores de serviço devem
utilizar equipamentos de proteção individual, a
serem fornecidos pelo estabelecimento;
IV - disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os funcionários, clientes
e frequentadores;
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V - proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
VI - priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
VII - manter os banheiros, quando houver, e
demais
locais
do
estabelecimento
higienizados e com suprimentos suficientes
para possibilitar a higiene pessoal dos
empregados, colaboradores, terceirizados,
prestadores de serviço e consumidores.
Art. 3º - Para o funcionamento dos
estabelecimentos previsto nesta lei, deverão
ser observados os seguintes protocolos de
proteção contra a contaminação com o novo
Coronavírus:
I - o estabelecimento será obrigado a fornecer
todos os materiais protocolares de proteção
individuais aos funcionários e clientes;
II - o estabelecimento deverá fornecer álcool
gel em 70% a todos os funcionários e clientes,
podendo ser substituído por produto
higienizador com eficácia semelhante
preconizados pelos órgãos sanitários;
III - a distância mínima de 2 (dois) metros
entre pessoas que estejam aguardando
atendimento nos estabelecimentos em
funcionamento.
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8930 DE 15 DE JULHO DE 2020:
Autoriza o Poder Público a disponibilizar
urna funerária com visor, de forma que o
rosto do falecido possa ser visto por seus
familiares no momento do sepultamento,
enquanto vigorar o Decreto nº 46.973, de 16
de março de 2020, reconhecido pela lei nº
8.794, de 17 de abril de 2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Poder Público, por meio de suas
concessionárias,
fica
autorizado
a
disponibilizar urna funerária com visor, de
forma que o rosto do falecido possa ser visto
por seus familiares no momento do
sepultamento, durante a vigência do Decreto
nº 46.973, de 16 de março de 2020,
reconhecido pela Lei nº 8.794, de 17 de abril
de 2020.
Parágrafo Único - Para o cumprimento do
disposto no caput, não poderá ser cobrado
nenhum acréscimo de valor.
Art. 2º O Poder Público, por meio de suas
concessionárias, fica autorizado a utilizar
sacos translúcidos para guarda dos
cadáveres de vítimas do novo Coronavírus Covid-19 -, tão logo as Autoridades de Saúde
no Estado do Rio de Janeiro decretem o óbito
até o término dos trâmites para enterro,
sepultamento ou cremação da vítima.
Parágrafo Único - O material do saco poderá
ser parcialmente translúcido, desde que
permita a identificação do cadáver.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador
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LEI Nº 8931 DE 15 DE JULHO DE 2020:
Determina medidas preventivas a serem
adotadas pelas instituições de longa
permanência para idosos (ILPIS) no Estado
do Rio de Janeiro, em decorrência do
estado de emergência e do plano de
contingência do novo corona vírus
(COVID-19), na forma que menciona.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam as Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPIs) obrigadas a
adotarem as medidas preventivas mínimas de
contenção ao novo Corona Vírus - Covid-19 estabelecidas nesta lei, de forma a garantir a
proteção dos idosos internados, observando o
disposto na Resolução SES nº 2.002, de 16
de março de 2020.
Art. 2º - Os estabelecimentos deverão
providenciar uma sala de desinfecção, para
que todos os funcionários nas trocas de turno
ou qualquer outra pessoa que necessite
adentrar no estabelecimento sigam os
protocolos da prevenção, para evitar a
contaminação do ambiente.
Parágrafo Único - Deverá ser verificada a
temperatura, através de termômetro digital
com tecnologia infravermelho, de todas as
pessoas
antes
de
adentrarem
no
estabelecimento.
Art. 3º - As instituições deverão manter
uniformes ou peças de roupas limpas para
serem trocadas pelos funcionários quando
chegarem ao estabelecimento, sendo
utilizadas exclusivamente no ambiente interno
da instituição, devendo manter em todo tempo
a utilização de máscaras, luvas, aventais e
outros equipamentos de proteção individual
pertinentes.
Parágrafo Único - Uniforme padronizado e as
roupas para uso profissional no ambiente
interno, tais como uniforme padronizado,
entre outras, serão providenciadas pela
instituição, que as fornecerá gratuitamente

aos funcionários, bem como as trocará
diariamente, como medida de higiene.
Art. 4º - Os visitantes deverão seguir os
procedimentos de desinfecção das mãos,
roupas e sapatos, devendo utilizar em todo o
tempo que permanecerem no interior do
estabelecimento
os
equipamentos
de
proteção
necessários,
mantendo-se
totalmente cobertos com utilização de
máscaras, tocas, luvas, aventais que cubram
totalmente suas roupas e coberturas para os
sapatos.
Parágrafo Único - Os estabelecimentos
mencionados no artigo 1º desta Lei, deverão
estabelecer meio de comunicação de forma
remota entre o assistido e seu familiar, a fim
de manter a comunicação entre ambos.
Art. 5º - As visitas aos idosos serão limitadas
a uma vez por semana, em período não
superior a 02 (duas) horas, devendo o
estabelecimento intercalar períodos de
visitações entre os internos para evitar
aglomerações e sobrecarga na observância
das medidas sanitárias necessárias.
§ 1º - Todas as bolsas, sacolas e o material
destinado aos idosos deve ser previamente
desinfetado pelo estabelecimento, tanto os
que forem levados pelos visitantes quanto os
que forem comprados ou recebidos pelo
estabelecimento.
§ 2º - Nenhum contato físico será permitido
entre os idosos e seus visitantes,
independente de apresentarem ou não
sintomas do Covid19.
§ 3º - Em todo o tempo durante o dia, em
especial durante as visitas, o ambiente deve
permanecer amplamente arejado, mantendose sempre o distanciamento entre os idosos
internos.
Art. 6º - Os estabelecimentos abrangidos por
esta lei deverão providenciar ou intensificar o
acompanhamento psicológico de seus
internos, dando-lhes suporte psicológico e
emocional neste período excepcional, por
meio de telefone, vídeo ou mediante uso de
barreira plástica ou de vidro, além das
atividades normais de cuidado com o idoso,
de recreação e de atividades física e mental.

Parágrafo Único - Caso não seja possível
garantir o distanciamento físico de dois metros
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entre as pessoas (idosos), as atividades
físicas de grupo serão canceladas.
Art. 7º - O estabelecimento de que trata a
presente Lei, irá assegurar que as pessoas
idosas estejam com todas as vacinas em dia,
conforme calendário de vacinação do idoso
definido pelo Ministério da Saúde.
Art. 8º - Os estabelecimentos abrangidos por
esta lei deverão fazer a testagem do Covid-19
de seus internos e de seus funcionários.
Art. 9º - Os estabelecimentos de que trata a
presente Lei disponibilizarão, gratuitamente,
com periodicidade regular, kits de testagem
rápida destinados a clientes, funcionários e
prestadores de serviço.
Art. 10 - As máscaras, luvas, aventais e outros
equipamentos
de
proteção
individual
pertinentes
deverão
ser
fornecidos
obrigatoriamente pelas instituições aos seus
funcionários.
Art. 11 - Sendo autorizado pela equipe
interdisciplinar de saúde, a instituição poderá
permitir o contato periódico por meio de visitas
virtuais (videoschamadas), mantendo o
vínculo e o apoio familiar do idoso.
Art. 12 - A instituição de longa permanência ILPI -, casas de repouso e congêneres
reservarão espaço adaptado e adequado ao
isolamento de idosos com suspeita ou
confirmação de contágio pelo Covid-19.
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, mantendo sua vigência
enquanto perdurar o Estado de Emergência e
o Plano de Contingência do novo Coronavírus
- Covid-19.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8932 DE 15 DE JULHO DE 2020:
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
supermercados,
hipermercados
e/ou
congêneres oferecerem o serviço de
empacotador nos caixas de pagamento de
produtos, enquanto perdurar o estado de
calamidade pública, estabelecido pelo
Decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020,
e reconhecido pela Lei nº 8.794, de 17 de
abril de 2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam os supermercados,
hipermercados
e/ou
estabelecimentos
congêneres do Estado do Rio de Janeiro,
obrigados a disponibilizar o serviço de
empacotamento dos produtos por ele
comercializados nos caixas, enquanto
perdurar o Estado de Calamidade Pública
estabelecido pelo Decreto nº 46.973, de 16 de
março de 2020, e reconhecido pela Lei nº
8.794, de 17 de abril de 2020.
Parágrafo
Único
Entende-se
por
empacotamento, o serviço prestado por
funcionário do estabelecimento, que terá
como função principal a de empacotador, de
colocar, em sacolas, os produtos que forem
adquiridos pelos clientes para evitar a
formação de filas e demora no atendimento.
Art. 2º - A disponibilização do serviço de
empacotamento
dos
produtos
comercializados nos caixas de que trata o
artigo 1º poderá ser convertida em medida
permanente, visando a geração de emprego e
renda.
Art. 3º - O descumprimento desta lei
acarretará as seguintes penalidades:
I - multa de 10.000 UFIR (s);
II - multa de 100.000 UFIR (s) em caso de
reincidência.
Art. 4º - A receita arrecadada com a cobrança
das multas elencadas no artigo anterior será
destinada ao Fundo Estadual de Saúde - FES.
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Art. 5º - Caberá ao Poder Executivo, no
exercício de sua competência constitucional,
definir o ente público que ficará responsável
pela fiscalização e aplicação das sanções
fixadas nesta Lei.

V - Que não possuam líquido inflamável ou
combustível acima de 1000 l (mil litros);

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.

VII - Com ruído sonoro que, fora do
estabelecimento, não ultrapasse o limite de 55
(cinquenta e cinco) decibéis.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8933 DE 16 DE JULHO DE 2020:
Dispõe sobre a desburocratização para a
retomada da atividade econômica no pós
pandemia de COVID-19 no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro, e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

VI - Que reúnam em suas dependências o
máximo de 100 (cem) pessoas;

Art. 2º - O Poder Executivo, deverá
regulamentar a presente Lei, através de ato
próprio.
Art. 3º - A presente Lei só se aplica as
empresas que possuem registro junto a
Secretaria de Estado de Fazenda e não
desobriga a empresa de manter ativa sua
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ - e de recolher os impostos
conforme legislação vigente.
Parágrafo Único - A empresa beneficiada por
esta Lei também não estará desobrigada do
cumprimento das medidas fixadas pelas
autoridades sanitárias, no período posterior à
pandemia do novo Coronavírus.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação, com vigência até 31 de
dezembro de 2021.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2020.

Art. 1º - Fica o Poder executivo autorizado a
dispensar de quaisquer atos públicos, de sua
competência,
destinados
ao
regular
funcionamento das atividades econômicas de
baixo ou médio risco desenvolvidas no âmbito
do Estado do Rio de Janeiro.

WILSON WITZEL

Parágrafo Único. Para efeitos do disposto no
caput do artigo1º, consideram-se atividades
de baixo ou médio risco aquela:

LEI Nº 8934 DE 16 DE JULHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a requisitar
administrativamente meios de produção
privados para o fornecimento de materiais
e para a confecção de equipamentos de
proteção individual - EPIs -, a serem
destinados,
prioritariamente,
aos
profissionais de saúde, e dá outras
providências.

I - Desempenhada em edificações com o
máximo de 200 m2 (duzentos metros
quadrados);
II - Desempenhada em edificações com, no
máximo, 03 (três) pavimentos;
III - Desempenhada em local sem subsolo
com uso distinto de estacionamento;

Governador

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

IV - Que não possuam gás GLP em
quantidade superior a 190 kg (cento e noventa
quilos);
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Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
requisitar
administrativamente,
com
fundamento no art. 5º, inciso XXV, da
Constituição Federal e no disposto no inciso
VII, do art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, os meios de produção
privados para o fornecimento de materiais e a
confecção de Equipamentos de Proteção
Individual - EPI -, a serem destinados,
prioritariamente, aos profissionais de saúde.
Art. 2º - Para fins desta Lei, considera-se
requisição administrativa a utilização de
propriedade particular, enquanto perdurar o
estado de calamidade pública, sendo
assegurado
ao
proprietário
posterior
indenização
pelos
bens
e
serviços
requisitados pelo Estado, conforme preceitua
o inciso VII, do art. 3º da Lei Federal nº 13.979,
de 06 de fevereiro de 2020, e na forma que
dispõe o Decreto Estadual nº 46.966, de 11 de
março de 2020.
Art. 3º - Cabe ao Poder Executivo requisitar,
na forma que dispuser, às pessoas jurídicas
de direito privado a confecção de
Equipamentos de Proteção Individual - EPI -,
em número suficiente para o enfrentamento
da Pandemia da Covid-19, dentre eles:
I - Máscaras cirúrgicas;
II - Aventais hospitalares;

profissionais de saúde, bem como aos
agentes de segurança pública e aos
profissionais da área de assistência social,
que estiverem atuando no combate à
Pandemia causada pela Covid-19.
§ 3º - A requisição de empresas privadas
independerá da celebração de contratos
administrativos.
§ 4º - A requisição administrativa não
implicará a formação de quaisquer vínculos
com a Administração Pública e os critérios de
seleção deverão ser claramente definidos e
levarão em conta a capacidade de produção,
bem como os princípios da impessoalidade,
eficiência e economicidade, principalmente.
§ 5º - A requisição vigorará enquanto perdurar
os efeitos da situação de calamidade pública
do Estado do Rio de Janeiro.
§ 6º - Os valores a serem pagos a título de
indenização serão fixados com base na
chamada “tabela SUS”, quando for o caso, e
terá suas condições e requisitos definidos em
atos infralegais emanados pela Secretaria de
Estado de Saúde, na forma do que dispõe o
Decreto nº 46.966, de 11 de março de 2020.
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2020.

III - Touca cirúrgica;
IV - Proteção ocular ou face shield;
V - As matérias primas e manufaturadas
utilizadas na produção dos bens descritos nos
incisos anteriores;
VI - Outros Equipamentos de Proteção
Individual - EPIs -, de acordo com as normas
e recomendações da Organização Mundial da
Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria de
Estado de Saúde.
§ 1º - A Secretaria de Estado de Saúde deverá
expedir recomendação e orientação para a
implementação dos procedimentos previstos
neste artigo.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8935 DE 16 DE JULHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a instituir o
“programa em forma” para a orientação
online dos alunos da rede pública
estadual, na vigência do estado de
calamidade pública.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

§ 2º - Os Equipamentos de Proteção Individual
serão distribuídos, prioritariamente, aos
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Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
instituir o “Programa Em Forma - PEF” para
promoção da educação física remota de
alunos das redes estaduais de educação do
Rio de Janeiro, vinculadas à Secretaria de
Estado de Educação e à Fundação de Apoio
à Escola Técnica.
Parágrafo Único - O Programa a que se refere
o caput destina-se à promoção da prática
orientada de atividades físicas, durante a
vigência das medidas de distanciamento
social impostas pelo estado de calamidade
pública decorrente da pandemia do novo
Coronavírus.
Art. 2º - O Programa de que trata esta Lei será
implementado por meio de aulas de educação
física remotas, de acordo com programação
pedagógica definida pela Secretaria de
Estado de Educação e pela Fundação de
Apoio à Escola Técnica, ouvidos seus
respectivos professores de educação física.
Parágrafo Único - As aulas de educação física
remotas
poderão
ser
gravadas
e
disponibilizadas para retransmissão em
aplicativos de comunicação e demais sítios
eletrônicos administrados pela Secretaria de
Estado de Educação ou pela Fundação de
Apoio à Escola Técnica, mediante autorização
expressa dos docentes, observada a
legislação sobre direito de imagem.
Art. 3º - A Educação Física é componente
curricular obrigatório da educação básica,
devendo ser de responsabilidade da
Secretaria de Estado de Educação o
acompanhamento e a oferta no sistema de
ensino, de acordo com a LDB nº 9394/96.
Art. 4º - A Educação Física será facultativa ao
aluno apenas nas circunstâncias previstas no
§ 3º do art. 26 da LDB nº 9394/96, devendo
ser aplicada, também, durante o período da
emergência de saúde pública.
Art. 5º - A Secretaria de Estado de Educação
e a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e
Juventude poderão regulamentar e realizar
em conjunto o disposto nesta Lei.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8936 DE 16 DE JULHO DE 2020: Cria
o programa de atendimento e orientação à
COVID-19 em favelas e regiões periféricas
do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criado o Programa de
Atendimento e Orientação à COVID-19 com o
objetivo de enfrentar a evolução do contágio
pelo vírus Sars-Cov-2 em territórios de favela
e em regiões periféricas do Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 2º - O programa de que trata esta Lei será
constituído por um conjunto de ações e
serviços, prestados por órgãos e instituições
públicas estaduais, em diálogo e articulação
com as comunidades, a sociedade civil e
universidades, com vistas ao enfrentamento
da pandemia.
Art. 3º - O programa será desenvolvido nos
territórios de favela, através de Polos de
Atendimento Exclusivo para COVID-19, que
funcionarão como postos de campanha
destinados a orientar a população e atender
os moradores que apresentarem sintomas ou
suspeitas da COVID-19, servindo como
núcleos de coordenação e articulação de
ações entre o poder público e a comunidade,
com o objetivo de evitar a disseminação do
Coronavírus.
Art. 4º - O Programa de Atendimento e
Orientação à COVID-19 tem como princípios:

I - A defesa da vida;
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de
II - A dignidade da pessoa humana;
sua publicação.
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III - A articulação comunitária;
IV - A eficiência;
V - A tomada de decisão com base em
evidências;

II - Organizações da sociedade civil que
atuem no local;
III - Associações de moradores;
IV - Rádios comunitárias;

VI - A moralidade;

V - Templos religiosos;

VII - A publicidade;

VI - Trabalhos voluntários;

VIII - O cuidado como dimensão essencial do
humano.

VII - Movimentos culturais.

Art. 5º - O Programa de Atendimento e
Orientação à COVID-19 observará as
seguintes diretrizes:
I - Fortalecer a relação institucional e a
interlocução entre os órgãos públicos, as
comunidades, as organizações da sociedade
civil e as universidades;
II - Garantir os recursos materiais humanos
necessários ao enfrentamento da pandemia,
no território;
III - Promover meios que ampliem o acesso à
informação sobre a
pandemia da COVID-19;
IV - Integração das ações;
V - Grupos organizados de mulheres;
VI - Promover ações de formação dos
moradores de territórios de favela e de regiões
periféricas para que sejam multiplicadores no
processo de veiculação de informações
seguras e precisas sobre o combate e a
prevenção à COVID-19;
VII - fortalecer ações que promovam a
conscientização sobre os impactos sociais,
econômicos e sanitários da COVID-19 nas
populações que vivem em territórios de favela
e regiões periféricas.
Art. 6º - Para a instalação dos Polos de
Atendimento Exclusivos para COVID-19, de
que trata esta Lei, o poder público deverá
considerar as favelas e comunidades que
somem mais de 50.000 habitantes.
Parágrafo Único - Além dos números de
habitantes, o poder público deverá considerar
como critérios para a instalação, a existência
dos seguintes elementos:
I - Equipamentos públicos;

Art. 7º - Os postos de campanha terão os
seguintes objetivos:
I - Propiciar e promover esforços para a
divulgação das medidas de prevenção à
COVID-19, nos territórios de favela
alcançados pelo programa;
II - Facilitar e promover a colaboração entre
órgãos do estado, do município e da
sociedade civil, no tratamento da COVID-19;
III - Atuar como instância de consulta e
coordenação local para a execução e
administração de medidas de combate à
pandemia no território;
IV - Identificar os elementos no território a
partir dos quais os órgãos e serviços públicos
possam articular a construção de ações
conjuntas de enfrentamento à pandemia;
V - Identificar pessoas que residam nos
territórios e possam se voluntariar para
auxiliar no programa;
VI - Mapear as carências locais que possam
constituir riscos à consecução do programa;
VII - Articular, no que couber, os órgãos
competentes, para a superação dos
problemas levantados nos territórios;
VIII - Estimular o isolamento social, auxiliando
os moradores em dificuldade de atender a
medida;
IX - Efetuar a testagem nos pacientes que
apresentem sintomas de síndrome gripal ou
outros sintomas associados à COVID-19;
X - Acompanhar, em visitas domiciliares, os
pacientes identificados com a COVID-19,
encaminhando os casos considerados graves
para a internação hospitalar;
XI - Incentivar a criação de conselhos
comunitários de defesa contra o Coronavírus.
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Art. 8º - Os Polos de Atendimento Exclusivo
para COVID-19 poderão ser instalados em
escolas públicas da rede estadual, ou em
outro equipamento público existente no
território e que apresente condições de
abrigar o programa.
Art. 9º - Os Polos de Atendimento Exclusivo
para COVID-19 serão compostos por equipes
de médicos, enfermeiros, técnicos em
enfermagem e pessoal de apoio, além de
outros agentes voluntários arregimentados no
próprio território, a fim de garantir sua
operacionalidade.
Parágrafo Único - Poderão integrar o
programa, profissionais de outras áreas do
conhecimento que possam contribuir para o
cuidado da população, sobretudo dos idosos
e pessoas que integrem outros grupos de
risco.
Art. 10 Os colaboradores voluntários serão
treinados para o exercício da atividade e
poderão ser empregados nas seguintes
iniciativas:
I - Interlocução com a população;
II - Auxiliar na busca ativa dos casos
suspeitos;
III - Promover o território como espaço de
diálogo e ações coordenadas;
IV - Divulgar as medidas de prevenção junto à
população.
Parágrafo Único - Serão garantidos aos
voluntários os EPIs necessários para sua
proteção.
Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei, especificando a arquitetura
administrativa dos Polos de Atendimento
Exclusivo para COVID-19, bem como
definindo os recursos materiais e humanos do
programa.
Art. 12 - As despesas decorrentes desta Lei
correrão por conta do Fundo Estadual de
Combate à Pobreza e às Desigualdades
Sociais (FECP) e/ou pelo Fundo Estadual de
Saúde (FES).
Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, perdurando seus efeitos até o
término do Estado de Calamidade Pública,

conforme Decreto nº 46.984, de 20 de março
de 2020.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8937 DE 16 DE JULHO DE 2020:
Autoriza a ampliação de convênios com
laboratórios credenciados, visando a
execução do teste do coronavírus - COVID19 -, no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Autoriza a ampliação de Convênios
com Laboratórios Credenciados públicos,
privados, filantrópicos ou universitários,
visando à execução do teste do Coronavírus COVID-19 -, no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 2º - Os resultados positivos para contágio
pelo novo Coronavírus - COVID-19 - dos
testes mencionados no artigo anterior deverão
ser encaminhados diariamente à Secretaria
de Estado de Saúde, com vistas à
composição de estatísticas fidedignas,
respeitados os termos da Lei Federal nº
13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados).
Art. 3º - A coleta do material para elaboração
do exame deverá ser feita em local apropriado
e por profissional habilitado na área de saúde
com registro atualizado em órgão de classe.
Art. 4º - Caberá ao
regulamentar esta Lei.

Poder

Executivo

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2020.
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Governador

EM CASO
SEMPRE!

DE VIOLÊNCIA DENUNCIE

PROCURE TAMBÉM UMA DELEGACIA DA
MULHER (DEAM) MAIS PRÓXIMA DE
VOCÊ.
OU LIGUE:

LEI Nº 8938 DE 16 DE JULHO DE 2020:
Estabelece a campanha integrada em
consonância com os serviços decretados
essenciais com destaque para as
farmácias, supermercados, padarias e
similares no enfrentamento à violência
doméstica no contexto de COVID-19.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Cria a campanha integrada com os
serviços essenciais, com destaque para as
farmácias, supermercados e padarias, para o
enfrentamento à violência contra as mulheres
no contexto de COVID19.
Art. 2º - Por meio desta campanha os
estabelecimentos que prestem serviços
essenciais, com destaque para as farmácias,
supermercados e padarias e similares
receberão cartazes informativos para serem
afixados, com a seguinte texto:
“CAMPANHA MÁSCARAS VERMELHAS NO
COMBATE AO COVID19 E EM DEFESA DA
VIDA DAS MULHERES!

CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER
180
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO/NÚCLEO DE DEFESA DA
MULHER - TEL: 21 - 2332-6371”
Art. 3º - Os estabelecimentos dos serviços
essenciais deverão orientar seus funcionários
a acionar os órgãos de atendimento à mulher
dispostos nos cartazes, delegacias de
atendimento à mulher, ao núcleo de
atendimento das mulheres da Defensoria
Pública (NUDEM) ou centros de atendimento
da mulher (CEAMs), no caso de receberem
denúncias de clientes.
Art. 4º - Poderá ser disponibilizado pelos
estabelecimentos
o
código
“Máscara
Vermelha”, como meio de possibilitar que
mulheres que entrem em contato pelo serviço
de entrega possam pedir ajuda quando
ligarem ou mencionarem o código dentro do
estabelecimento.
Art.
5ºOs
estabelecimentos
que
disponibilizarem a prática do código
“Máscara Vermelha” deverão acionar o
serviço 180 (central de atendimento à
mulher) para a mulher que solicitou,
passando para o disque o nome da
solicitante, endereço e telefone.

Art. 6º- Os estabelecimentos participantes
EM MEIO A ESTA PANDEMIA QUEREMOS
receberão um selo “Em combate ao
QUE SAIBA QUE TAMBÉM ESTAMOS COM
COVID-19 e em defesa da vida das
VOCÊ, CASO PRECISE DE AJUDA. AO
mulheres”.
LIGAR PARA NOSSO ESTABELECIMENTO
Art. 7º- As despesas decorrentes da
UTILIZE O CÓDIGO MÁSCARA VERMELHA,
execução desta Lei correrão por conta das
PARA QUE NOSSOS ATENDENTES
dotações
orçamentárias
próprias,
SAIBAM SE TRATAR DE UM CASO DE
suplementadas,
se
necessário.
VIOLÊNCIA. NOSSO TIME ACIONARÁ OS
ÓRGÃOS COMPETENTES E UTILIZARÁ O
Art. 8º- Esta Lei entra em vigor na data
SEU CADASTRO DE CLIENTE PARA
da sua publicação.
ACIONAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À
MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA POR
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2020.
VOCÊ. AGUARDE E TENHA CALMA. O
MAIS BREVE POSSÍVEL, ÓRGÃOS DO
ESTADO ESTARÃO EM CONTATO!
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WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8939 DE 16 DE JULHO DE 2020: Fica
autorizada, no âmbito do tribunal de justiça
do estado do rio de janeiro, em todos os
níveis, comarcas e varas, a implantação de
atendimento
telepresencial
aos
jurisdicionados, durante a pandemia do
novo
coronavírus,
e
dá
outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada, no âmbito do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em
todos os níveis, comarcas e varas, a
implantação de atendimento telepresencial
aos jurisdicionados, durante a pandemia do
novo Coronavírus, ficando a critério da
autoridade competente do Poder Judiciário
estadual a decisão sobre sua manutenção no
período posterior à pandemia.
Art. 2º - Os Magistrados em 1º e 2º Graus de
Jurisdição, os Gestores e os Diretores de Área
da Secretaria do Tribunal de Justiça do Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
deverão indicar pelo menos um e-mail, dentre
os já existentes ou criado com o objetivo
específico,
a
fim
de
que
sejam
disponibilizados
para
atendimento
ao
Ministério Público, Defensores Públicos,
Advogados e colaboradores, bem assim para
questões de ordem administrativa interna.
§ 1º - Por ocasião da indicação do e-mail de
que trata o caput, os Magistrados, Gestores e
Diretores de Área deverão indicar pelo menos
um responsável pela checagem de cada email e retorno aos interessados.
§ 2º - Os Magistrados poderão indicar dois emails e dois operadores, a fim de que um
endereço eletrônico seja destinado ao
recebimento de comunicações referentes à

escrivania e o outro para temas inerentes ao
gabinete.
§ 3º - Igual medida poderá ser adotada pelos
Gestores e Diretores de Área, sendo que um
e-mail se destine a questões internas da
própria unidade, e o outro para atendimento
externo.
§ 4º - Os indicados como responsáveis pela
checagem de cada email e retorno aos
interessados confirmarão desde logo o
recebimento do e-mail, mas o ato, seja ele
jurisdicional ou administrativo, será praticado
em observância ao prazo previsto na
legislação e/ou normativo de regência.
§ 5º - O prazo para resposta a cargo do
servidor designado, sob supervisão do
magistrado responsável, computado na forma
da legislação processual civil, é de 2 (dois)
dias.
§ 6º - Os casos solucionáveis por mera
consulta aos sistemas vinculados ao TJRJ,
tais como processo digital, consulta
processual judicial e Sistema de Processo
Administrativo
Digital,
poderão
ser
respondidos por resposta padronizada
apontando que a resposta pode ser obtida em
um desses canais.
§ 7º - A jornada de trabalho dos funcionários
públicos responsáveis pelo acompanhamento
dos e-mails poderá ser a mesma quando do
atendimento presencial, anterior à pandemia,
sendo vedado o aumento da carga horária de
trabalho, cabendo ao magistrado responsável
redistribuir tarefas caso necessário.
§ 8º - Poderão ser dispensados do
acompanhamento dos e-mails os funcionários
públicos que sejam responsáveis por pessoa
com deficiência ou acometida de doença
grave.
§ 9º - Para efeitos do parágrafo anterior,
considera-se pessoa com deficiência ou
acometida de doença grave aquela que
possua: Deficiência Auditiva, Intelectual,
Mental, Física, Visual ou Tuberculose Ativa,
Alienação
Mental,
Esclerose Múltipla,
Neoplasia Maligna, Hanseníase, Paralisia
Irreversível, e Incapacitante, Cardiopatia
Grave,
Doença
de
Parkinson,
Espondiloartrose Anquilosente, Nefropatia
Grave,
Hepatopatia
Grave,
Estados
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Avançados da Doença de Paget (Osteíte
Deformante), Contaminação por Radiação,
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida ou
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).
Art. 3º - Os e-mails disponibilizados pelos
Magistrados
também
servirão
para
agendamentos, em casos de necessidade,
por parte dos Advogados, Ministério Público e
Defensores Públicos, para atendimento por
meio de videoconferência.
§ 1º - O(s) responsável(is) indicado(s) de que
trata os §§ 1º e 2º do artigo 1º terá(ão) o prazo
de até 2 (dois) dias, computados na forma da
legislação civil, para responder à solicitação,
informando a data e o horário para a
realização da videoconferência, os detalhes
acerca da forma de acesso, e, não sendo
possível o agendamento, as razões de sua
impossibilidade.
§ 2º - O teleatendimento com o magistrado
será realizado por meio de aplicativos de
videoconferência, ficando a escolha da
plataforma ou do aplicativo a critério do
próprio magistrado.
§ 3º - Em qualquer situação mencionada no
parágrafo anterior, não se exige o uso de
equipamento pessoal, embora sua utilização
não esteja vedada.
§ 4º - O Magistrado poderá fixar tempo
máximo para o atendimento por meio de
videoconferência, de acordo com a sua
conveniência.
§ 5º - As disposições previstas neste artigo
aplicam-se, no que couber, às questões de
ordem administrativa, a cargo dos Gestores e
Diretores de Área.
Art. 4º - A comunicação direta de que trata
esta Lei não se destina ao encaminhamento
de peças processuais e/ou expedientes para
protocolo.
Parágrafo Único - O eventual recebimento
dessas
peças
processuais
será
desconsiderado pelo responsável pela
checagem dos e-mails, sendo expressamente
autorizado o seu descarte eletrônico.
Art. 5º - Esta Lei deve ser divulgada em local
de destaque no sítio do Tribunal na rede
mundial de computadores e suas infrações
devem ser apuradas pela Corregedoria do

Tribunal de Justiça, sem prejuízo de outros
órgãos
competentes,
assegurada
a
publicidade dos procedimentos, salvo decisão
fundamentada,
bem
como
o
livre
acompanhamento pela Ministério Público
Estadual e pela Ordem dos Advogados do
Brasil - Seção Rio de Janeiro -, cujos
representantes firmarão compromisso de
sigilo perante à Corregedoria, quando
pertinente.
Art. 6º - O Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro regulamentará a presente Lei.
§ 1º - O interessado em utilizar dos veículos
de comunicação disponibilizados nesta Lei
entrará em contato com as unidades
judiciárias e administrativas do Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, por
meio de formulário online, disponibilizado no
sítio eletrônico do Tribunal de Justiça ou por
qualquer outro meio disponível.
§ 2º - Os endereços de e-mails
disponibilizados pelos Magistrados, Gestores
e Diretores de Área ao setor de que trata o
caput deste artigo serão divulgados para o
público externo.
§ 3º - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
informará em seu sítio eletrônico na rede
mundial de computadores os e-mails de
contado dos seus órgãos.
§ 4º - É obrigatório, nos dias de expediente
ordinário, aos Magistrados, Gestores e
Diretores de Área de acessarem, diariamente,
os emails institucionais e Malote Digital.
Art. 7º - Os atos processuais que não puderem
ser praticados por meio eletrônico ou virtual,
por absoluta impossibilidade técnica ou
inviabilidade prática, apontada por qualquer
dos envolvidos no ato, com justificativa
devidamente insculpida nos autos, poderão
ser adiados mediante decisão da autoridade
judicial competente, que fixará o prazo do
adiamento.
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2020.

WILSON WITZEL

Governador
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WILSON WITZEL
Governador
LEI Nº 8940 DE 17 DE JULHO DE 2020:
Dispõe sobre a obrigatoriedade de criação
de um portal de serviço eletrônico para o
recebimento da documentação necessária
para a concessão e gozo de licenças ou
afastamentos dos servidores públicos
civis e militares do Estado do Rio de
Janeiro durante o plano de contigência à
contenção
do
vírus
COVID-19
(coronavírus).

LEI Nº 8941 DE 17 DE JULHO DE 2020:
Dispõe sobre a elaboração e divulgação de
campanhas de educação em saúde para
produtores rurais, agricultores familiares e
produtores extrativistas de comunidades
tradicionais durante a vigência da situação
de emergência em saúde pública
decorrente da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Dispõe sobre a obrigatoriedade da
criação de um Portal de Serviço Eletrônico
nos órgãos públicos do Estado do Rio de
Janeiro, para recebimento da documentação
necessária para a concessão e gozo de
licenças ou afastamento dos servidores
públicos, civis e militares, do Estado do Rio de
Janeiro, durante o plano de contingência à
contenção do vírus COVID-19 (coronavírus).
Parágrafo Único - O Servidor Público anexará
toda documentação comprobatória da licença
ou afastamento que faz jus e enviará para o
setor responsável do órgão onde é lotado,
através do canal eletrônico mencionado no
caput,
devendo
obrigatoriamente
ser
fornecido recibo de comprovação do envio,
sendo dispensada a sua presença.
Art. 2º - Caberá ao Poder Executivo
regulamentar a presente Lei, de acordo com
as especificidades de cada órgão.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, e produzirá seus efeitos,
enquanto perdurar o Estado de Emergência
na Saúde Pública do Estado, reconhecido
pelo Decreto Estadual nº 46.973, de 16 de
março de 2020, decorrente do novo
coronavírus, vetor da COVID-19.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
elaborar e a executar campanhas de
educação em saúde destinadas a produtores
rurais, agricultores familiares e produtores
extrativistas de comunidades tradicionais,
colheita, armazenamento, beneficiamento,
transporte e comercialização de produtos
agropecuários, durante a vigência da situação
de emergência em saúde pública no Estado
do Rio de Janeiro decorrente da pandemia do
novo coronavírus (COVID-19).
Art. 2º - A campanha poderá ser realizada
através da elaboração e distribuição de
cartilhas e veículos de comunicação,
prioritariamente veículos de radiodifusão e
internet.
Art. 3º - A campanha poderá ser promovida
através de ações integradas entre a
Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Parágrafo Único - Para os fins do disposto
nesta Lei, o Poder Executivo poderá
estabelecer cooperação com a União, os
Municípios, Universidades Públicas, o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural - Senar e
Organizações da Sociedade Civil através de
seus órgãos competentes.

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

390
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

dos municípios, bem como das unidades
estaduais de acolhimento à população em
situação de rua, de modo a viabilizar os
procedimentos de divulgação de que trata
esta Lei.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
LEI Nº 8942 DE 23 DE JULHO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a promover a
ampla divulgação dos locais que estão
abrigando, em situação emergencial, a
população em situação de rua, o número
de vagas disponíveis, bem como as
unidades de acolhimento para pernoite
temporária ou moradia provisória, durante
a pandemia do coronavírus (COVID-19), no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Poder Executivo fica autorizado a
fazer a ampla divulgação dos locais que estão
abrigando, em situação emergencial, a
população em situação de rua, após o
recebimento
das
informações
pelas
prefeituras e entidades voluntárias com o
número de vagas disponíveis, durante a
pandemia do coronavírus (COVID-19), no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo Único - Para os fins desta Lei,
considera-se população em situação de rua o
grupo populacional heterogêneo que possui
em comum a pobreza extrema, os vínculos
familiares interrompidos ou fragilizados e a
inexistência de moradia convencional regular
e que utilizam os logradouros públicos e as
áreas degradadas como espaço de moradia e
de sustento, de forma temporária ou
permanente.
Art. 2º - Os órgãos estaduais responsáveis
pelas políticas públicas de assistência social
deverão compilar as informações oriundas

Governador

LEI Nº 8943 DE 23 DE JULHO DE 2020: Fica
o Poder Executivo autorizado a criar a
Autoridade de Governança do Legado da
Crise do COVID-19 (AGLC), no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro, e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
criar a Autoridade de Governança do Legado
da Crise do COVID-19 (AGLC), no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro, autarquia estadual
temporária, dotada de personalidade jurídica
de direito público, autonomia administrativa e
financeira, vinculada à Secretaria de Estado
de Saúde, com as seguintes competências:
I - inventariar todos os itens adquiridos para
instalação ou reequipamento de unidades
estaduais
de
saúde,
incluindo
os
equipamentos
médico-hospitalares
que
compõem o acervo dos hospitais de
campanha implementados;
II - viabilizar o controle, a adequação, a
manutençãoeautilização das instalações e
dos equipamentos médico-hospitalares que
compõem os hospitais de campanha
destinados às atividades de combate ao
COVID-19;
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III - administrar as instalações e os
equipamentos
médico-hospitalares
que
compõem os hospitais de campanha e
promover
estudos
que
proporcionem
subsídios para a adoção de modelo de gestão
sustentável sob os aspectos econômico,
social e ambiental;
IV - elaborar plano de utilização das
instalações e dos equipamentos médicohospitalares que compõem o acervo dos
hospitais de campanha, sujeito à aprovação e
à supervisão da Secretaria de Estado de
Saúde, de forma a suprir as necessidades das
unidades de saúde estaduais e municipais em
assistência médico-hospitalar;
V - definir possíveis contrapartidas onerosas
em razão da das instalações e dos
equipamentos médico-hospitalares do legado
dos hospitais de campanha;
VI - divulgar as atualizações do plano de
utilização das instalações e dos equipamentos
médico-hospitalares que compõem os
hospitais de campanha para atender às
políticas públicas que sejam desenvolvidas
pela autarquia e pela Secretaria de Estado de
Saúde.
§ 1º -No exercício de suas competências, a
AGLC poderá:
I - realizar estudos técnicos e pesquisas,
elaborar e monitorar planos, projetos e
programas;
II - firmar ajustes, contratos e acordos, a fim
de viabilizar a utilização das instalações e dos
equipamentos
médico-hospitalares
dos
hospitais de campanha; e
III - desenvolver programas, projetos e ações
que utilizem as instalações e os equipamentos
médico-hospitalares
dos
hospitais
de
campanha como recurso para a melhoria do
sistema de saúde de nosso Estado.
§ 2º - Fica vedada a criação de novos cargos
em comissão ou funções de confiança.
Art. 2º - A AGLC será administrada pelo
Presidente, pelo Diretor-Executivo e pelos
demais Diretores, os quais compõem a
Diretoria Executiva.
Parágrafo Único - À Diretoria Executiva
compete:

I - exercer a direção da AGLC;
II - formular e implementar o planejamento
estratégico, financeiro e orçamentário da
AGLC;
III - submeter à Secretaria de Estado de
Saúde relatórios periódicos sobre o
desempenho das atividades desenvolvidas
pela AGLC; e
IV - submeter à Secretaria de Estado de
Saúde a proposta de orçamento anual da
AGLC.
Art. 3º - A AGLC poderá exercer suas
atividades com pessoal requisitado de órgãos
e entidades da administração pública estadual
e com pessoal cedido pelos municípios
fluminenses, sem aumento de despesas com
a folha de pagamento de pessoal.
§ 1º - O Presidente da AGLC poderá requisitar
servidores públicos de órgãos e entidades da
administração pública estadual.
§ 2º - Aos servidores requisitados na forma do
§ 1º deste artigo são assegurados todos os
direitos e vantagens a que façam jus no órgão
ou na entidade de origem, considerando-se o
período de requisição, para todos os efeitos
da vida funcional, como efetivo exercício no
cargo, posto ou emprego que ocupem no
órgão ou na entidade de origem.
Art. 4º - Constituem receitas da AGLC:
I - as dotações orçamentárias que lhe forem
consignadas no orçamento do Estado;
II - os recursos provenientes de convênios, de
acordos ou de contratos firmados com
entidades públicas nacionais e internacionais;
III - as doações, os legados, as subvenções e
outros recursos que lhe forem destinados
através de dotações de fontes internas e
externas de recursos;
IV - as rendas de qualquer natureza,
resultantes do uso por terceiros dos imóveis
sob sua administração, e os rendimentos de
qualquer natureza, que venha a auferir como
remuneração decorrente de aplicações do seu
patrimônio.
Art. 5º - Enquanto durar o estado de
calamidade pública, a concessão de uso das
instalações e dos equipamentos médico-
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hospitalares que compõem os hospitais de
campanha que estejam sob a posse ou o
domínio do Estado depende de prévia
autorização do Governador, ouvida a
Secretaria de Estado de Saúde.
Art. 6º - Após o término oficial do estado de
calamidade pública, a
AGLC deverá apresentar em até 60
(sessenta) dias, projeto para doação das
instalações e dos equipamentos médicohospitalares que compõem os hospitais de
campanha destinados às atividades de
combate ao COVID-19 aos Municípios
fluminenses que possuam maior carência
destes equipamentos públicos.
Art. 7º - A AGLC será extinta, bem como os
cargos especificamente criados para a sua
operação, por ato do Poder Executivo
estadual, após a adoção das providências
necessárias à devolução dos servidores
públicos requisitados e à destinação do
legado das instalações e dos equipamentos
médico-hospitalares que compõem o acervo
dos hospitais de campanha, nos termos do
art. 6º desta Lei.

demonstrativo dos cargos em comissão e das
funções de confiança da AGLC bem como
regulamentar a presente Lei no que se fizer
necessário.
Art. 12 - O disposto nesta Lei não afasta a
aplicação subsidiária da legislação sobre
patrimônio do Estado.
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8944 DE 23 DE JULHO DE 2020:
Dispõe sobre a oferta de alojamento para
os profissionais de saúde da rede pública
e privada, na forma que menciona.

Parágrafo Único - Extinta a AGLC, ficam
automaticamente:

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

I - exonerados ou dispensados os ocupantes
de cargo em comissão ou função de
confiança;

Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

II - extintos os cargos em comissão ou funções
de confiança; e

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a oferta de
alojamento para os profissionais de saúde da
rede pública e privada, servidores da
assistência social, segurança pública,
administração penitenciária e do sistema
socioeducativo, bem como os agentes civis da
Lei Seca, Segurança Presente e Barreira
Fiscal, que residam ou tenham domicílio com
familiares no grupo de risco ou que estejam
acometidos pelo coronavírus (COVID-19),
durante o estado de calamidade pública.

III - devolvidos aos órgãos ou às entidades de
origem os servidores requisitados ou cedidos.
Art. 8º As despesas da AGLC, no exercício de
2020, correrão excepcionalmente à conta das
dotações orçamentárias existentes no âmbito
da Secretaria de Estado de Saúde.
Art. 9º - As deliberações e decisões aprovadas
pela AGLC deverão ser publicizadas em
Diário Oficial e no site institucional do Governo
do Estado e da Secretaria de Estado de
Saúde.
Art. 10 - As medidas previstas na presente lei
devem ser formuladas em conjunto com o
Conselho Estadual de saúde.

§ 1º - Fica autorizado, a critério de
conveniência e oportunidade da autoridade
competente, para cumprimento do previsto no
caput:
I - pagamento de auxílio-hospedagem em
valor equivalente ao preço médio do mercado
da localidade;

Art. 11 - Ato do Poder Executivo estadual
aprovará a estrutura regimental e o quadro
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II - celebração de contrato de prestação de
serviços
com
estabelecimentos
de
hospedagem, no valor equivalente à média do
mercado da localidade;

Art. 5º Os profissionais mencionados no caput
do artigo 1º que optarem por sua hospedagem
deverão ser cadastrados em lista por ordem
cronológica.

III
requisição
administrativa
de
estabelecimentos de hospedagem, observado
nesse caso:

Art. 6º - Ficam os hospitais de campanha e
outras unidades de atendimento médico,
provisórios e permanentes, obrigados a
instalação de alojamentos adequados, para
os profissionais de saúde, utilizarem no
período de descanso, durante o plantão ou
serviço na unidade.

a) a requisição administrativa de que trata a
presente
Lei
deverá
ser
sempre
fundamentada e se consolidará através de ato
próprio específico;
b) será garantido ao particular o direito ao
pagamento
posterior
de
indenização,
incluindo as despesas com remunerações,
encargos
previdenciários
e
provisões
trabalhistas, com base em tabela a ser
divulgada pela Secretaria de Estado de
Fazenda em conjunto com a Secretaria de
Estado de Turismo.
§ 2º - No caso dos incisos II e III do parágrafo
anterior os estabelecimentos de hospedagem
devem ser adaptados para seguir protocolos
de saúde específicos para a contenção de
COVID-19, inclusive com o oferecimento
gratuito do serviço de lavagem e secagem de
roupas.
Art. 2º - Ficam o Poder Executivo e as
empresas da área de saúde obrigados a
ofertarem alojamentos para os profissionais
de saúde da rede pública e privada, que
residam ou tenham domicílio com familiares
no grupo de risco ou que estejam acometidos
pelo coronavírus (COVID-19), durante o
estado de calamidade pública.
Art. 3º - A hospedagem será garantida
seguindo a ordem de inscrição, sendo vedada
qualquer tipo de distinção em relação a função
exercida pelos profissionais e a qualidade da
acomodação.
Art. 4º - Os alojamentos ofertados pelo Poder
Executivo deverão oferecer requisitos
mínimos de conforto e dignidade humana
contendo:
I - colchão;
II - roupa de cama;
III - travesseiro;
IV - acesso à água potável e sanitário.

Art. 7º - As despesas resultantes da aplicação
da presente Lei, no que se refere às
obrigações do Poder Executivo, poderá
ocorrer a conta dos recursos do Fundo
Estadual de Saúde (FES), ficando este
autorizado a abrir créditos suplementares, se
necessário.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8946 DE 23 DE JULHO DE 2020:
Determina o repasse de informações
referentes aos profissionais de saúde
afastados com suspeita, internados, que
foram a óbito e os recuperados em
decorrência da infecção causada pela
COVID-19, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - As unidades de saúde das redes
pública e particular deverão encaminhar,
semanalmente, à Secretaria de Estado de
Saúde (SES), durante a pandemia do novo
coronavírus, informações referentes ao
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número de profissionais de seu respectivo
quadro de pessoal, que:

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.

I - tenham sido afastados com suspeita de
contaminação pelo novo coronavírus;

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2020.

II - tenham testado positivo para o novo
coronavírus;
III - tenham testado positivo para o novo
coronavírus e já tenham retornado às suas
atividades;
IV - tenham ido a óbito em decorrência da
COVID-19.
Parágrafo Único - Deverão constar das
informações, pelo menos:
a) nome completo do profissional;

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8947 DE 23 DE JULHO DE 2020:
Altera a lei nº 5.645/2010 e inclui no
calendário oficial do estado do rio de
janeiro o dia dos heróis e heroínas na luta
contra
a
covid-19,
e
dá
outras
providências.

b) sexo;
c) idade;
d) se portador de doença crônica, especificar
a doença;
e) instituição em que trabalha/trabalhava;
f) se está em quarentena, internado ou se foi
a óbito pelo COVID19;
g)
qual
categoria
profissional
pertence/pertencia o profissional.
Art. 2º - As informações de que trata o caput
do artigo 1º desta Lei deverão ser
consolidadas e encaminhadas à Secretaria de
Estado de Saúde (SES), com cópia à
Comissão de Saúde da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ao
Conselho Estadual de Saúde e, quando for o
caso, ao conselho profissional a que o
trabalhador estava vinculado, observado o
disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Art. 3º - Os dados consolidados deverão ser
disponibilizados para consulta em sítio
eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde
(SES), observados os limites fixados pela Lei
nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral
de Proteção de Dados), de modo a subsidiar
políticas públicas de prevenção e mitigação
dos impactos de crises epidemiológicas sobre
profissionais que atuam em unidades de
saúde.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica incluído no Calendário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro o dia dos heróis e
heroínas na luta contra a COVID-19, cuja
comemoração se dará no dia 15 de abril.
Parágrafo Único - A data de que trata o caput
deste artigo tem por objetivo reconhecer o
empenho dos profissionais da área de saúde,
assistência social e segurança pública
durante o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia do novo coronavírus,
além de servir como referência para a
promoção de campanhas informativas e de
conscientização da população sobre os
protocolos de higienização para evitar a
contaminação pelo novo coronavírus.
Art. 2º - O dia estadual dos heróis na luta
contra a COVID-19, terá como finalidade a
promoção de campanhas de conscientização
e orientação da população sobre os
protocolos para evitar o contágio e
proliferação do novo coronavírus e outras
doenças virais em todo Estado do Rio de
Janeiro, bem como campanhas de vacinação
para sensibilização e mobilização da
população sobre a seriedade do tema.
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Art. 3º - As despesas para a consecução desta
Lei correm à conta de dotações orçamentárias
próprias.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 2020.
WILSON WITZEL
Governador

a funcionários e visitantes nas unidades
prisionais.
Art. 3º - O Poder Executivo
regulamentar a presente Lei.

poderá

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação com vigência enquanto perdurar o
Plano de Contingência adotado pela
Secretaria de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro em decorrência da pandemia pelo
novo coronavírus (COVID-19).
Rio de Janeiro, 23 de julho de 2020.

LEI Nº 8948 DE 23 DE JULHO DE 2020:
Trata-se de autorização ao Poder
Executivo, através da Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária, para aferir
a temperatura dos visitantes cadastrados
no sistema prisional do Estado do Rio de
Janeiro, através de termômetros digitais
com tecnologia infravermelha durante o
estado de calamidade pública devido ao
novo coronavírus.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Poder Executivo fica autorizado,
através da Secretaria de Estado de
Administração
Penitenciária,
aferir
a
temperatura através de termômetros digitais
com tecnologia infravermelha nos visitantes
cadastrados no Sistema Penitenciário do
Estado do Rio de Janeiro, de modo a controlar
o acesso de possíveis pessoas contaminadas
com o novo coronavíurs (COVID-19) no
sistema prisional.
Parágrafo Único - Os visitantes que
apresentarem temperatura alterada deverão
ser direcionados a local de visitação com
separação física e impossibilidade de contato
direto com indivíduo privado de liberdade.
Art. 2º - Os termômetros e equipamentos de
proteção individual (EPI) serão adquiridos
pelo Poder Executivo, através de órgão
competente, e disponibilizados gratuitamente

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8950 DE 29 DE JULHO DE 2020:
Autoriza a suspensão temporária de
posse, porte e registro de armas de fogo à
denunciados, inquiridos e réus em
processo de violência doméstica, durante
o período de pandemia pelo novo
coronavírus - COVID-19.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica a autoridade policial autorizada a
promover a suspensão e apreensão, após
decisão
fundamentada
da
autoridade
judiciária competente, no Estado do Rio de
Janeiro, de posse, porte e registro de armas
de fogo de pessoas denunciadas, indiciadas e
rés em processos de violência doméstica,
familiar e feminicídio, durante o estado de
emergência estadual provocado pelo novo
coronavírus - COVID-19.
Art. 2º - Poderão ser suspensas, após decisão
fundamentada da autoridade judiciária
competente, a posse, porte e registro de
armas de fogo até o trânsito em julgado dos
processos judiciais e procedimentos de
pessoas que:
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I - tenham sido objeto de notícia crime pela
prática de atos delituosos contra as pessoas
elencadas no art. 2º da Lei nº 11.340/2006 e
art. 121, § 2º, VI, do CP;
II - tenham sido objeto de notícia crime pela
prática dos crimes previstos no artigo 7 da Lei
nº 11.340/2006 e pela prática do crime
previsto no art. 121, § 2º, VI, do Código Penal;
III - estejam sofrendo investigações pela
prática de atos delituosos previstos no artigo
7 da Lei nº 11.340/2006 e pela prática do
crime previsto no art. 121, § 2º, VI, do Código
Penal;
IV - seja réu em ação penal que tenha por
objeto a prática dos crimes previstos no artigo
7 da Lei nº 11.340/2006 e pela prática do
crime previsto no art. 121, § 2º, VI, do Código
Penal.
Art. 3º - Será aplicada a suspensão em
relação a todas as pessoas indicadas nesta
Lei, a suspensão da análise de qualquer
pedido de qualquer registro, concessão ou
renovação de porte, posse e/ou registro.
Art. 4º - Será acautelada a arma de fogo
objeto de crime elencados nesta Lei até o fim
das investigações e trânsito em julgado da
lide.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação e produzirá efeitos enquanto
estiver em vigor o estado de emergência
estadual decorrente do novo coronavírus COVID-19.
Rio de Janeiro, 29 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8951 DE 29 DE JULHO DE 2020:
Estabelece que as ações de solidariedade
de distribuição de cestas básicas, kits de
higiene, água, gás, cartões de vale
alimentação,
roupas,
cobertores
e
sanitização das ruas sejam considerados
serviços essenciais durante o período da
pandemia do novo coronavírus no Estado
do Rio de Janeiro.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica estabelecido como serviços
essenciais em todo Estado do Rio de Janeiro
as ações de solidariedade de distribuição de
cestas básicas de alimentos, kits de higiene,
água, gás, cartões de vale alimentação,
roupas, cobertores, dentre outras doações,
bem como a sanitização das ruas, durante a
pandemia do novo coronavírus.
Art. 2º - As ações de solidariedade de
distribuição de cestas básicas de alimentos,
kits de higiene, água, gás, cartões de vale
alimentação, roupas, cobertores e sanitização
de ruas realizadas por coletivos comunitários
e da sociedade civil deverão seguir todos os
protocolos de prevenção ao contágio, com a
obrigatoriedade do uso de máscara e de
equipamentos de proteção individual pelos
voluntários e população beneficiada.
Art. 3º - A distribuição de cestas básicas de
alimentos, kits de higiene, água, gás, cartões
de vale alimentação, roupas e cobertores
deverão
ocorrer
sem
aglomerações,
cumprindo os protocolos de prevenção ao
contágio.
Art. 4º - Aos voluntários das ações de
solidariedade deverá ser garantido o
deslocamento entre sua residência, polo da
ação de solidariedade e demais serviços
essenciais, não sendo aplicável qualquer
sanção ou multa pelo deslocamento em ruas
e avenidas para a participação nas ações
descritas nesta Lei.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Rio de Janeiro, 29 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8952 DE 29 DE JULHO DE 2020:
Autoriza a agência reguladora de energia e
saneamento básico do Estado do Rio de
Janeiro (AGENERSA) a firmar convênio
com a agência nacional de energia elétrica
(ANEEL) para vedar a interrupção do
fornecimento de energia e proibir a
lavratura do termo de ocorrência de
irregularidade,
em
situações
de
calamidade ou emergência, na forma que
menciona.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A Agência Reguladora de Energia e
Saneamento Básico do Estado do Rio de
Janeiro (AGENERSA) fica autorizada a
celebrar convênio com a Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), nos termos do
parágrafo 3º, artigo 4º, da Lei nº 4556/05, de
06 de junho de 2005, com o objetivo de proibir
que as concessionárias de energia elétrica em
atuação no Estado do Rio de Janeiro
interrompam a prestação do serviço por razão
de inadimplência ou façam a lavratura do
Termo de Ocorrência de Irregularidade, em
situações de calamidade ou emergência
oficialmente reconhecidas.
Parágrafo Único - O convênio de que trata o
caput definirá os critérios de comprovação,
pelo consumidor, de que sua renda foi afetada
por situação de calamidade ou emergência
reconhecida por ato oficial ou por documento
expedido pela autoridade competente.

Consumidor, pelos órgãos responsáveis pela
fiscalização, notadamente pela Autarquia de
Proteção e Defesa do Consumidor do Estado
do Rio de Janeiro (PROCON-RJ).
Parágrafo Único - Os valores
com as multas de que trata o
revertidos ao Fundo Especial
Programas de Proteção e
Consumidor (FEPROCON).

arrecadados
caput serão
de Apoio a
Defesa do

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 29 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8954 DE 30 DE JULHO DE 2020: Cria
o programa “testagem domiciliar para
todos”, com objetivo de oferecer testes
gratuitos para pessoas com sintomas de
Sars-CoV2 (COVID-19), no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro, enquanto
permanecer o estado de emergência
decretado pelo Governo do Estado do Rio
de Janeiro.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a
criar “O Programa Testagem Domiciliar Para
Todos”, que visa realização de testes
laboratoriais gratuitos na residência dos
pacientes com sintomas relacionados ao
SARS-CoV2 (COVID-19), com base nas
orientações da Organização Mundial de
Saúde (OMS) e no art. 2º da Lei Federal nº
13.979/2020, § 2º, inciso I, que trata do direito
à informação permanente sobre o estado de
saúde daqueles portadores de sintomas
relacionados ao COVID-19.

Art. 2º - Sendo celebrado o convênio previsto
no artigo 1º, o descumprimento do disposto na
presente Lei ensejará a aplicação de multas,
nos termos do Código de Defesa do
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Art. 2º - O Poder Executivo instituirá o serviço
de atendimento domiciliar no diagnóstico do
coronavírus, através de exame que detecta o
vírus (SARS-CoV-2), com o objetivo de
contribuir para o bloqueio da disseminação da
doença, permitindo que pacientes com
suspeita de infecção não precisem ir a locais
públicos e entrar em contato com um grande
número de pessoas.
Art. 3º - Fica autorizado ao Poder Executivo a
instituir o serviço de atendimento domiciliar no
diagnóstico do coronavírus, através de exame
que detecta o vírus (SARS-CoV-2), com o
objetivo de contribuir para o bloqueio da
disseminação da doença, permitindo que
pacientes com suspeita de infecção não
precisem ir a locais públicos e entrar em
contato com um grande número de pessoas.
Parágrafo Único - Os cidadãos que desejarem
fazer o teste domiciliar e via drive-thru
precisarão passar por uma avaliação que vai
determinar se eles devem ou não participar.
Inicialmente, serão priorizadas as pessoas
que fazem parte de grupos de risco devido à
exposição ao contágio: profissão, condições
de saúde, sintomas e idade, a ser
determinado pela Secretaria de Estado de
Saúde.
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação e vigorará durante o período de
decretação de emergência causada pela
pandemia do COVID-19.
Rio de Janeiro, 30 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8955 DE 30 DE JULHO DE 2020:
Altera a Lei nº 3.613/2001, que “dispõe
sobre os direitos dos usuários dos
serviços e das ações de saúde no estado
do rio de janeiro e dá outras providências”,
para estabelecer procedimento virtual de
informações e acolhimento dos familiares
de pessoas internadas por ocasião da
decretação de situações de emergência ou
calamidade, assim reconhecidas por Lei
ou Decreto do Poder Executivo no Estado
do Rio de Janeiro.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Inclua-se o artigo 2º-A, na Lei nº
3.613/2001, com a seguinte redação:
“Art.
2º-A
Fica
determinado
o
estabelecimento de procedimento virtual para
o envio de informações atualizadas sobre o
estado de saúde e acolhimento de familiares
de pessoas internadas por ocasião de
situações de emergência ou calamidade, ao
término de cada dia, após conferência do
médico ou enfermeiro responsável e mediante
anuência do paciente quando consciente,
assim decretadas por lei ou por decreto do
Poder Executivo, nos hospitais da rede
pública, privada ou de campanha, localizados
no Estado do Rio de Janeiro.
§ 1º - Os hospitais públicos, privados ou de
campanha ao receberem pacientes que sejam
internados em leitos, centros de tratamento
intensivo (CTI) ou unidade de tratamento
intensivo (UTI) preencherão, no momento da
entrada no centro médico, formulário que
contenha dados de ao menos 1 (um) familiar
ou pessoa próxima para que receba
informações sobre o estado e mudanças nos
estados de saúde do paciente.
§ 2º - Nos casos em que os pacientes sejam
internados inconscientes ou não saibam
informar um contato de familiar ou pessoa
próxima, deverá ser realizada a busca ativa
por assistente social da unidade.
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§ 3º - Ao serem registrados nos hospitais da
rede pública, privada ou de campanha o
paciente deve receber uma senha pessoal,
que será inserida na sua ficha e encaminhada
ao contato indicado pelo paciente.
§ 4º - As informações devem ser enviadas
todos os dias, ao término de cada dia, com a
atualização sobre o estado de saúde do
paciente.
I - as informações devem ser enviadas,
principalmente, via aplicativo de mensagem,
em formato de áudio, possibilitando a
recepção das comunicações por pessoas que
tenham dificuldade com leitura;
II - na impossibilidade do envio por meio de
aplicativo de mensagem, as mesmas devem
ser enviadas por escrito, via e-mail ou outra
forma de comunicação eletrônica;
III - não sendo possível a comunicação via
meio eletrônico, a mesma deve ser feita por
contato telefônico;
IV - em caso de complicações no estado de
saúde do paciente, deverá, assim que os
procedimentos médicos sejam realizados, os
familiares ou pessoa próxima indicada no
cadastro ser informados sobre a situação
ocorrida;
V - em caso de óbito, as informações acerca
da causa mortis e os procedimentos
necessários para a liberação do corpo
também devem ser fornecidas ao familiar ou
pessoa próxima.
§ 5º - Em caso de óbito deverá ser realizado
contato telefônico imediato com familiar ou
pessoa próxima, com as informações acerca
da causa mortis e os procedimentos
necessários para a liberação do corpo,
devendo, após a realização bem-sucedida do
contato, ser incluída no sistema.
§ 6º - Toda e qualquer informação do paciente
deverá ser previamente autorizada por
profissional responsável pelo tratamento, com
o devido respeito à autonomia dos pacientes,
atentando para toda segurança e proteção
possíveis. ”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 30 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8956 DE 30 DE JULHO DE 2020:
Dispõe sobre a transparência nos
contratos emergenciais firmados pela
administração pública em razão da
situação de calamidade decorrente da
epidemia do corona vírus (COVID-19) para
vedar a classificação como sigilosos os
documentos relacionados aos contratos
firmados sem licitação, bem como de
documentos correlatos, em decorrência do
estado de emergência decretado no
Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A Lei nº 8.832/2020 passa a vigorar
acrescida do artigo 4º-A, com a seguinte
redação:
“Art. 4º-A - A Administração Pública Estadual
não poderá classificar como sigilosos ou
qualquer outra classificação com acesso
público restrito, os contratos firmados sem
licitação, bem como os respectivos
documentos correlatos a estes contratos, com
fundamento no Estado de Emergência e no
Plano de Contingência do novo Coronavírus
(Covid-19),
ficando
vedado
qualquer
embaraço ou impedimento ao livre acesso
destes dados por qualquer cidadão nos
portais eletrônicos do Governo do Estado.
Parágrafo Único - Os contratos mencionados
no caput deste artigo deverão ser
encaminhados ao Tribunal de Contas do
Estado - TCE e a Assembleia Legislativa ALERJ no prazo de 05 (cinco) dias após a sua
celebração”.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
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Rio de Janeiro, 30 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8957 DE 30 DE JULHO DE 2020: O
Poder Executivo fica autorizado a proibir,
nas unidades de saúde públicas e
privadas, tratamento diferenciado entre as
categorias profissionais de saúde e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica vedada a adoção de medidas
discriminatórias ou restritivas em todas as
Unidades de Saúde, públicas ou privadas, que
estabeleçam tratamento diferenciado entre os
profissionais de entre as diferentes categorias
profissionais de saúde que atuam no combate
à Pandemia do COVID-19.
§ 1º - Consideram-se profissionais de saúde,
para efeitos desta Lei, todas as categorias
regulamentadas que estejam atuando no
enfrentamento à pandemia do coronavírus
(COVID-19).
§ 2º - Os Equipamentos de Proteção Individual
serão
disponibilizados
e
distribuídos
igualmente a todos os profissionais, sendo
lhes garantida a qualidade material,
aplicando-se as mesmas regras quanto ao
tempo de troca e outras regras de utilização,
sendo
expressamente
proibido
o
reaproveitamento de materiais descartáveis
ou a utilização acima do tempo recomendado
pelos órgãos de saúde.

dos leitos dos pacientes,
enfermarias ou dos CTIs.

sejam

das

§ 4º - Os horários para as refeições e
descanso obrigatórios serão designados e
determinados pelas respectivas chefias,
sendo assegurado o mesmo intervalo de
tempo para todos os profissionais de saúde,
garantindo a continuidade da assistência.
§ 5º - Quaisquer outras definições quanto a
direitos e deveres deverão ser aplicadas a
todos os profissionais de saúde, sem
discriminação ou restrições que configurem
tratamentos diferenciado, seja em benefício
ou prejuízo a qualquer categoria profissional.
Art. 2º - As Equipes Multidisciplinares de
Saúde participarão e atuarão conjuntamente
nas pesquisas e definição de estratégias e
protocolos de enfrentamento à COVID-19.
Parágrafo Único - Todas as informações
referentes a real situação do quadro
epidemiológico dos pacientes, bem como
quaisquer
outras
informações
e
conhecimentos deverão ser repassados e
compartilhados a todos os profissionais de
saúde, na busca de soluções corretivas e para
o enriquecimento dos debates e definição de
estratégias de ação, não sendo admitidas
quaisquer omissões.
Art. 3º - O descumprimento ao disposto nesta
lei sujeitará os infratores, ao pagamento de
multa no valor de 1.000 s UFIR por
trabalhador atingido por tais práticas
discriminatórias e, dobrada em caso de
reincidência.
Parágrafo Único - Verificada a reincidência a
multa será multiplicada por cinco vezes e no
caso de contrato para terceirização dos
serviços de saúde, esta acarretará a rescisão
do contrato de gestão.
Art. 4º O Poder Executivo poderá, através de
seus órgãos de ouvidoria, disponibilizar canal
de denúncia para a prática das infrações
administrativas de que trata essa lei.

Parágrafo Único - As denúncias apresentadas
serão alvos de apuração conjunta pela
Secretaria de Estado de Saúde, sendo
assegurado ao Conselho de Fiscalização
Profissional da categoria atingida o acesso
irrestrito à denúncia e apuração, para adoção
das medidas cabíveis.
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
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§ 3º - Os mesmos locais de descanso e
sanitários deverão ser disponibilizados aos
profissionais de saúde sem qualquer
discriminação
entre
as
categorias
profissionais, sendo assegurado o mínimo
possível de afastamento desses profissionais
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Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei.

UTIs, durante o horário em que estiverem
escalados para atuação:

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação e vigorará enquanto durar a
situação de emergência, nos termos do
Decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020,
que reconhece a situação de emergência na
Saúde pública do Estado do Rio de Janeiro
decorrente do novo coronavírus (COVID-19).

I - apresentar título de especialista em
Fisioterapia em Terapia Intensiva, adulto,
neonatal ou pediátrico, de acordo com a
exigência do setor específico, expedido por
órgão competente, ou comprovação de 10
(dez) anos ou mais de experiência em terapia
intensiva, para os coordenadores de unidades
grau 3;

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8958 DE 30 DE JULHO DE 2020:
Dispõe
sobre
a
permanência
e
obrigatoriedade
do
profissional
fisioterapeuta nas unidades de terapia
intensiva - UTIS - do Estado do Rio de
Janeiro, adulto, neonatal e pediátrico, e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - As Unidades de Terapia Intensiva UTIs - e as Unidades Intermediárias - UIs - do
Estado do Rio de Janeiro, adulto, neonatal e
pediátrico, de Hospitais, Clínicas públicas,
privadas ou filantrópicas, ficam obrigadas a
manter em seus quadros, a presença de no
mínimo um fisioterapeuta para cada 10 leitos
ou fração de leito nas UTIs e no mínimo um
fisioterapeuta para 15 leitos ou fração de leito
nas UIs, nos turnos matutino, vespertino e
noturno, perfazendo um total de 24 horas.

II - curso de especialização na área de terapia
intensiva reconhecido por órgão competente
ou comprovação de 5 (cinco) anos ou mais de
experiência em Unidades de Terapia Intensiva
para os plantonistas de unidades de grau 3 ou
para o cargo de coordenador de unidades
com grau 2 e unidades Intermediárias;
III - curso de especialização para plantonistas
de unidades de grau 2 e as unidades
intermediárias;
IV - curso de residência em Fisioterapia,
mestrado ou doutorado em fisioterapia ou
fisiologia respiratória reconhecidos pelo MEC,
com prática comprovada em serviço de
terapia intensiva por no mínimo 02 (dois)
anos.
Art. 3º - Os Hospitais, clínicas públicas,
privadas ou filantrópicas terão 180 (cento e
oitenta) dias, após a sanção e publicação
desta Lei para se adequar as novas regras.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da
publicação.
Rio de Janeiro, 30 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

Art. 2º - É condição precípua e obrigatória aos
profissionais Fisioterapeutas que atuam
nestas unidades apresentar um ou mais de
um pré-requisito, de acordo com a
complexidade do cargo e da unidade, que
deverão estar disponíveis em tempo integral
para assistência aos pacientes internados nas
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
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LEI Nº 8959 DE 30 DE JULHO DE 2020: Cria
o cadastro estadual de portadores de
doenças
crônicas
que
utilizam
hidroxicloroquina como medicamento de
uso
assistido,
autorizando
seu
fornecimento grátis, consoante prescrição
médica, pela rede estadual de saúde e dá
outras providências.

responsabilidade
no
momento
da
dispensação ou distribuídos em farmácias da
rede privada.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a
presente lei, por meio da Secretaria Estadual
de Saúde.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 1º - Esta Lei tem por objetivo garantir o
tratamento contínuo e ininterrupto de doenças
crônicas que utilizam a Hidroxicloroquina
como medicamento de uso assistido,
consoante prescrição médica, indicado para o
controle dos sintomas.
Art. 2º - Fica criado o Cadastro Estadual de
Pacientes com Doenças Crônicas tratadas,
mediante
parecer
médico,
com
Hidroxicloroquina, a ser elaborado e gerido
pela Secretaria de Estado de Saúde.
Parágrafo Único - O cadastro a que se refere
o Caput deste artigo deverá catalogar todos
os dados dos portadores das respectivas
doenças, bem como, os medicamentos
usados no tratamento e a sua quantidade
mensal, assim como os médicos que os
prescreveram.
Art. 3º - Fica autorizado o fornecimento
gratuito da Hidroxicloroquina, de que trata o
artigo 1º desta Lei, desde que certificado o
receituário e alertada as contraindicações, por
meio da Secretaria de Estado de Saúde, aos
portadores de Lúpus Eritomatoso Sistêmico
(LES), de Artrite Reumatoide ou de qualquer
outra doença autoimune que utilize o
medicamento de modo contínuo, através da
rede estadual de saúde que poderão ser
objeto de dispensação pelo Ministério da
Saúde.
§ 1º - Se necessário, em casos de difícil
acesso ou locomoção, os medicamentos
poderão ser enviados por meio postal ou por
representantes devidamente autorizados, que
deverão
assinar
um
termo
de

§ 2º - Excepcionalmente, durante períodos de
calamidade
pública
oficialmente
reconhecidos, poderão ser fornecidos
remédios em quantidade suficiente à
manutenção do tratamento por 90 (noventa)
dias.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8961 DE 03 DE AGOSTO DE 2020:
Fica autorizado, por arbítrio dos usuários,
a suspensão a cobrança de mensalidade e
de planos adquiridos em academias de
ginástica ou para prática de esportes
durante o isolamento social na forma que
menciona, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado, por arbítrio dos
usuários, a suspensão da cobrança de
mensalidades e pacotes contratados por
alunos de academias de ginástica e de outras
atividades esportivas, durante o período de
isolamento social estabelecido pelo Decreto
Estadual nº 46.973, de 16 de março de 2020,
ou outros que o substituíram.
§ 1º - Entende-se por isolamento social aquele
estabelecido em ato normativo instituído pelo
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Estado, pelos municípios fluminenses ou pela
União, que proíba o funcionamento dos
estabelecimentos descritos no caput.
§ 2º - Estão igualmente suspensas, na forma
determinada no caput desse artigo, as
cobranças através de débito automático em
conta corrente ou em cartão de crédito,
enquanto perdurar o fechamento das
academias de ginástica e de outras atividades
esportivas.

LEI Nº 8962 DE 03 DE AGOSTO DE
2020: Altera a lei nº 5.645, de 06 de
janeiro de 2010, incluindo, no calendário
oficial do estado do rio de janeiro, o dia
19 de maio como o “dia estadual em
homenagem às vítimas da COVID-19”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO

Art. 2º - Fica postergada a data final de
utilização dos pacotes adquiridos por alunos
de academias de ginástica e de outros
esportes, pelo período em que as mesmas
estiveram fechadas em virtude do isolamento
social, estabelecido pelo Decreto nº 46.973,
de 16 de março de 2020, sem ônus para o
aluno ou a critério do consumidor, ter os
valores ressarcidos pelos mesmo período.

Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 3º - Acarretará o descumprimento ao
disposto na presente Lei na aplicação de
multas nos termos do Código de Defesa do
Consumidor, pelos órgãos responsáveis pela
fiscalização, em especial, Autarquia de
Proteção e Defesa do Consumidor do Estado
do Rio de Janeiro (PROCON-RJ).

Art. 2º- O anexo da Lei nº 5.645, de 06
de janeiro de 2010, passa avigorar com a
seguinte redação:

Art. 4º - Ficam as academias de ginástica
vedadas a aplicar multa por quebra de
fidelidade aos consumidores que solicitarem o
cancelamento do contrato ou mudança para
plano mais vantajoso, enquanto perdurar a
pandemia do Coronavírus (COVID-19).

(...)

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação, perdurando seus efeitos
enquanto durar o estado de calamidade
pública decorrente da pandemia do COVID19.

Art. 1º- Fica instituído, no Calendário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro, o “Dia
Estadual em Homenagem às Vítimas da
COVID-19”, a ser comemorado no dia 19
de maio.

“ANEXO
CALENDÁRIO DATAS COMEMORATIVAS
DO ESTADODO RIO DE JANEIRO

MAIO
(...)
19 - Dia Estadual em Homenagem às
Vítimas da COVID-19”.
Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2020.

Rio de Janeiro, 03 agosto de 2020.
WILSON WITZEL
Governador
WILSON WITZEL
Governador
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LEI Nº 8963 DE 03 DE AGOSTO DE
2020: Dispõe sobre a plataforma de
ensino remoto para as atividades de
ensino e instrução dos cursos regulares
das corporações militares do estado do
Rio de Janeiro durante as medidas de
enfrentamento da propagação e combate
ao coronavírus (covid-19), e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- Fica o Poder Executivo, através da
Secretaria de Estado da Polícia Militar e da
Secretaria de Estado da Defesa Civil,
autorizado a implementar a plataforma de
ensino remoto aos alunos já matriculados
nas atividades de ensino e instrução dos
cursos
regulares
das
respectivas
Corporações Militares do Estado do Rio de
Janeiro.
Parágrafo Único -A presente autorização
tem validade durante o período de
suspensão das aulas presenciais.
Art. 2º- O objetivo desta plataforma será
exclusivamente transmitir conhecimento e
conteúdo didático pedagógico aos militares
já matriculados e/ou já cursando nas
atividades de ensino e instrução dos cursos
regulares das respectivas Corporações
Militares, sem que haja perda de carga
horária total e/ou atraso do prazo de
encerramento
do curso
regular,
já
anteriormente publicado em boletim interno.
Art. 3º- A Secretaria de Estado da Polícia
Militar e a Secretaria de Estado da Defesa
Civil ficarão encarregadas de promover
todos
os atos
necessários
para
a
implementação da plataforma de ensino
remoto.
Art. 4º- As despesas decorrentes da
implantação desta lei correrão por dotação
orçamentária própria, suplementadas, se
necessário.

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8965 DE 03 DE AGOSTO DE
2020: Dispõe sobre o acesso dos
idosos aos estabelecimentos bancários,
em razão do estado de emergência
decretado no Estado do Rio de Janeiro
devido à propagação do coronavirus, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica determinado o acesso irrestrito e
preferencial aos estabelecimentos bancários
privados, casas lotéricas, agências de
atendimento de concessionárias de água e
esgoto, luz e telefonia, a todos os idosos com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,
na forma do artigo 1º da Lei nº 10.741, de 1º
de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso - em
razão do Estado de Emergência decretado no
Estado do Rio de Janeiro devido à
propagação do coronavirus, no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro. (Redação dada
pela Lei nº 9.042 de 02 de outubro de 2020)
Parágrafo Único -Dentre os idosos, é
assegurada prioridade especial aos maiores
de 80 (oitenta) anos, atendendo suas
necessidades preferencialmente em relação
aos demais idosos, em estrita observância
ao delimitado na Lei Federal nº 13.466, de
12 de julho de 2017.
Art. 2º- Os estabelecimentos bancários e
casas
lotéricas
deverão
disponibilizar
acesso preferencial a todos os caixas para
atendimento aos idosos, inclusive para
saques, validação de senha e cartão e
outros por representarem um grupo de risco
maior ao contágio do COVID-19.

Art. 5º- Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

405
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

Art. 3º- O chamamento das senhas para
atendimento nos caixas bancários não
poderá ser superior a 30 (trinta) minutos.

Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 4º- Os atendimentos presenciais, junto
aos gerentes de conta deverão os idosos
ter uma senha preferencial diferente das
senhas preferências.

Art. 1º- Aos religiosos de todas as
denominações, é garantido, na forma do
inciso VII do artigo 5º da Constituição
Federal, o acesso à toda rede de saúde,
privada ou pública, mesmo durante o
período de vigência de epidemia ou
pandemia, no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro, para prestar atendimento religioso
aos internados, com o consentimento do
paciente ou de sua família e da equipe de
saúde.

Art. 5º- Os estabelecimentos bancários
privados que realizarem pagamento salarial
dos idosos deverão adotar medidas que
evitem filas e aglomerações, segundo a
Organização Mundial de Saúde.
Art. 6º- As agências bancárias privadas
localizadas nos munícipios, fora da capital,
deverão seguir o cumprimento da Lei, por
ser considerado o atendimento um serviço
essencial.
Art. 7º- O descumprimento ao que dispõe
a presente lei acarretará na aplicação de
multa no valor de 20.000 (vinte mil) UFIRRJ, a ser revertida para o Fundo Especial
de Apoio à Programas de Proteção e
Defesa do Consumidor - FEPROCON -,
aplicada em dobro no caso de reincidência,
não obstante as demais cominações legais
previstas no Código de Defesa do
Consumidor.
Art. 8º- Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

§ 1º- Os religiosos a que se refere o
caput,
quando
chamados
aprestar
assistência em unidades de saúde públicas
ou privadas, mediante anuência da equipe
de saúde, acatarão as determinações
legais e as normas internas de cada
unidade, bem como todo o regramento
jurídico referente ao estado de calamidade
pública decorrente de epidemias ou
pandemias, de modo a não colocar em
risco o estado de saúde do paciente ou a
segurança da unidade de saúde, observado
o registro de dados sobre o visitante para
monitoramento de eventual contaminação.
§ 2º- O religioso, a que se refere o caput,
deverá respeitar as exigências sanitárias
necessárias e as orientações da equipe de
saúde para não agravar o quadro do
paciente, na prática de suas liturgias.
Art. 2º- Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2020.

WILSON WITZEL
LEI Nº 8966 DE 03 DE AGOSTO DE
2020: Dispõe sobre a garantia da
prestação de assistência religiosa de
todas as denominações, durante período
de epidemia ou pandemia, na rede de
saúde no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro, na forma que menciona.

Governador

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
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LEI Nº 8967 DE 03 DE AGOSTO DE
2020: Dispõe sobre a afixação de
cartazes nos
condomínios
edilícios,
residenciais,
comerciais,
conjuntos
habitacionais,
mistos,
associações
residenciais, associações de moradores
e outras
organizações,
com
informações sobre o atendimento à
mulheres em situação de violência
durante o período de isolamento social,
na forma que menciona.

A Defensoria Pública está atendendo casos
de violência contra a mulher através do email: nudem.defensoriarj@gmail.com ou
telefone(21) 972268267 (capital).
Para outros
municípios
www.coronavirus.rj.def.br

consulte

EM CASO DE DÚVIDAS envie mensagem
para 974735876 Comissão de Defesa dos
Direitos da Mulher
Art. 2º-VETADO

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- Ficam os condomínios edilícios,
residenciais,
comerciais,
conjuntos
habitacionais,
mistos,
associações
residenciais, associações demoradores e
outras organizações, através de seus
representantes legais, obrigados a afixarem
cartazes com informações sobre os
serviços de atendimento às mulheres em
situação de violência que estão em
funcionamento durante o período de
isolamento social gerado pela pandemia COVID 19.

Art. 3º- O descumprimento ao disposto na
presente Lei acarretará:
I -advertência, com notificação dos
responsáveis para a regularização no prazo
máximo e improrrogável de trinta dias;
II -multa no valor correspondente a 100
(cem) UFIR em caso de não regularização
dentro do prazo estipulado no inciso I
deste artigo.
Art. 4º- Os valores arrecadados através das
multas aplicadas em decorrência do
descumprimento desta Lei serão aplicados
em programas e campanhas estaduais de
prevenção à violência contra a mulher.
Art. 5º- As despesas com a execução da
presente lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias.

Parágrafo Único -Os cartazes a que se
refere o caput deverão ter as medidas
mínimas do formato A4 (210mm de largura
e 297mm de altura), com texto impresso
com letras proporcionais às dimensões da
área do local e do cartaz, e de fácil
visualização, contendo os seguintes termos:

Art. 6º- Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Nós estamos em quarentena, os serviços
de atendimento às mulheres NÃO!

Governador

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2020.

WILSON WITZEL

Ouviu ou sofreu uma violência?
Ligue 180(24 horas)A violência está
ocorrendo agora?
Ligue 190 Em caso de estupro, lesão
corporal, tentativa de feminicídio e
ameaça, as delegacias de atendimento às
mulheres seguem em funcionamento.

LEI Nº 8968 DE 05 DE AGOSTO DE 2020:
Dispõe sobre a utilização de termômetros
digitais com sensor infravermelho, nos
locais e na forma que menciona.

Para outros casos, registre a ocorrência
pelo site: www.policiacivilrj.net.br/dpam.php
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo a
implementar a utilização de termômetros
digitais com sensor Infravermelho, sem
contato, nos hospitais da rede pública
estadual,
em
terminais
rodoviários,
hidroviários,
metroviários,
ferroviários,
heliportos e aeroportos além de estabelecer
que as concessionárias de serviços públicos
de transporte implementem também o uso,
durante o período de surto de Coronavírus COVID-19.
Art. 2º - A medição de temperatura deverá ser
realizada por profissionais de saúde ou por
profissionais
do
estabelecimento
devidamente capacitados para a realização
da atividade.
Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo
autorizado a fornecer do equipamento para os
estabelecimentos sob sua administração,
assim como a distribuição gratuita dos
equipamentos de proteção individual aos
profissionais que realizarão a medição.
Art. 3º - Caberá aos Gestores da rede pública
encaminhar ao setor competente, de forma
sigilosa, as pessoas que estiverem com a
temperatura elevada, para que recebam as
orientações pertinentes.
Art. 4º - Caberá ao
regulamentar esta Lei.

Poder

Executivo

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8970 DE 07 DE AGOSTO DE 2020:
Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.144, de 17
de dezembro 2015, que “autoriza o Poder
Executivo a instituir o programa 'remédio
em casa', na forma que menciona”, para a
distribuição de medicamentos durante
pandemias e epidemias que tenham como
recomendação o isolamento social.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Acrescente-se o artigo 2º-A à Lei nº
7.144, de 17 de dezembro de 2015, com a
seguinte redação:
“Art. 2º-A - Durante a ocorrência de epidemias
ou pandemias, sempre que houver
recomendação de isolamento social pelas
autoridades sanitárias, fica o Poder Executivo
autorizado a implementar o Programa
"Remédio em Casa", cujo objetivo é a
distribuição de medicamentos em residências,
preferencialmente para pessoas idosas,
pacientes com dificuldade de locomoção,
pacientes em tratamento de câncer, pacientes
soropositivos e pacientes cujo tratamento seja
contínuo.
Parágrafo Único - A Secretaria de Estado de
Saúde disponibilizará em seu sítio eletrônico
todas as informações relativas ao Programa,
tais como nome dos medicamentos
distribuídos, municípios atendidos, número e
nome de usuários beneficiados, entre outras”.
Art. 2º - A distribuição de medicamentos por
meio do Programa de que trata esta Lei
poderá ser realizada através das equipes de
Atenção Básica e do Programa Saúde da
Família das secretarias de saúde dos
municípios fluminenses, mediante convênio
celebrado pelo Poder Executivo com as
prefeituras municipais.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2020.
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WILSON WITZEL
Governador

IV -Multa de 5000 (cinco mil) UFIR-RJ
(Unidade Fiscal de Referência), a partir da
terceira reincidência.
Parágrafo único. Os valores das multas
serão revertidos para o Fundo Estadual de
Saúde - FES.

LEI Nº 8575 DE 10 DE AGOSTO DE 2020:
Dispõe sobre medidas sanitárias a serem
adotadas pelas empresas de transportes
de valores do estado do rio de janeiro para
prevenir a contaminação de seus
funcionários pelo COVID-19.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data
da sua publicação, com vigência enquanto
perdurar o Plano de Contingência adotado
pela Secretaria de Estado de Saúde em
decorrência da pandemia do COVID-19.
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2020.

O Governador do Estado do Rio de Janeiro
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As empresas de transportes de
valores do Estado do Rio de Janeiro ficam
obrigadas a adotar medidas sanitárias para
prevenir
a contaminação
de
seus
funcionários pelo COVID-19.
Art. 2º As empresas deverão efetuar
diariamente a higienização ou sanitização
dos seus veículos, blindados ou não, que
estejam em operação e dos instrumentos
de trabalho.
Art. 3º Caberá às empresas, durante o
período
de
pandemia,
disponibilizar
gratuitamente
aos
seus
empregados
equipamentos de proteção individual e
álcool em gel 70% ou gel sanitizante para
higienização durante o horário de trabalho.
Parágrafo único. VETADO.
Art. 4ºO descumprimento ao disposto nesta
Lei sujeitará as empresas transportes de
valores às seguintes sanções:
I -Advertência;
II -Multa de 500 (quinhentas) UFIR-RJ
(Unidade Fiscal de Referência), na primeira
reincidência;
III -Multa de 1000 (mil) UFIR-RJ (Unidade
Fiscal
de
Referência),na
segunda
reincidência;

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8977 DE 19 DE AGOSTO DE
2020: Dispõe sobre a liberação de
maiores de 18 (dezoito) anos abrigados
em instituições de acolhimento de
crianças e
adolescentes,
durante
situações de emergência ou calamidade
pública, na forma que menciona.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- Durante a vigência de situações
de emergência ou calamidade oficialmente
reconhecidas, será adotado o plano de
desligamento institucional para maiores de
18 (dezoito) anos abrigados em instituições
de
acolhimento
para
crianças
e
adolescentes, observado o disposto no
artigo 19-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), até 180 (cento e oitenta dias)
após a decretação do fim do estado de
emergência ou de calamidade pública.
§ 1º- A Fundação para Infância e
Adolescência (FIA) poderá capacitar esses
jovens a partir dos 14 (quatorze) anos nos
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serviços sociais de aprendizagem, públicos
ou privados, que serão indicados pelas
instituições de acolhimento, a fim de formálos e prepará-Ios para o mercado de
trabalho.
§ 2º- Fica o Poder Executivo autorizado a
criar centros de convivência destinados a
jovens com idade superior a 18 (dezoito)
até 21 (vinte e um) anos, que precisam
deixar o serviço de acolhimento e que
estejam em situação de vulnerabilidade.
Art. 2º- O disposto nesta Lei não se aplica
a adolescentes sobre quem recaiam as
medidas previstas no Art. 112, Incisos I a
VII, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei Federal nº 8.069, de 13
de julho de 1990.
Art. 3º- A prorrogação do prazo a que se
refere esta Lei será facultada ao abrigado,
observado o inciso VIII, do Art. 92, da Lei
nº8.069, de 13 de julho de 1990.Art. 4ºEsta Lei entrará em vigor na data da sua
publicação.
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2020.

com álcool gel 70º INPI em cada guichê
de atendimento ao público.
Art. 2º- O não cumprimento do disposto
nesta Lei acarretará em multa de 1.000
(mil) UFIRS- RJ; em caso de reincidência,
a multa será duplicada.
Art. 3º- O Poder Executivo poderá
regulamentar esta Lei, para assegurar a
sua execução, definindo na oportunidade o
órgão responsável e as regras a serem
observadas na fiscalização.
Art. 4º- Os valores decorrentes das multas
deverão ser destinados ao Fundo Estadual
de Saúde.
Art. 5º- Esta Lei entrará em vigor na data
da sua publicação, com vigência enquanto
perdurar o Plano de Contingência adotado
pela Secretaria de Estado de Saúde em
decorrência da pandemia do COVID-19.
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8978 DE 19 DE AGOSTO DE
2020: Ficam as clínicas veterinárias e
petshop localizados no Estado do Rio
de Janeiro obrigados a terem álcool
gel na forma que menciona.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- Ficam as Clínicas Veterinárias e
Pet Shop localizados no Estado do Rio de
Janeiro, obrigados a colocarem um
recipiente com álcool gel 70º INPI em cada
entrada do estabelecimento e um recipiente

LEI Nº 8979 DE 19 DE AGOSTO DE
2020: Autoriza criação de portal de
comunicação online ou central telefônica
para comunicação entre profissionais
de áreas de saúde mental, na forma
que menciona.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- Fica autorizado o Poder Executivo,
devido a quarentena preventiva, em razão
do COVID-19, a criar um portal de
comunicação on-line ou central telefônica
para comunicação entre profissionais de
áreas de saúde mental, em estrita
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observância às normas regulamentares
estabelecidas pelos respectivos órgãos de
classe e:
I -pessoas com transtorno de ansiedade;
II -pânico;

Art. 6º- Os recursos tecnológicos de que
trata esta Lei poderão ser geridos pelo
órgão gestor de saúde pública estadual.
Art. 7º- Esta Lei entrará em vigor na data
da sua publicação, com vigência enquanto
perdurar o Plano de Contingência adotado
pela Secretaria de Estado de Saúde em
decorrência da pandemia do COVID-19,
objeto do Decreto nº 46.984, de 20 de
março de 2020.

III -depressão;
IV -esquizofrenia;
V -transtorno afetivo bipolar;
VI -transtorno obsessivo-compulsivo;
VII -pessoa com quadro de uso nocivo e
dependência de substâncias psicoativas;
VIII
-pessoas
que
comportamento suicida; e

as demais diretrizes do portal e normas de
habilitação dos profissionais.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2020.

expressem
WILSON WITZEL

IX -qualquer outra pessoa que necessite
de proteção a sua saúde mental.

Governador

Art. 2º- O portal deverá funcionar 24h
atendendo os indivíduos:
a)em crise dos transtornos descritos no art.
1ª desta Lei;
b)que se acharem inseguros e
necessidade de conversar com
profissional da Saúde Mental.

na
um

Art. 3º- Os profissionais da Saúde Mental
poderão se cadastrar no portal.
Parágrafo
Único
-Entendem-se
profissionais da Saúde Mental:

LEI Nº 8980 DE 20 DE AGOSTO DE
2020: Autoriza o Poder Executivo a
disponibilizar os testes rápidos de
diagnóstico da COVID-19, para os
profissionais do comércio antes da
futura retomada de suas atividades,
após o fim do isolamento
social
determinado pelo poder executivo no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

como

a)médico psiquiatra;
b) psicólogo;
c)assistente social;
d)terapeuta ocupacional; e
e)outros profissionais que atuam no
tratamento de pacientes que apresentam
transtornos mentais.
Art. 4º- Poderão ser cadastrados no portal,
voluntários não profissionais em Saúde
Mental.
Parágrafo Único -Os nãos profissionais
poderão conversar com o intuito de
tranquilizarem o indivíduo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado
a disponibilizar os testes rápidos de
diagnóstico
da
Covid-19,
para
os
profissionais e trabalhadores do comércio,
incluindo aqueles que se enquadram como
microempresa (ME) ou empresa de
pequeno porte (EPP), nos termos do
disposto nos incisos I e II, do artigo 3º da
Lei Complementar 123, de14 de dezembro
de 2006, antes da futura retomada de suas
atividades, após o fim do isolamento social
determinado pelo Poder Executivo no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 5º- Fica a encargo do Poder Executivo
do Estado do Rio de Janeiro estabelecer
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Art. 2º- Para a realização do teste rápido
é necessário o consentimento e a
apresentação
do
documento
de
identificação, bem como a respectiva
credencial de comerciário ou a carteira de
trabalho,
comprovando
o
vínculo
empregatício.
Art. 3º- Para fins de aplicação desta Lei,
o Poder executivo poderá firmar parcerias
com a Federação do Comércio do Estado
do Rio de Janeiro, FECOMÉRCIO, com o
Sindicato dos Comerciários do Rio de
Janeiro, SECRJ e demais entidades
representativas do setor.
Art. 4º- Deverá ser divulgado pelo Poder
Executivo, através dos órgãos competentes,
em publicação no portal online do Governo,
os locais de testes rápidos da Covid-19 e
horários da disponibilização desse serviço.
Art. 5º- O Poder Executivo publicará, em
sítio eletrônico oficial, informações sobre as
despesas decorrentes da execução do
disposto nesta Lei, favorecendo o acesso
público aos dados em atenção ao princípio
da transparência e os processos de
fiscalização e controle social.
Art. 6º- O Poder Executivo
regulamentar a presente Lei.

poderá

LEI Nº 8981 DE 20 DE AGOSTO DE
2020: Autoriza a negociação com os
locadores, no que couber, em relação ao
valor do aluguel de imóveis ocupados
por unidades de ensino de educação
infantil, fundamental, médio, médiotécnico e superior, em decorrência da
suspensão das atividades presenciais
determinadas pelo poder executivo,
durante o estado de calamidade pública.

O Governador do Estado do Rio de Janeiro
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1ºAs instituições privadas de ensino de
educação
infantil, fundamental,
médio,
médio-técnico e superior, ficam autorizadas
a negociar com os locadores dos espaços
que ocupam o valor correspondente do
respectivo aluguel aos meses/dias de
suspensão de suas atividades determinadas
pelo Poder Executivo durante a vigência
do estado de calamidade pública decretada
pelo Estado do Rio de Janeiro, em
decorrência da suspensão das atividades
presenciais
destinadas aos
alunos,
determinada pelo Poder Executivo.

Art. 7º- Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

Parágrafo único. O disposto no caput deste
artigo não se aplica aos cursos livres.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2020.

Art. 2ºEsta Lei entra em vigor na data da
sua publicação.

WILSON WITZEL

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2020.

Governador
WILSON WITZEL
Governador
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LEI Nº 8982 DE 20 DE AGOSTO DE
2020: Dispõe sobre condições mínimas
de segurança sanitária em clínicas,
hospitais,
unidades
de
pronto
atendimento,
prontos-socorros
e
similares, em decorrência do estado de
emergência e do plano de contingência
do novo corona vírus (COVID-19).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- O Poder Executivo fica autorizado
a determinar que as unidades de saúde
pública
e
privada,
bem
como
os
laboratórios
de
análises
clínicas,
consultórios médicos e estabelecimentos
congêneres sejam obrigados a disponibilizar
álcool em gel 70% e máscaras para serem
utilizados
pelos
pacientes
enquanto
aguardam o atendimento ambulatorial ou
emergencial, independente da observância
dos
demais cuidados
pertinentes
ao
ambiente hospitalar.
§ 1º- O material deverá ser distribuído na
entrada do estabelecimento de saúde, de
forma a permitir a higienização das mãos
do paciente e a colocação da máscara
antes de adentrar no ambiente interno,
onde a paciente deverá permanecer todo o
tempo que for possível com a máscara.

antes de adentrarem no estabelecimento de
saúde.§ 6º- Além das obrigações contidas
no caput, as referidas instituições poderão
instalar cabines de desinfecção para serem
utilizadas pelos profissionais de saúde após
o atendimento.
Art. 2º- Fica vedado o consumo de água
diretamente
em
bebedouros,
quando
disponibilizados ao público, devendo o
estabelecimento
responsável
pelo
equipamento disponibilizar gratuitamente
aos usuários copos descartáveis.
Art. 3º- Quando disponibilizado banheiro
para utilização de clientes e pacientes, o
mesmo deverá ser higienizado a cada 01
(uma) hora, bem como será colocado à
disposição dos usuários, no seu interior,
sabão líquido para higienização das mãos.
Art. 4º- Os casos suspeitos de COVID-19
deverão aguardar atendimento de forma
isolada dos demais pacientes, em ambiente
separado para este fim.
Art. 5º- Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, mantendo sua vigência
enquanto perdurar o Estado de Emergência
e o Plano de Contingência do novo
Coronavírus - COVID-19.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

§ 2º- A presente determinação não se
aplica aos casos emergenciais graves que
demandem a imediata intervenção médica.
§ 3º- Ainda que o paciente esteja usando
máscara facial própria, esta deverá ser
retirada
e
colocada
uma
nova,
disponibilizada pelo estabelecimento.
§ 4º- Em estando o paciente com
acompanhante, a este também deverá ser
fornecido máscara de proteção facial nova,
disponibilizada pelo
estabelecimento,
independente que o mesmo esteja portando
a sua própria.
§ 5º- Os pacientes e seus acompanhantes
devem ser orientados a realizar a assepsia
das mãos e a colocação das máscaras
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LEI Nº 8.984 DE 21 DE AGOSTO DE
2020: Autoriza
o
Poder executivo
ampliar para 12m³ (doze metros cúbicos)
o volume mensal de água estimado para
unidades residenciais de consumidores
nas áreas identificadas como de
interesse social, constantes do Decreto
nº 25.438, de 21 de julho de
1999,enquanto durar o estado de
calamidade
em
decorrência
do
coronavírus (COVID-19),
consoante o
Decreto nº46.973, de 16 de março de
2020, e reconhecido pela Lei nº 8.794,
de 17 de abril de 2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- Autoriza o Poder Executivo do
Estado do Rio de Janeiro a ampliar para
12m³ (doze metros cúbicos) o volume
mensal de água estimado para unidades
residenciais de consumidores nas áreas
identificadas como de interesse social
constantes do Parágrafo Único, do art. 1º
do Decreto nº 25.438, de 21 de julho de
1999,
como
forma
de auxílio
ao
enfrentamento
da
crise
pandêmica
decorrente do novo Coronavírus, durante o
estado de calamidade, consoante o Decreto
nº46.973, de 16 de março de 2020, e
reconhecido pela Lei nº 8.794, de17 de
abril de 2020.
.Art. 2º -Nomear os servidores, relacionados
no Anexo II ao presente Decreto, para
exercerem os cargos em comissão em
vagas
resultantes
da
transferência
estabelecida neste ato.
Art. 3º -Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8987 DE 25 DE AGOSTO DE
2020: Dispõe sobre a modalidade da
compra direta de alimentos com doação
simultânea para fomentar a segurança
alimentar
e
mitigar
os
impactos
socioeconômicos
da
pandemia
de
COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro,
e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- Autoriza a implantação da
modalidade da Compra Direta com Doação
Simultânea no Estado do Rio de Janeiro,
tendo como objetivo fomentar a Segurança
Alimentar
e
mitigar
os
impactos
socioeconômicos da pandemia de COVID19.
Art. 2º- A modalidade da Compra Direta
com Doação Simultânea consiste na
aquisição
de
gêneros
alimentícios
prioritariamente
os
produzidos
em
condições orgânicas e agroecológicas,
produzidos por agricultores familiares e
empreendedores familiares rurais, assim
caracterizados no Art. 3º da Lei Federal nº
11.326, de 24 de julho de2006, ou por
suas organizações econômicas e sociais,
destinando-se os produtos adquiridos para
doação simultânea a instituições de amparo
social, equipamentos de alimentação e
nutrição, populações em estado crítico de
vulnerabilidade social, hospitais e escolas
públicas, presídios e creches estaduais.
Parágrafo Único -Caberá ao órgão estadual
responsável pela política pública de
segurança alimentar e nutricional e ao
Conselho Estadual de Segurança Alimentar
e Nutricional, dando prioridade à Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos e de Trabalho e Renda,
determinar o órgão que fará a seleção e
priorização dos donatários referidos no
caput deste artigo.
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Art. 3º- A modalidade da Compra Direta
com Doação Simultânea poderá ser
realizada com dispensa do procedimento
licitatório, por meio de chamada pública,
desde que sejam atendidas as seguintes
exigências:

autorizadas a participar da modalidade de
compra
prevista
nesta
Lei,
independentemente da vigência da DAP,
enquanto estiver estabelecido o estado de
calamidade pública no Estado do Rio de
Janeiro.

I -os preços sejam compatíveis com os
vigentes no mercado, em âmbito local ou
regional, aferidos e definidos segundo
metodologia instituída pelo Poder Executivo,
por meio de regulamento;

§ 4º- Os critérios para a compra direta
deverão incluir a priorização de produtores
do município onde ocorrerá a doação
simultânea.§
5ºTambém
serão
consideradas
como
beneficiárias
fornecedoras as
mulheres
produtoras,
conforme disposto no artigo 3º da Lei nº
8.841, de 21 de maio de 2020, e os
assentados da reforma agrária.

II -sejam obedecidos os princípios da
legalidade,
impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência;
III -os alimentos adquiridos sejam de
produção
própria
dos
produtores
estabelecidos no caput do Art. 2º desta
Lei, devendo ainda cumprir os requisitos
de controle de qualidade dispostos nas
normas vigentes, próprios para o consumo
humano, incluindo alimentos perecíveis e
característicos de hábitos alimentares
locais, que podem estar in natura ou
beneficiados.
Art. 4º- As aquisições a que se refere esta
Lei serão realizadas mediante articulação
das ações referentes ao planejamento e à
gestão de compras, visando propiciar maior
agilidade e transparência no processo de
aquisição dos gêneros alimentícios.
§ 1º- Para fins do disposto no caput deste
artigo,
os
beneficiários fornecedores
deverão apresentar Declaração de Aptidão
ao Pronaf -DAP - ou documento
correspondente, definido pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou
outro órgão federal competente, ou número
do Cadastro Nacional de Empreendimentos
Econômicos Solidários
(CADSOL),
em
articulação
com
outros
setores
da
administração pública, em suas respectivas
áreas de atuação.
§ 2º- As organizações de produção,
associações e cooperativas, que não
possuírem
DAP
Jurídica,
deverão
apresentar as DAPs singulares de seus
associados participantes desta modalidade
de compra, ou documento correspondente.
§ 3º- As famílias que possuem DAP ou
documento
correspondente
estão

Art. 5º- Os produtos adquiridos de
agricultores familiares poderão ser doados
a pessoas em situação de insegurança
alimentar,
por
meio
da rede
socioassistencial ou de equipamentos
públicos de segurança alimentar, bem
como de unidades escolares das redes
pública e filantrópica de educação.
Art. 6º- Fica estabelecido o limite individual
anual
por
produtor
ou família,
por
Declaração de Aptidão ao Pronaf, de 4.000
(quatro
mil)UFIR-RJ
para
todas
as
operações previstas nesta Lei.
Parágrafo Único -As aquisições realizadas
por meio das organizações de produção da
agricultura familiar estarão limitadas ao
somatório dos valores individuais, por DAP,
conforme o número de famílias participantes
das operações de venda, vinculadas a
cada associação ou cooperativa. Caberá à
organização
fornecedora
o
controle
financeiro
individual
das
famílias
participantes dessas operações de venda.
Art. 7º- As despesas resultantes da
aplicação da presente Lei correrão à conta
dos recursos do Fundo Estadual de
Assistência Social (FEAS) no que se refere
às obrigações do Poder Executivo, ficando
este
autorizado
a
abrir
créditos
suplementares, se necessário.
Parágrafo Único -Admite-se também como
fonte
financiadora
desta modalidade
recursos
provenientes
dos
auxílios
emergenciais
federais recebidos
pelo
Estado e de acordos de cooperação,
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termos de parceria e demais instrumentos
de regulamentação de acordos financeiros.
Art. 8º- As verificações da qualidade e das
quantidades de alimentos doados, no
âmbito das operações de que trata esta
Lei, serão realizadas por agente público
onde os alimentos serão entregues.
Art. 9º- Os dados sobre a execução do
disposto nesta Lei serão permanentemente
de acesso público, e todas as despesas e
operações realizadas
serão publicadas
pormenorizadamente
no
Portal
da
Transparência do Governo do Estado do
Rio de Janeiro, permanecendo qualquer
agente público ou privado suscetível à
aplicação das sanções penais vigentes em
caso de cometimento de crime no âmbito
desta Lei.
Art. 10- O Poder Executivo regulamentará
a presente Lei.
Art. 11- Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8989 DE 27 DE AGOSTO DE
2020: Dispõe medidas de fiscalização e
controle
da
legalidade
nas
contratações emergenciais por dispensa
de licitação,
em decorrência das
medidas de enfrentamento à pandemia
do coronavírus - COVID-19, na forma
que menciona.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

do Coronavírus -COVID-19 -, deverão ser
submetidos a parecer jurídico prévio da
Procuradoria Geral do Estado - PGE - ou
assessor jurídico-chefe da Secretaria de
Estado de Saúde se este pertencer aos
quadros da Procuradoria Geral do Estado
como Procurador do Estado, e posterior
envio do instrumento contratual ao Tribunal
de Contas do Estado, que deverá envidar
esforços para formação de corpo de
auditores visando acompanhar o pleno
cumprimento das contratações.
Parágrafo Único -A Procuradoria Geral do
Estado poderá emitir pareceres referenciais
para agilizar contratações semelhantes,
bem como formalizar minuta de edital para
padronização e adequação dos órgãos
contratantes.
Art. 2º- A ausência do disposto no
parágrafo anterior poderá gerar vício de
nulidade ao contrato celebrado, devendo o
titular da Pasta responder pelos prejuízos
causados ao Erário Estadual, na medida
da responsabilidade a ser apurada pelo
Tribunal de Contas do Estado, sem prejuízo
das sanções previstas na Lei Federal nº
8.429, de 02 de junho de 1992.
Art. 3º- As contratações estaduais no
estado de calamidade na saúde, deverão
primar, preferencialmente, por adesão a
registro de preços.
Art. 4º- Os pareceres técnicos e jurídicos
de que trata esta Lei deverão, sempre que
solicitados,
ser
disponibilizados
para
consulta pública, em atenção ao princípio
da transparência e para favorecer os
processos de fiscalização e controle social.
Parágrafo Único -O descumprimento do
disposto no caput acarretará aos gestores
e dirigentes as sanções previstas na
Lei Federal nº8.429, de 02 de junho de
1992, sem prejuízo da aplicação de outras
sanções administrativas, cíveis e penais,
previstas na legislação em vigor.
Art. 5º- Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação e vigorará enquanto
durar a situação de emergência, nos
termos do Decreto nº 46.973, de 16 de
março de 2020, que reconhece a situação
de emergência na Saúde pública do Estado

Art. 1º- Os processos administrativos
relativos as contratações de bens e
serviços para enfrentamento da pandemia
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do Rio de Janeiro decorrente do novo
Coronavírus (COVID-19).
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8991 DE 27 DE AGOSTO DE
2020: Dispõe sobre a garantia de opção
pelo
ensino
remoto,
quando
da
retomada das aulas presenciais, até que
seja oficialmente disponibilizada vacina
ou medicamento eficaz contra a COVID19, na forma que menciona.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- As instituições de ensino das redes
pública e privada, no âmbito do Estado do
Rio de Janeiro, quando da retomada de
suas atividades letivas presenciais, ainda
que adotem regime de rodízio ou outro
equivalente, ficam obrigadas a garantir a
opção por atividades de ensino e de
aprendizagem remotas, até que seja
oficialmente disponibilizada vacina ou
medicamento, comprovadamente eficaz,
contra a COVID-19.
§ 1º- Os estudantes que optarem por
atividades de ensino e de aprendizagem
por meios remotos deverão manifestar
expressamente sua vontade, em documento
escrito
encaminhado
à
direção
da
instituição de ensino, a qualquer tempo,
após a retomada das atividades letivas
presenciais.
§ 2º- No caso de estudantes menores de
dezoito anos, caberá ao pai, à mãe, ao
responsável legal ou ao responsável
pedagógico indicado no contrato formalizar
a opção, nos termos do disposto no
parágrafo anterior.

§ 3º- No caso de estudantes das redes
públicas que optarem por atividades de
ensino-aprendizagem remotas, o Poder
Executivo poderá viabilizar as condições
necessárias à efetividade dessa opção para
aqueles
que
comprovadamente
não
dispuserem de recursos tecnológicos para
acompanhá-las, bem como lhes assegurará
a entrega de todo o material didáticopedagógico impresso.
§ 4º- A definição dos professores que
lecionarão em turmas presenciais ou em
turmas remotas será feita por meio de
diálogo entre a direção da instituição de
ensino, a coordenação pedagógica e o
corpo docente, observada a prioridade de
atuação no ensino remoto para professores
que comprovadamente se enquadrem em
grupos de risco ou que residam com
pessoas que integram aqueles grupos.
Art. 2º- Os conteúdos ministrados por meio
de atividades de ensino e de aprendizagem
remotas deverão ser idênticos ou, no
mínimo, equivalentes
aos
conteúdos
ministrados em aulas presenciais, inclusive
no que se refere ao material pedagógico
recomendado
ou
disponibilizado
aos
estudantes.
§ 1º- A instituição de ensino particular ou
sua entidade mantenedora assegurará aos
profissionais da educação, notadamente
aos professores, programas de formação
continuada sobre temas e metodologias
relacionados ao processo de ensinoaprendizagem
desenvolvido
por meios
remotos, cabendo idêntica responsabilidade,
no caso de unidades escolares públicas,
ao Poder Executivo.
§ 2º- A instituição de ensino dará
prioridade à integralização da carga horária
e do programa curricular para estudantes
que estejam cursando o terceiro ano do
ensino médio no ano letivo de 2020.
Art. 3º- As atividades avaliativas também
serão remotamente implementadas, para
aqueles que optarem por meios remotos
de
ensino
e de
aprendizagem,
preferencialmente através de plataformas
digitais, com base em provas, testes ou
outras formas de exame, realizados em
tempo real ou não, de acordo com as
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diretrizes
pedagógicas
instituição de ensino.

fixadas

pela

vacina ou medicamento, comprovadamente
eficaz, contra a COVID-19.

Art. 4º- As Instituições de ensino das redes
pública e privada, no âmbito do Estado do
Rio de Janeiro, ficam obrigadas a garantir
a renovação de matrícula a todos os
estudantes, optantes ou não do ensino
remoto, para o ano letivo de 2021 ou até
que seja oficialmente disponibilizada vacina
ou medicamento, comprovadamente eficaz,
contra a COVID-19.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2020.

Art. 5º- As instituições de ensino ficam
obrigadas a comunicar aos estudantes ou
a seus responsáveis, com antecedência
mínima de 30(trinta) dias da data prevista
para a retomada das atividades letivas
presenciais, sobre a possibilidade de opção
pelo ensino remoto.

LEI Nº 8993 DE 31 DE AGOSTO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a promover
editais para estímulo da produção cultural
durante o combate ao vírus COVID-19.

Art. 6º- Fica vedada a cobrança de
quaisquer ônus ou acréscimos financeiros
em face da opção pelas atividades de
ensino e de aprendizagem remotas.
Art. 7º- Para os fins desta Lei, serão
observados os limites contratuais ou os
planos de cargos, carreira e salários,
conforme o caso, que regem as jornadas
de trabalho dos profissionais da educação,
assegurado, quando couber, o pagamento
mensal de horas extras, bem como o limite
de 2/3 (dois terços) da carga horária
docente para atividades de interação direta
com
os
estudantes,
nas
situações
alcançadas pela legislação federal em
vigor.
§ 1º -As disposições contidas nesta Lei
não poderão acarretar a redução da oferta
de vagas em instituições de ensino da rede
pública ou particular nem a redução da
carga horária de aulas, presenciais ou
remotas, prevista para a integralização do
ano letivo de 2020, de acordo com a
legislação em vigor.
§ 2º- O disposto no caput não poderá
ensejar a redução do número de turmas
nem do número de profissionais da
educação na instituição de ensino, durante
a vigência desta Lei.
Art. 8º- Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, produzindo seus efeitos
até que seja oficialmente disponibilizada

WILSON WITZEL
Governador

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Poder Executivo fica autorizado a
promover editais emergenciais para estimular
a produção cultural durante o período em que
estão sendo adotadas medidas de combate
ao COVID-19, que utilizarão recursos do
Fundo Estadual de Cultura - FEC -, criado pela
Lei 2927/1998 e reformulado pela Lei
7035/2015.
Parágrafo Único - Os editais referidos no
caput terão como objeto:
I - a produção cultural nos Municípios do
interior e Região metropolitana do Estado do
Rio de Janeiro, a fim de que sejam
estruturadas micro ações culturais digitais;
II - a criação de conteúdos digitais em todo o
Estado, que poderão ser os estruturantes
como oficinas à distância, digitalização,
preservação e difusão de acervos, ou não
estruturantes como podcasts culturais, web
rádios, desenvolvimento de sites de redes de
agentes e artistas, apresentações artísticas e
festivais;
III - sempre que possível, os editais deverão
ser trabalhados com os órgãos municipais de
fomento e realizações culturais.
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Art. 2º - A Secretaria de Estado de Cultura
disponibilizará, em seu sítio eletrônico, os
valores empregados no desenvolvimento de
ações culturais e os respectivos relatórios de
gestão, sem prejuízo das publicações no
Diário Oficial do Estado.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação, com vigência enquanto
perdurar o Plano de Contingência adotado
pela Secretaria de Estado de Saúde em
decorrência da pandemia do COVID19.
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2020.

CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA
Governador em exercício

LEI Nº 8994 DE 31 DE AGOSTO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a suspender os
prazos para atendimento das exigências
ambientais conforme critério técnico
adotado pelo INEA e a iniciar a contagem
dos prazos em até 30 (trinta) dias, após o
término do estado de calamidade em
decorrência do novo coronavírus COVID19, consoante o Decreto nº 46.973, de 16 de
março de 2020, e reconhecido pela Lei nº
8.794, de 17 de abril de 2020.

§ 1º - O prazo referido no caput terá início no
dia em que for oficialmente revogado o estado
de “Calamidade Pública”.
§ 2º - O INEA (Instituto Estadual do Ambiente)
expedirá comunicação oficial garantindo o
cumprimento do aqui disposto.
Art. 2º - A dilatação do prazo não se aplicará,
sob nenhuma hipótese, aos empreendimento
e atividades sujeitos a EIA/RIMA, às
atividades consideradas poluentes que
possam oferecer danos à saúde humana,
mortandade de animais, destruição da flora,
de acordo com a legislação vigente, baseada
nos padrões estabelecidos pelos organismos
ambientais brasileiros.
Art. 3º - A Secretaria de Estado de Ambiente
e Sustentabilidade, junto ao INEA, adotarão
as normas indispensáveis ao fiel cumprimento
deste dispositivo.
Art. 4º - Fica suspenso, excepcionalmente
durante o período em que perdurar a crise em
virtude da pandemia do coronavírus (COVID 19), o prazo de renovação para as licenças
vencidas.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2020.

CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA
Governador em exercício
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
suspender os prazos para atendimento das
exigências ambientais conforme critério
técnico adotado pelo INEA e a iniciar a
contagem dos prazos em até 30 (trinta) dias,
após o término do estado de calamidade em
decorrência do novo coronavírus COVID-19,
consoante o Decreto nº 46.973, de 16 de
março de 2020, e reconhecido pela Lei nº
8.794, de 17 de abril de 2020, observadas as
normas fixadas pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente.

LEI Nº 8996 DE 31 DE AGOSTO DE 2020:
Dispõe sobre a criação de memorial em
homenagem
às
vítimas
do
novo
coronavírus no Estado do Rio de Janeiro.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
criar o Memorial em homenagem às vítimas
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do novo coronavírus no Estado do Rio de
Janeiro.
Parágrafo Único - As informações das vítimas
da pandemia, só poderão ser divulgadas com
a prévia autorização de seus familiares,
conforme estabelece a Lei nº 13.709, de 14 de
agosto de 2018.
Art. 2º - São objetivos precípuos do Memorial
em homenagem às vítimas do novo
coronavírus:
I - preservar a memória das vítimas da
pandemia de COVID-19 no Estado;
II - prestar homenagem às pessoas que
tiveram suas vidas interrompidas por
consequência da doença;
III - registrar historicamente os óbitos e o
enfrentamento à pandemia no Estado;
IV - oferecer ao povo fluminense e aos
familiares e amigos de vítimas da COVID-19
um local de luto e de homenagem;
V - laurear os profissionais de saúde que
desempenharam serviço no tratamento de
acometidos pela doença e no enfrentamento
à pandemia do novo coronavírus.
Art. 3º - Deverá constar no Memorial as
seguintes informações das vítimas:

Art. 5º - Deverá ser criado Memorial Virtual,
por meio de página oficial do Poder Executivo
na internet, em correspondência aos
equipamentos públicos dispostos nesta Lei,
na forma dos Artigos 2º e 3º.
Art. 6º - As despesas decorrentes da
execução desta Lei correrão por conta das
dotações
orçamentárias
próprias,
suplementadas, se necessário.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2020.

CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA
Governador em exercício

LEI Nº 8997 DE 31 DE AGOSTO DE 2020:
Fica autorizada a realização de testes
diagnósticos do coronavírus Sars-CoV-2,
nos professores e funcionários das
instituições de ensino, públicas e privadas,
antes do reinício de suas atividades, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na
forma que menciona.

I - nome completo e fotografia;
II - datas de nascimento e de óbito;
III - breve biografia.
Parágrafo Único - Poderá constar, sem
prejuízo do disposto neste artigo, outras
informações que se fizerem relevantes para a
identificação pessoal e a preservação da
memória das vítimas.
Art. 4º - O Memorial em homenagem às
vítimas do novo coronavírus no Estado do Rio
de Janeiro será gerido pela Secretaria de
Estado de Cultura, à qual compete a
implantação do espaço físico do equipamento.
Parágrafo Único - Fica autorizado convênio
entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro
com prefeituras municipais a fim de implantar
memoriais em homenagem às vítimas do
novo coronavírus em todas as macrorregiões
fluminenses.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Autoriza a realização de testes
diagnósticos do CORONAVÍRUS-SARSCOV-2, nos professores e funcionários das
instituições de ensino, públicas e privadas, no
Estado do Rio de Janeiro, antes do reinício de
suas atividades.
Parágrafo
Único
Estabelecimentos
particulares de ensino que oferecem serviços
de educação infantil, de ensino fundamental,
de ensino médio, inclusive técnico ou
profissionalizante, ou de educação superior,
cujo valor da mensalidade seja inferior ou
igual a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta
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reais), ficam desobrigados de arcar com os
testes a que se refere o caput deste artigo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, EM EXERCÍCIO,

Art. 2º - A Secretaria de Estado de Saúde
deverá regulamentar o aqui disposto,
podendo editar resolução conjunta com a
Secretaria de Estado de Educação para
garantir o seu fiel cumprimento.

Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Parágrafo Único - Os professores e
funcionários das instituições de ensino,
públicas e privadas, no Estado do Rio de
Janeiro, no reinício de suas atividades, serão
obrigados a usar máscaras e manter distância
dos alunos, enquanto perdurar o perigo de
contágio do novo coronavirus - COVID-19.
Art. 3º - O reinício das atividades presenciais
nas instituições de ensino dar-se-á após
autorização, para este fim, expressa em
Decreto do Poder Público Estadual.
Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei,
no âmbito da rede escolar vinculada à
SEEDUC e da rede escolar vinculada à
FAETEC, correrão à conta de dotações
orçamentárias
próprias,
que
poderão
sersuplementadas, se necessário, pelo Poder
Executivo.
Parágrafo Único - No âmbito da rede escolar
privada, os custos deverão ser suportados
pela instituição de ensino ou por sua entidade
mantenedora.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2020.

CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA
Governador em exercício

LEI Nº 9003 DE 10 DE SETEMBRO DE
2020: Dispõe sobre a prorrogação de
contratos de permissão de uso de bens
públicos para fins sociais, culturais,
educacionais e esportivos devido à
pandemia do COVID-19.

Art. 1º -Autoriza a prorrogação de todos
os contratos de cessão, concessão de uso,
locação ou qualquer outra forma de
permissão de uso de bens públicos do
Estado do Rio de Janeiro destinados ao
incremento de programas de apoio social,
cultural, educacional e esportivo, durante o
período da calamidade pública em virtude
da crise sanitária pela pandemia do novo
coronavírus (COVID-19).
Parágrafo Único - A prorrogação dos
contratos se dará por tempo igual ao
período em que o equipamento cultural
permaneceu fechado por força de decreto
ou lei relativos à citada pandemia.
Art. 2º -Os atos de prorrogação de que
trata esta Lei deverão ser publicados, na
íntegra, no Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro, de modo a assegurar o acesso
público aos dados e a favorecer os
processos de fiscalização e controle social.
Art. 3º -Fica o Poder Executivo autorizado
a celebrar com a Associação Teatral Casa
Grande, em caráter transitório, instrumento
para cessão ou autorização de uso do
imóvel situado à Avenida Afrânio de Melo
Franco, nº 290, no bairro do Leblon, no
Município do Rio de Janeiro.
§ 1º -O instrumento de que trata o caput
terá prazo de vigência mínimo de 24 (vinte
e quatro) meses, contado da data de
publicação do ato no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, podendo viger
por, no máximo, 48 (quarenta e oito)
meses.
§ 2º -Durante a vigência do referido
instrumento de cessão ou autorização, a
Associação Teatral Casa Grande recolherá,
a título de contrapartida, em favor do Fundo
Estadual de Cultura, valor idêntico ao fixado
na Cláusula Quarta do Termo de
Autorização de Uso celebrado, entre as
mesmas partes, na data de 12 de
dezembro de 2018, aplicando-se a redução
proporcional à limitação de público,
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enquanto perdurar o estado de calamidade
decorrente
da
pandemia
do novo
coronavírus, reconhecido pela Lei nº 8.794,
de 17 de abril de2020.
§ 3º -O disposto neste artigo, por constituir
providência excepcional, não exclui a
adoção da prerrogativa insculpida no artigo
40, parágrafo1º, da Lei Complementar nº
08/1977, com a redação conferida pelaLei
Complementar nº 127/2009.
Art. 4º -Esta Lei entrará em vigor na data
da sua publicação, com vigência enquanto
perdurar o Plano de Contingência adotado
pela Secretaria de Estado de Saúde em
decorrência da pandemia do COVID-19.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2020.

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

LEI Nº 9004 DE 10 DE SETEMBRO DE
2020: Dispõe sobre a obrigatoriedade
de canais de atendimento em academias
de
musculação, lutas,
ginástica,
crossfit
e
outros
prestadores
de
serviços esportivos.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, EM EXERCÍCIO,
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º -As academias de musculação,
lutas,
ginástica,
crossfit
e
outros
prestadores de serviços esportivos obrigamse a disponibilizar até o término da vigência
do Decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020,reconhecido pela Lei 8.794, de 17 de
março de 2020, canais de atendimento não
presencial, a fim de que o aluno possa
cancelar matrícula, negociar condições de
contratação
e/ou
pagamento
de
mensalidades e pacotes de serviços
contratados, dirimir quaisquer dúvidas ou
solicitar esclarecimentos.

Parágrafo Único -O atendimento não
presencial de que trata o caput deve
observar, no mínimo, o mesmo horário de
funcionamento
do
estabelecimento,
podendo ser realizado meio telefônico,
aplicativo de mensagens, e-mail, campo de
mensagem disponibilizado no seu endereço
eletrônico (site), chat, ou outro meio que
satisfaça à exigência de atendimento não
presencial.
Art. 2º -As academias de musculação,
lutas,
ginástica,
crossfit
e
outros
prestadores de serviços esportivos deverão
divulgar
amplamente os
canais
de
atendimento não presenciais previstos no
Parágrafo
Único
do
art.
1º,
nas
dependências do estabelecimento, em suas
redes sociais e através de envio de
mensagem informativa por e-mail e/ou
aplicativo de mensagens aos seus alunos.
Parágrafo Único -Os frequentadores que
tenham plano de adesão, que pagaram
suas mensalidades no período estabelecido
no artigo 1ºdessa lei, deverão ter suas
mensalidades
ressarcidas
ou
serem
compensados por períodos subsequentes
aos valores que foram descontados.
Art. 3º -O descumprimento do disposto na
presente Lei acarretará na aplicação de
multas nos termos do Código de Defesa
do Consumidor, pelos órgãos responsáveis
pela fiscalização, em especial, Autarquia de
Proteção de Defesa do Consumidor do
Estado do Rio de Janeiro(PROCON-RJ).
Art. 4º -Essa Lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2020.

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício
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LEI Nº 9009 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020:
Dispõe
sobre
a
digitalização
e
disponibilização no sistema eletrônico de
informações (SEI-RJ) dos processos de
contratação de bens e serviços, realizados
durante a pandemia do novo coronavírus COVID-19.

estado de calamidade pública reconhecido
pela Lei nº 8.794, de 17 de abril de 2020, e
declarado pelo Decreto nº 46.973, de 16 de
março de 2020, em virtude da pandemia de
COVID19.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Todos os processos administrativos
de contratações de caráter emergencial,
realizados pelo Poder Executivo, no período
de calamidade pública decretado em virtude
da Pandemia do novo coronavírus - COVID19 -, serão digitalizados e disponibilizados no
Sistema Eletrônico de Informações, (SEI-RJ).
§ 1º - A disponibilização dos dados e
informações de que trata o caput observará os
ritos fixados pela Lei Federal nº 12.527, de 18
de novembro de 2011 (Lei de Acesso à
Informação - LAI), e pelo Decreto estadual nº
43.597, de 16 de maio de 2012.
§ 2º - Aplicam-se as disposições desta Lei, no
que couber, às entidades privadas sem fins
lucrativos que recebam, para realização de
ações de interesse público, recursos públicos
diretamente do orçamento ou mediante
subvenções sociais, contrato de gestão, termo
de parceria, convênios, acordo, ajustes ou
outros instrumentos congêneres.
Art. 2º - A digitalização e disponibilização no
Sistema Eletrônico de Informações (SEI-RJ)
dos Processos de Contratação de Bens e
Serviços, de que trata o art. 1º desta Lei,
deverá ser realizada no prazo de 10 (dez) dias
após assinatura do contrato administrativo.
Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta
Lei poderá acarretar a gestores e dirigentes
públicos as sanções administrativas, cíveis e
penais previstas na legislação em vigor.
Art. 4º - O Poder executivo regulamentará a
presente Lei.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos durante o

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

LEI Nº 9011 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020:
Determina às clínicas de diagnóstico,
hospitais e demais estabelecimentos de
saúde privados que informem às
autoridades públicas o número de seu
estoque de testes de detecção de COVID19.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - As clínicas de diagnóstico,
laboratórios,
hospitais
e
demais
estabelecimentos de saúde privados devem
informar à Secretaria de Estado de Saúde, a
cada 48 (quarenta e oito) horas, o número de
testes para diagnóstico de COVID-19 que
possuem em estoque.
Parágrafo Único - Os relatórios produzidos em
decorrência das informações prestadas serão
encaminhados à Comissão de saúde da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro, com a devida brevidade.
Art. 2º - O poder executivo regulamentará o
procedimento de envio das informações
previstas no artigo anterior, que deverá
ocorrer,
preferencialmente,
por
meio
eletrônico.

Art. 3º - Os testes em estoque nos
estabelecimentos privados poderão ser
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requisitados a qualquer tempo pela
administração pública estadual, nos termos do
inciso VII do art. 3º da Lei nº 13.979/2020,
para utilização pelo serviço público de saúde,
preferencialmente,
na
testagem
de
profissionais das áreas de saúde, segurança
pública e assistência social, que atuam na
linha de frente do combate ao novo
coronavírus.
§ 1º - Para efeito do disposto no caput deste
artigo, entende-se como profissionais da área
de segurança pública os Policiais Militares,
Policiais Civis e Bombeiros Militares, assim
como Agentes da Secretaria de Estado de
Administração
Penitenciária,
do
Departamento
Geral
de
Ações
Socioeducativas e da Fundação Santa
Cabrini.
§ 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a
efetuar ressarcimento de valores decorrentes
da requisição de que trata o caput deste
artigo, com base na tabela oficial do Sistema
Único de Saúde (SUS), devendo as
informações acerca de tais despesas ser
publicadas em sítio eletrônico oficial, de modo
a assegurar o acesso público aos dados e a
favorecer os processos de fiscalização e
controle social.
§ 3º - O Poder Executivo publicará, em sítio
eletrônico oficial, informações detalhadas
acerca das requisições administrativas
realizadas, inclusive o número de testes
requisitados
com
suas
respectivas
destinações, de modo a assegurar o acesso
público aos dados e a favorecer os processos
de fiscalização e controle social.
Art. 4º - O descumprimento do disposto na
presente Lei sujeitará o infrator às seguintes
sanções:
I - advertência;
II - multa correspondente a 500 (quinhentas)
UFIR's por cada informação omitida;
III - em caso de reincidência, multa
correspondente a 1000 (mil) UFIRs por cada
informação omitida.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação e vigorará enquanto perdurar o
estado de calamidade pública em decorrência
da pandemia do coronavírus (COVID-19)

estabelecido pelo DECRETO Nº 46.984 de
20/03/2020.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2020.

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

LEI Nº 9012 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020:
Reconhece a atividade religiosa como
essencial para a população do Estado do
Rio de Janeiro em tempos de crises
ocasionadas por moléstias contagiosas ou
catástrofes naturais.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Poder Executivo reconhece as
atividades religiosas realizadas nos seus
respectivos templos, e fora deles, como
atividade essencial, assegurando-se aos fiéis
o livre exercício de culto, ainda que em
situações de calamidade pública, de
emergência, de epidemia ou de pandemia.
§ 1º - Para a aplicação da presente Lei devem
ser respeitadas as competências municipais e
a observância de todos os protocolos e
medidas de segurança recomendados pelas
autoridades sanitárias como a Secretaria de
Estado de Saúde - SES - e o Ministério da
Saúde - MS.
§ 2º - Durante o período de pandemia do
coronavírus - COVID 19 -, de moléstias
contagiosas, demais pandemias e epidemias,
deverão
ser
observadas
todas
as
recomendações da Secretaria de Estado de
Saúde - SES - inclusive em relação a não
aglomeração de pessoas.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2020.
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CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

LEI Nº 9013 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020:
Dispõe sobre o oferecimento, pelos
centros de formação de condutores CFC'S -, de curso técnico-teórico por meio
de plataforma digital de educação à
distância, enquanto perdurar o estado de
calamidade pública no Estado do Rio de
Janeiro, em virtude da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os Centros de Formação de
Condutores - CFC's – poderão disponibilizar a
opção de curso teórico virtualizado, por meio
de plataforma digital de educação a distância
enquanto vigorar o Estado de Calamidade
Pública em virtude da Pandemia do novo
coronavírus (COVID-19).
§ 1º - O conteúdo programático, a carga
horária e a duração das aulas técnico-teóricas
a que se refere o caput devem obedecer aos
mesmos critérios estabelecidos para as aulas
presenciais, conforme estabelece Resolução
nº 783, de 18 de junho de 2020.
§ 2º - Caberá ao aluno, devidamente
matriculado nos Centros de Formação de
Condutores - CFC´s -, escolher se deseja
cursar a modalidade por meio de plataforma
digital a distância ou de forma presencial.
§ 3º - É responsabilidade dos Centros de
Formação de Condutores (CFC's) a
comprovação da participação integral dos
alunos nas aulas lecionadas por meio de
plataforma digital.

cadastradas junto ao Departamento Estadual
de Transito e atendam às exigências do
Conselho Nacional de Trânsito descritas na
Resolução CONTRAN nº 783, de 18 de junho
2020.
Art. 3º - Os Centros de Formação de
Condutores - CFC's – devem observar a
regulamentação prevista pelo CONSELHO
NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN).
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos enquanto
vigorar o Estado de Calamidade Pública em
virtude da situação de emergência decorrente
do novo coronavírus (COVID-19), declarada
pelo Decreto Estadual nº 46.973, de 16 de
março de 2020.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2020.

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

LEI Nº 9015 DE 18 DE SETEMBRO DE 2020:
Autoriza o Poder Executivo a criar uma
comissão interdisciplinar para analisar
dados do impacto da epidemia do COVID19 nas mulheres fluminenses e da outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O governo do Estado do Rio de
Janeiro fica autorizado a criar uma Comissão
Interdisciplinar para analisar os dados
relativos ao impacto da epidemia - COVID-19
- nas mulheres fluminenses, de modo a
implantar ações de curto prazo e propor uma
política de proteção preventiva em caso de
pandemias, assim como em caso de outras
catástrofes.

Art. 2º - Os Centros de Formação de
Condutores - CFC's – poderão contratar
empresa terceirizada para prestar os serviços
de aulas digitais à distância desde que
referidas empresas estejam devidamente
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

425
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

Art. 2º - A Comissão Interdisciplinar de que
trata esta Lei será composta por:
I - Gestores das Secretarias Estaduais que
atendem à população tanto na área de saúde,
assistência social, segurança pública,
trabalho e outras cujas atribuições estando
mobilizadas para o enfrentamento da
pandemia de COVID-19 tenham articulação
com os serviços de atendimento às mulheres
fluminenses em toda sua diversidade;
II - Subsecretária Estadual de Políticas para
as Mulheres - SSPM;
III - uma representação do CEDIM - Conselho
Estadual dos Direitos da Mulher;
IV - uma representação da CDDM - Comissão
de Defesa dos Direitos da Mulher da ALERJ;
V - uma representação do CES - Conselho
Estadual de Saúde, mediante indicação do
seu Presidente;
VI - um representante das universidades;
VII - um representante da sociedade civil
organizada;
VII - uma representação da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro - UERJ; e
IX - uma representação da Defensoria Pública
do Estado do Rio de Janeiro - DPRJ.
Parágrafo Único - Sempre que possível essa
Comissão poderá funcionar sob o sistema de
trabalho remoto.
Art. 3º - Esse Grupo Interdisciplinar terá:
I - 15 (quinze) dias para entregar ações
pontuais que signifiquem respostas imediatas
para mitigar o já comprovado aumento da
violência contra as mulheres; o atendimento
às gestantes e meninas em vida intrauterina,
ao atendimento à saúde das mulheres com
doenças crônicas, a cobertura de renda
mínima emergencial para sustento das
famílias uni parentais chefiadas por mulheres;
apoio às categorias de grande concentração
de força de trabalho feminino que estejam à
frente do atendimento à população seja nas
unidades de saúde, seja nas casas de família
cuidando dos idosos e crianças, ou nas ruas
limpando nossas cidades, entre outras
profissões;

II - 45 (quarenta e cinco) dias. para indicar
políticas públicas estruturantes para conter o
aumento da violência doméstica, mitigar as
situações que vulnerabilizem mais as
mulheres; permitir condições de resiliência
econômica das mulheres, em particular as
chefes de família, entre outras, em face de
pandemia da COVID-19 ou outras catástrofes.
Art. 4º - Este sistema de coleta de dados
deverá priorizar a identificação:
I - das taxas diferentes de infecção e óbitos
das mulheres por faixa etária, ocupação, raça,
sexo, local de moradia;
II - dos impactos econômicos diferenciados
nos diferentes seguimentos da Sociedade;
III - da eficácia e alcance dos benefícios de
renda mínima e ajuda financeira emergencial
às mulheres envolvidas nas atividades,
trabalhos informais, precários, economia
solidária, idosos em asilos públicos,
profissionais do sexo, mulheres trans,
dependentes químicas e população de rua;
IV - da manutenção dos serviços das
patrulhas Maria da Penha e serviços que
possam responder ao aumento da incidência
de violência doméstica e abuso sexual, ainda
em tempo de redução da mobilidade;
V - das fontes possíveis para alocar recursos
orçamentários quem possam viabilizar as
propostas elaboradas pelo grupo criadas no
Art. 3 dessa lei;
VI - da eventual diminuição da oferta dos
cuidados de saúde pré e pós-natal da
gestante e bebê, proibição ou dificuldades de
acesso ao acompanhante e doula previstos
como direito legal, especialmente quando os
serviços de saúde estão sobrecarregados;
VII - das carências de produtos de limpeza,
higienização e até higiene menstrual das
mulheres que vivem em situação de
vulnerabilidade econômica e social;
VIII - de formas mais amigáveis para que as
mensagens de saúde pública atinjam às
mulheres;
IX - das iniciativas de apoio financeiro e de
estratégias de qualificação que tenham sido
implementadas nos períodos de exceção
sanitária com objetivo de apoiar pequenas e
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médias empresas pertencentes a mulheres,
autônomos, associações e cooperativas;
X - das taxas de morte materna por Covid-19
na população feminina fluminense.

Art. 2º -Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos
a 9 de setembro de 2020.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2020.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2020.
CLÁUDIO CASTRO
CLÁUDIO CASTRO

Governador em Exercício

Governador em Exercício

LEI Nº 9026 DE 25 DE SETEMBRO DE
2020: Internaliza o convênio ICMS 81/20,
que isenta do ICMS as operações de
doação aos órgãos da justiça eleitoral
de produtos e materiais de combate e
prevenção a COVID-19 durante a
realização das eleições municipais de
2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º -Fica internalizado o Convênio ICMS
81/20, de 2 de setembro de 2020, que
isenta do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual
e Intermunicipal
e de
Comunicação - ICMS - as operações de
doações das mercadorias constantes no
Anexo Único do convênio realizadas por
pessoa jurídica, contribuinte ou não do
ICMS quando destinadas ao Tribunal
Superior Eleitoral - TSE - e demais órgãos
integrantes da Justiça Eleitoral para a
realização das eleições municipais de 2020,
nos termos do art. 1º da Lei nº 8.926, de
8 de julho de2020, e desta lei.
Parágrafo Único -Não será exigido o
estorno do crédito de ICMS previsto nos
incisos I e II do art. 21 da Lei
Complementar nº 87, de13 de setembro de
1996, relativo às operações realizadas nos
termos do caput.

LEI Nº 9033 DE 01 DE OUTUBRO DE 2020:
Dispõe sobre a informação, apoio e
acolhimento qualificado às gestantes e
parturientes durante endemias, epidemias
ou pandemias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo a prestar
serviço virtual de informação, apoio e
acolhimento qualificado, por profissional da
área da saúde, às gestantes e parturientes,
durante endemias, epidemias e pandemias,
com informações relativas a maternidade de
referência, ao pré-natal, parto e puerpério,
além de cuidados com o recém-nascido e a
amamentação, observadas a regulamentação
profissional das categorias de saúde
envolvidas e as normas dos órgãos de saúde.
Parágrafo Único - A prestação do referido
serviço virtual, que se refere o caput deste
artigo, não substitui as consultas de pré-natal
presenciais, atendendo ao disposto da
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
da Mulher.
Art. 2º - Os procedimentos para o atendimento
ao serviço indicado no artigo 1º deverão ser
coordenados pela Secretaria de Estado de
Saúde.
Art. 3º - O atendimento de que trata esta Lei
deverá ocorrer nos termos da Resolução nº
2.227/2018 do Conselho Federal de Medicina

(CFM).
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Art. 4º - Cabe ao órgão direcionado para a
coordenação, dar ampla divulgação sobre os
serviços elencados no art. 1º desta lei,
inclusive por meio de redes sociais, imprensa
escrita e falada bem como, qualquer outro
meio que considere necessário.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2020

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

LEI Nº 9034 DE 01 DE OUTUBRO DE 2020:
Determina a obrigação de aferição de
temperatura corporal, uso de álcool em gel
e máscaras, nos comércios e agências
bancárias, autorizados a funcionar por
serem serviços essenciais localizados no
Estado do Rio de Janeiro, na forma que
menciona.

§ 2º - Os estabelecimentos de assistência à
saúde, as farmácias, drogarias e similares
ficam desobrigados do uso de termômetros
digitais para medição da temperatura de
seus clientes.”
Art. 2º - Em caso de identificação de
temperatura acima dos valores normais,
clientes ou funcionários não deverão entrar no
estabelecimento e serão orientados a
procurar avaliação médica.
Parágrafo Único - Havendo ocorrência de
identificação de temperatura fora dos
parâmetros, ou seja, acima de 37,5º, assim
como a falta do uso de máscara, determinase:
a) no caso de funcionário, o mesmo não
poderá exercer suas atividades e será
instruído a procurar ou será encaminhado ao
serviço médico;
b) no caso de cliente, o mesmo não poderá a
entrar no estabelecimento, também sendo
aconselhado a procurar o serviço médico.
Art. 3º - Os Estabelecimentos abrangidos por
esta lei deverão colocar em local visível
cartazes contendo a referida Lei.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

Art. 4º - A inobservância das disposições
contidas na presente lei sujeitará os infratores
às seguintes penalidades:

Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

I - advertência; sendo notificado para que no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas suprir a
irregularidade;

Art. 1º - Todos os estabelecimentos,
comerciais e bancários autorizados a
funcionar no Estado do Rio de Janeiro, ficam
obrigados a utilizar termômetros digitais para
medição da temperatura de clientes e fornecer
máscaras para os funcionários dos
estabelecimentos e álcool gel para a
higienização das mãos dos funcionários ou
frequentadores, como medida de prevenção a
disseminação da COVID-19.

II - suspensão temporária dos serviços;

§ 1º - Em caso de shoppings, centros
comerciais, galerias e similares a aferição
de temperatura deve ser realizada na
entrada dos mesmos, ficando seus
estabelecimentos isentos da obrigatoriedade
de aferirem novamente.

III - interdição do estabelecimento;
IV - multa diária de 1.000 Ufir.
Art. 5º - Os valores arrecadados com a
aplicação das multas constituirá receita a ser
destinada ao Fundo Estadual de Saúde (FES)
na implementação de ações emergenciais de
combate à pandemia provocada pelo novo
coronavírus - COVID-19.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2020

CLÁUDIO CASTRO
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deverá ser fornecido equipamento de
proteção individual adequado, em especial,
luvas de látex, marcaras cirúrgicas e capote
descartável;

LEI Nº 9035 DE 01 DE OUTUBRO DE 2020:
Cria programa especial de contratação de
estagiários pelo período em que durar o
estado de calamidade em decorrência da
COVID-19 e dá outras providencias.

IV - a contratação, por parte da administração,
em favor do estagiário, de seguro contra
acidentes pessoais, nos termos do inciso IV
do art. 9º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro
de 2008;

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

V - indicação de um profissional, com
formação ou experiência profissional na área
de conhecimento desenvolvida no curso do
estagiário, para orientar e supervisionar por
grupo
de
10
(dez)
estagiários
simultaneamente;

Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O poder executivo fica autorizado a
realizar contratação de estagiários pelo
período em que durar o estado de calamidade
em decorrência da COVID-19.
Art. 2º - Administração poderá contratar
estudantes dos dois últimos anos de técnico
de enfermagem, graduação em enfermagem,
medicina e odontologia para o programa
especial descrito no artigo primeiro, que
atuarão em atividades complementares no
sistema público de saúde estadual, em estrita
observância as diretrizes emanadas pelos
respectivos órgãos de classe e devendo ser
observados os seguintes critérios:

VI - jornada de atividade em estágio não
superior a 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta)
horas semanais.
Parágrafo Único - Os estudantes de medicina
poderão atuar, sob supervisão presencial
especializada, no serviço de emergência das
unidades hospitalares.
Art. 3º - A administração poderá ofertar o
número mínimo de vagas para o programa
criado pela presente lei na proporção de uma
vaga para cada 10 (dez) profissionais,
servidores ou contratados, atuando na rede
de saúde Estadual.

I - pagamento de bolsa em valor não inferior
ao salário mínimo federal;

Art. 4º - A previsão contida no inciso II do art.
2º deverá ser aplicada inclusive em relação
aos estagiários já contratados pela
administração.

II - a realização de atividades não
relacionadas com o enfrentamento direto ou
indireto com a codiv-19, podendo atuar:

Art. 5º - Ficam suspensas as contratações de
estagiários da área da saúde distintas da
presente lei.

a) nas campanhas de vacinação;

Art. 6º - As despesas resultantes da aplicação
da presente Lei correrão à conta dos recursos
próprios da secretária de saúde, ficando o
Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares, se necessário.

b) no programa de saúde da família;
c) nos hospitais não referência para COVID19;
d) serviços remotos de orientação ao público
sobre a COVID-19;
e) outras atividades em sua área de formação,
sem contato com pacientes com suspeita ou
confirmação de COVID-19.
III - em todas as atividades realizadas pelos
estagiários, exceto a alínea d do inciso II,

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação e produzirá seus efeitos enquanto
perdurar o estado de emergência ou
calamidade oficialmente decretados.
Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2020

CLÁUDIO CASTRO
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pela gestão dos mesmos, sem prejuízo da
publicação no Diário Oficial.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.

LEI Nº 9037 DE 01 DE OUTUBRO DE 2020:
Dispõe sobre a destinação dos valores
referentes ao produto ou proveito
decorrentes de crimes praticados por
agentes políticos, agentes públicos e
privados nas ações de enfrentamento a
pandemia do coronavírus - COVID-19.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os valores referentes ao produto ou
ao proveito decorrente de crimes praticados
por agentes públicos nas ações de
enfrentamento à pandemia do novo
coronavírus serão destinados ao Fundo
Estadual de Saúde.
Parágrafo Único - A critério do Poder
Executivo, parcela de até 20% (vinte por
cento) dos valores de que trata o caput poderá
ser destinada à Agência Estadual de Fomento
(AGERIO)
para,
prioritariamente,
desembolsar tais valores, por meios de
operação de crédito, para a recuperação
econômica do setor de bares e restaurantes.
Art. 2º - Para efeito desta lei, entende-se por
valores referentes ao produto ou proveito
decorrente de crimes praticados por agentes
públicos nas ações de enfrentamento à
pandemia do coronavírus - COVID-19 -, todos
os bens:
I - de sua titularidade, ou em relação aos quais
ele tenha o domínio e o benefício direto ou
indireto, na data da infração penal ou
recebidos posteriormente; e
II - transferidos a terceiros a título gratuito ou
mediante contraprestação irrisória, a partir do
início da atividade criminal.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2020

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

LEI Nº 9.020, DE 25 DE SETEMBRO DE
2020: Determina a suspensão do
cumprimento
de
mandados
de
reintegração de posse e imissão na posse,
despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais enquanto medida temporária de
prevenção ao contágio e de enfrentamento
da propagação decorrente do novo
coronavírus (COVID-19).

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
RESOLVE:
Art. 1º Ficam suspensos todos os mandados
de reintegração de posse, imissão na posse,
despejos
e
remoções
judiciais
ou
extrajudiciais no Estado do Rio de Janeiro em
ações distribuídas durante o estado de
calamidade pública em virtude da situação de
emergência decorrente do novo coronavírus
(COVID-2019), declarado pelo DECRETO nº
46.973, de 16 de março de 2020.
Parágrafo único. As disposições contidas no
caput aplicam-se exclusivamente a situações
de litígio em relação à ocupação de imóveis,
que antecedem a data de publicação desta
Lei.
Art. 2º Ficam suspensas a aplicação e
cobrança de multas contratuais e juros de
mora em casos de não pagamento de aluguel
ou das prestações de quitação dos imóveis
residenciais, havendo comprovada pela parte
devedora o seu absoluto estado de
necessidade durante o estado de calamidade

Art. 3º - O valor total de recursos arrecadados
e sua respectiva destinação deverá ser
disponibilizado em sítio eletrônico do órgão
competente do Poder Executivo responsável
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pública ou em virtude da situação de
calamidade.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO
Presidente

Art. 3º Estas medidas são válidas enquanto
vigorar o estado de emergência na saúde
pública do Estado do Rio de Janeiro em razão
do novo Coronavírus (COVID-19).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro, em 25 de setembro de 2020.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO

LEI Nº 9.022, DE 25 DE SETEMBRO DE
2020: Estabelece normas para abertura de
estabelecimentos comerciais em horários
específicos com exclusividade para
idosos, deficientes físicos e gestantes
enquanto durar o estado de calamidade
pública decorrente da pandemia do COVID19 no âmbito do Estado Rio de Janeiro.

Presidente
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
RESOLVE:
LEI Nº 9.021, DE 25 DE SETEMBRO DE
2020: Autoriza o Poder Executivo a
contratar apólice de seguro de vida para os
profissionais de saúde, durante a vigência
do Decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020, reconhecido pela lei nº 8.794, de 17
de março de 2020.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
RESOLVE:
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a contratar
apólice de seguro de vida para os
profissionais de saúde e dos policiais civis e
militares, bombeiros militares, inspetores e
agentes penitenciários e agentes de
segurança socioeducativos, durante a
vigência do Decreto nº 46.973, de 16 de
março de 2020, reconhecido pela Lei nº 8.794,
de 17 de março de 2020.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução
desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro, em 25 de setembro de 2020.

Art. 1º Os mercados, supermercados,
farmácias, drogarias, mercearias, padarias,
peixarias, açougues e estabelecimentos
congêneres deverão dedicar horário para
atendimento de idosos, gestantes e pessoas
com deficiência, enquanto perdurar o estado
de calamidade pública, reconhecido pela Lei
nº 8.794, de 17 de abril de 2020, bem como
durante o período de transição para medidas
mais flexíveis de abertura gradativa do
comércio.
Parágrafo único. As pessoas que se
enquadrem no que está estabelecido no caput
do Artigo 1º desta Lei, poderão adentrar no
estabelecimento acompanhadas de uma
pessoa, se achar necessário, para auxiliar nas
compras.
Art. 2º Os estabelecimentos comerciais
citados no Caput do artigo 1.º deverão
disponibilizar para clientes e funcionários
locais para desinfecção das mãos com
equipamento dosador/limpador com álcool em
gel 70º próprio para mãos, pia com sabão para
assepsia e toalha de papel para secagem.
Parágrafo único. Os estabelecimentos
descritos no caput do artigo anterior, que
trabalharem com serviços de entrega,
deverão priorizar o atendimento dos
consumidores maiores de 60 (sessenta) anos.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, perdurando seus efeitos
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enquanto durar o estado de calamidade
pública decorrente da pandemia do COVID19.
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro, em 25 de setembro de 2020.
DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO
Presidente

LEI Nº 9030 DE 30 DE SETEMBRO DE 2020:
Autoriza a prorrogação em um ano, na rede
pública de saúde dentro do estado do rio
de janeiro, a vacinação contra HPV dos
adolescentes que completaram 15 anos
durante o ano de 2020, período de
pandemia da COVID.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a prorrogação em um
ano, na rede pública de saúde dentro do
Estado do Rio de Janeiro, a vacinação contra
HPV dos adolescentes que completaram 15
anos durante o ano de 2020, período de
pandemia da COVID-19.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Autoriza o estabelecimento de
prioridade aos Profissionais de Saúde, de
Assistência
Social,
Profissionais
de
Segurança Pública, de Educação e pessoas
vulneráveis para o recebimento de futura
vacina contra o vírus da COVID-19 (novo
coronavírus).
§ 1º - Os Profissionais de Saúde,
mencionados no caput deste artigo, são os
médicos, enfermeiros, técnicos de saúde e
demais profissionais determinados pela
Secretaria de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro.
§ 2º - Consideram-se como Profissionais de
Segurança Pública, mencionados no caput
deste artigo, os servidores púbicos, civis e
militares, que atuam em contato direto com a
população:
I - da Secretaria de Estado de Polícia Civil;
II - da Secretaria de Estado de Polícia Militar;
III - da Polícia Penitenciária;
IV - do Corpo de Bombeiros Militar;
V - da Defesa Civil;
VI - do Departamento Geral de Ações
Socioeducativas (DEGASE);
VII - profissionais do Segurança Presente, Lei
Seca e Barreira Fiscal;
VIII - da Fundação Santa Cabrini.

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

§ 3º - Consideram-se pessoas vulneráveis,
mencionadas no caput deste artigo, as
seguintes:
I - pessoas idosas;

LEI Nº 9040 DE 02 DE OUTUBRO DE 2020:
Dispõe sobre a prioridade para o
recebimento de futura vacina contra o
vírus COVID-19.

II - com condições médicas pré-existentes
(como pressão alta, doenças cardíacas,
doenças pulmonares, câncer ou diabetes);
III - pessoas que trabalham ou moram em
locais de alta transmissão, como prisões e
casas de repouso;
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IV
demais
pessoas
vulneráveis
determinadas pela Secretária de Saúde do
Estado do Rio de Janeiro;
V - demais trabalhadores em serviços
essenciais que atuam nos serviços públicos e
privados de saúde do Estado do Rio de
Janeiro;
VI - grupos indígenas;
VII - quilombolas;
VIII - pacientes imunossupressivos.
§ 4º - Consideram-se pessoas que prestam
serviços essenciais, mencionadas no caput
deste artigo, as seguintes:
I - trabalhadores do setor de comércio
relacionados aos gêneros alimentícios, tais
quais mercados, supermercados, armazéns,
hortifrutis, padarias e congêneres, farmácias
drogarias e pet shops, revendedores de água
e gás;
II - trabalhadores na agricultura;
III - trabalhadores de farmácias;
IV - exercentes de atividades religiosas de
qualquer natureza.
V - Motoristas de ônibus e cobradores que
estejam no exercício de suas funções.
§ 5º - Os Profissionais de Assistência Social,
mencionados no caput deste artigo, são
profissionais determinados pela Secretaria de
Estado
de Desenvolvimento
Humanos.

Social

e

III - em terceiro lugar, os profissionais da
educação que estejam exercendo atividades
profissionais remotamente em unidades
escolares.
§ 7º Não estão abrangidos pelo parágrafo
6º deste artigo os profissionais da educação
que não estejam exercendo atividades
profissionais, presenciais ou remotas, em
unidades escolares.”
Art. 2º - A Secretaria Estadual de Saúde
poderá, considerando estudos técnicos e
pesquisas disponíveis para acesso de
qualquer
interessada/o,
apresentar
a
prioridade para o recebimento de futura
vacina contra o vírus da COVID-19.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a
presente lei.
Art. 3-A Esta Lei produzirá efeitos, caso a
classe disposta no caput não tenha sido
contemplada no rol de prioridades do Plano
Nacional
de
Operacionalização
da
Vacinação Contra a Covid-19
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2020

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

Direitos

§ 6º São considerados profissionais da
educação, para efeitos da presente Lei,
todo
aquele
que
desempenhar suas
atividades laborais direcionadas aos alunos
e às escolas, nas redes pública e
particular,
observado
o
seguinte
escalonamento para a vacinação prioritária

LEI Nº 9058 DE 15 DE OUTUBRO DE 2020:
Dispõe sobre a vedação do descarte de
máscara de proteção individual, bem como
demais
equipamentos
de
proteção
individual, por cidadãos em vias e
logradouros
públicos,
bem
como
estabelece a devida destinação em lixo
domiciliar, no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro.

I - em primeiro lugar, os profissionais da
educação
que estejam
exercendo
atividades
profissionais,
em
caráter
presencial, em unidades escolares;

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

II - em segundo lugar, os profissionais da
educação que integrem grupos de risco;

Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
proibir o descarte de máscara de proteção
individual, inclusive de fabricação caseira,
bem como demais equipamentos de proteção
individual por cidadãos em praias, ruas, vias,
logradouros públicos, praças, parques,
passagens subterrâneas, túneis, rodovias e
demais áreas protegidas, objetivando evitar
possível contaminação e disseminação do
Novo Coronavírus e ainda a proteção ao meio
ambiente e à saúde pública no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo Único - Para efeitos de proteção ao
meio ambiente e à saúde pública, devem ser
adotadas as seguintes medidas de descarte,
separação ou acondicionamento de máscara
e EPI's usados, em recipientes de lixo
domiciliar ou comerciais:
I - para pessoa com suspeita ou infectado com
coronavírus:
a) separar ou segregar para descarte todo o
material contaminado usado;
b) acondicionar em lixo comum ou
convencional, colocando em sacos duplos,
um dentro do outro, com até dois terços de
sua capacidade preenchida, a máscara,
guardanapo, lenços e EPI's, como protetor
ocular, luvas, aventais, capote e macacões
descartáveis;
c) usar lacre ou duplo nó após acondicionar os
materiais, garantindo um melhor fechamento
e isolamento do material dentro do saco;
d) identificar com fitas adesivas, etiquetas,
papel, caneta ou outro tipo de identificação
com a escrita - Perigo de Contaminação;
e) não descartar junto com o lixo reciclável.
II - para pessoa que está em quarentena ou
isolamento domiciliar:
a) caso a pessoa esteja na rua, ao chegar a
sua residência, o descarte do material deve
ser feito, se possível, do lado de fora da casa
e colocá-lo em um saco específico;
b) separar ou segregar para descarte, todo o
material usado, diretamente no lixo,
preferencialmente, o usado no banheiro;

ocular, luvas, aventais, capote e macacões
descartáveis;
d) não descartar o material junto ao lixo de
coleta reciclável.
III - por estabelecimentos comerciais de
qualquer natureza:
a) disponibilizar em suas dependências
recipientes ou lixeira exclusiva para que o
cliente realize o descarte da máscara e EPI's;
b) cuidar para que o material não seja
separado para coleta seletiva, destinada a
recicláveis, nem seja, sob nenhuma hipótese,
doado a catadores;
c) acondicionar no recipiente ou containers de
coleta urbana e em saco separado, a máscara
e os EPI's como protetor ocular, luvas,
aventais, capote e macacões descartáveis;
d) não descartar o material junto ao lixo de
coleta reciclável.
Art. 2º - O recipiente ou lixeira disponibilizada
pelos estabelecimentos comerciais para
descarte dos materiais de que trata esta Lei,
deve ser de fácil acesso e ter a respectiva
sinalização indicativa.
Art. 3º - Como medida de proteção ao meio
ambiente e à saúde pública, o Poder
Executivo poderá promover campanhas de
cunho educativo, ressaltando a necessidade
do descarte e a separação correta da máscara
de proteção individual e dos demais
Equipamentos de Proteção Individual - EPI's , em vias e logradouros públicos e em
recipientes de lixo domiciliar ou comercial.
Parágrafo Único - Podem ser veiculadas nos
sites oficiais na Internet informações sobre as
medidas dispostas nesta Lei.
Art. 4º - As disposições contidas nesta Lei
aplicam-se, a todas as pessoas jurídicas, de
direito público ou privado responsável, direta
ou indiretamente, pela geração de resíduos
sólidos.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2020005

c) acondicionar em lixo comum ou
convencional, em saco separado, a máscara,
CLÁUDIO CASTRO
o guardanapo, o lenço e EPI's, como protetor
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Governador em Exercício

LEI Nº 9069 DE 27 DE OUTUBRO DE
2020: Dispõe sobre diretrizes para a
prevenção e redução da mortalidade
materno, infantil e fetal durante o
período da pandemia do covid-19,
causada por coronavírus, no âmbito
doestado do rio de janeiro.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- Autoriza o poder executivo a
implementação
de medidas
para
a
prevenção e redução da mortalidade
materno, infantil e fetal, durante o período
da pandemia do COVID-19, causada por
Coronavírus.
Art. 2º- As medidas de prevenção e
redução da mortalidade materno, infantil e
fetal seguirão as seguintes diretrizes:
I -sensibilizar os formuladores de políticas,
as instituições de assistência à saúde da
família e a comunidade sobre a gravidade
das mortes maternas e infantis, suas
causas e efeitos sociais e de saúde e as
formas de evitá-las;
II -recomendar ações adequadas de
assistência qualificada ao pré-natal, parto e
puerpério e combate às mortes maternas,
infantis, perinatais e neonatais no que se
refere à legislação, com estabelecimento
de ações adequadas ao período da
pandemia,
tais
como:
busca ativa,
cadastramento e atendimento domiciliar de
gestantes, para o devido acompanhamento
da gestação;
III -assegurar o direito das gestantes e
parturientes à assistência baseada em boas
práticas de atenção ao parto e ao
nascimento, a presença de acompanhante
de livre escolha e ao acompanhamento de
doula, se assim o quiser, com atendimento

centrado na mulher e na família e redução
da
ocorrência
de
cesarianas
desnecessárias;
IV -as diretrizes constantes das Leis
estaduais nº 7.191, de 06 de janeiro de
2016, e nº 7.314, de 15 de junho de 2016,
poderão ser aplicadas onde couberem;
V -disponibilizar um número de telefone,
para que as usuárias possam esclarecer
possíveis dúvidas, como também para que
os profissionais da área possam orientar
as gestantes, evitando-se deslocamentos
desnecessários e fazendo contato com
aqueles que não comparecem às consultas;
VI
-garantia
de
fornecimento
de
equipamento de proteção individual (EPI) a
todos
os
trabalhadores
atuantes,
gestantes, parturientes e acompanhantes
nas unidades de saúde;
VII -criar espaços de referência para a
realização do pré-natal em unidades das
redes pública e privada de atenção à
saúde materno-infantil, respeitados os
protocolos estabelecidos pelas autoridades
sanitárias para a prevenção à COVID-19;
VIII -assegurar o direito das gestantes e
parturientes a/ao acompanhante durante
todo o período da internação para
realização do parto em maternidade;
IX -fortalecer as ações do Comitê Estadual
de Prevenção e Controle da Mortalidade
Materna e Perinatal do Rio de Janeiro,
instituído pela Resolução SES RJ nº 512,
de 05 de junho de 1989.
Art. 3º- O Poder Executivo regulamentará
esta Lei.
Art. 4º- Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, produzindo seus efeitos
durante o estado de calamidade pública
reconhecido pela Lei nº 8.794, de 17 de
abril de 2020, e declarado pelo Decreto nº
46.973, de 16 de março de 2020, em
virtude da pandemia deCOVID-19.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2020

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício
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LEI Nº 9073 DE 05 DE NOVEMBRO DE
2020: Internaliza o convênio ICMS 81/20,
que isenta do ICMS as operações de
doação aos órgãos da justiça eleitoral
de produtos e materiais de combate e
prevenção
a
covid-19
durante
a
realização das eleições municipais de
2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- Fica internalizado o Convênio ICMS
81/20, de 02 de setembro de 2020, que
isenta do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual
e Intermunicipal
e de
Comunicação - ICMS - as operações de
doações das mercadorias constantes no
Anexo Único do convênio realizadas por
pessoa jurídica, contribuinte ou não do
ICMS quando destinadas ao Tribunal
Superior Eleitoral - TSE - e demais órgãos
integrantes da Justiça Eleitoral para a
realização das eleições municipais de 2020,
nos termos do art. 1º da Lei nº 8.926, de
08 de julho de 2020, e desta lei.
Parágrafo Único -Não será exigido o
estorno do crédito de ICMS previsto nos
incisos I e II do art. 21 da Lei
Complementar nº 87, de13 de setembro de
1996, relativo às operações realizadas nos
termos do caput.
Art. 2º- Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos
a 09 de setembro de 2020.
Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2020

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

LEI Nº 9074 DE 05 DE NOVEMBRO DE
2020: Altera a lei nº 8.919, de 30 de
junho de 2020, e dispõe sobre o
cancelamento ou a remarcação de
contratações de serviços de casas de
festa ou bufês, em razão da pandemia
do novo coronavírus, na forma que
menciona.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- O artigo 1º da Lei nº 8.919, de
30 de junho de 2020, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 1º - Enquanto perdurarem os
efeitos do Decreto nº46.973/2020 e das
demais normas de enfrentamento à
propagação do COVID-19, fica estabelecido
que todos os serviços já contratados no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro e que
envolvam
aglomeração
de
pessoas,
incluindo salões de festas, casa de festas
e serviços de “buffet”, deverão ser
reagendados para data a ser definida em
comum
acordo
entre
as
partes
'contratantes'. (NR)”
Art. 2º- As casas de festa e bufês, quando
solicitado pelo consumidor, em razão da
pandemia do Novo Coronavírus, deverão
efetuara
remarcação
da
data
de
contratação dos serviços, sem qualquer
ônus ao cliente.
§ 1º- A casa de festa e/ou “buffet” deverá
remarcar a data do evento, a pedido do
consumidor,
nas
mesmas
condições
previstas contratualmente, para qualquer
data disponível, conforme agendamento
prévio a ser realizado pelo fornecedor do
serviço, até de 12 (doze) meses a contar
da data do primeiro agendamento, com
isenção de pagamento de qualquer taxa
extra, multa ou reajuste anual para a
referida alteração.

§ 2º- O consumidor deverá notificar o
fornecedor do serviço por escrito, através
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de carta ou telegrama com AR ou qualquer
outro meio hábil, com antecedência mínima
de 30 (trinta dias), manifestando-se sobre
a opção de remarcação ou devolução dos
valores.

Art. 7º- Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

§ 3º- O fornecedor deverá notificar o
consumidor antes do vencimento do evento,
objetivando buscar uma solução, de
remarcação ou de devolução de valores.

CLÁUDIO CASTRO

Art. 3º- O consumidor poderá, ainda, caso
não opte pela remarcação da data do
evento, optar pela concessão de crédito,
no valor do preço pago à época da
contratação, com prazo de utilização de 24
(vinte e quatro) meses.
§ 1º- Fica o consumidor obrigado a
notificar, por escrito, ao fornecedor do
serviço, sobre a opção de adquirir o crédito
previsto no caput deste artigo.
§ 2º- A data da notificação prevista no §
1º será considerada para o início da
contagem do prazo previsto no caput deste
artigo.
Art. 4º- Nos casos em que o consumidor
optar pelo cancelamento, o prazo para o
reembolso do valor relativo à locação da
casa de festa e/ou “buffet” será até 12
(doze) meses, a partir de 01 de janeiro de
2021, observadas as regras do contrato de
serviço contratado.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2020

Governador em Exercício

LEI Nº 9115 DE 30 DE NOVEMBRO DE
2020DISPÕE SOBRE A ELABORAÇÃO
PELO ESTA-DO DO RIO DE JANEIRO,
EM COOPERAÇÃOE INTEGRAÇÃO COM
OS MUNICÍPIOS, DOPLANO ESTADUAL
DE
CONTINGÊNCIA
PARAO
ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA
GES-TÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA
URBANA EMANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS,PARA A GARANTIA
DA SAÚDE DA POPULA-ÇÃO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO Faço saber que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º -Esta Lei dispõe sobre a elaboração
pelo estado do rio de janeiro, em
Parágrafo Único -Fica o consumidor
cooperação
e
integração
com
os
obrigado a notificar, por escrito, ao
municípios,
do
plano
estadual
de
fornecedor do serviço, sobre a opção de
contingência para o enfrentamento do
cancelamento.
COVID-19 na gestão dos serviços de
limpeza urbana e manejo de resíduos
Art. 5º- O descumprimento desta Lei
sólidos urbanos, para a garantia da saúde
sujeitará o responsável ao pagamento de
da população do Estado do Rio de
multa, aplicada nos termos dos arts. 56, I
Janeiro.§ 1º - O plano estadual de
e 57, Parágrafo Único, do Código de
contingência a que se refere o caput deste
Defesa do Consumidor, a ser revertida ao
artigo irá orientar: I -a realização das
Fundo Especial de Apoio a Programas de
campanhas de comunicação para prevenir
Proteção e Defesa do Consumidora proliferação do COVID-19 na gestão dos
FEPROCON.
resíduos
sólidos
domiciliares; II
- a
continuidade da prestação dos serviços de
Art. 6º- Esta Lei se destina à vigência
limpeza urbana e manejo de resíduos
temporária pelo período de 06(seis) meses,
sólidos urbanos; III -a adoção de medidas
podendo ser renovada por igual período
de proteção epidemiológica para o ciclo
enquanto perdurar a proliferação da doença
devida dos resíduos sólidos urbanos com
COVID-19, doença causada pelo Novo
atenção para a saúde dos catadores de
Coronavírus (Sars-Cov-2) pela Organização
materiais reutilizáveis ou recicláveis e
Mundial da Saúde.
demais trabalhadores nos serviços de
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resíduos sólidos; e, IV -a continuidade da
operacionalização do sistema de logística
reversa de embalagens ou de produtos
embalados no Estado do Rio de Janeiro.§
2º -Estão sujeitas à observância desta Lei
:I -as pessoas físicas e jurídicas, de direito
público
ou
privado,
responsáveis,
diretamente,
pela
gestão
e
pelo
gerenciamento dos serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos
urbanos no Estado do Rio de Janeiro; II os fabricantes, importadores, distribuidores
e comerciantes de embalagens em geral a
que se refere o § 1º, do art. 33, da Lei
Federal nº 12.305, de 02 agosto de 2010,
e o art. 3º, da Lei Estadual nº 8.151, de 01
de novembro de 2018.III -os usuários dos
serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos urbanos no Estado do Rio
de Janeiro.§ 3º -Adota-se para os fins da
presente Lei as definições estabelecidas no
art. 3º, e a classificação de resíduos
sólidos previstas no art. 13, todos da Lei
Federal nº 12.305, de 02 agosto de 2010.
CAPÍTULO II DO PLANO ESTADUAL DE
CONTINGÊNCIA PARA ENFRETAMEN-TO
DO
COVID-19
NA
GESTÃO
DOS
SERVIÇOS DE LIMPEZA UR-BANA E
MANEJO
DE
RESÍDUOS
SÓLIDOS
URBANOS
Art. 2º -O Estado, em cooperação e
integração com os Municípios, elaborará o
plano estadual de contingência para o
enfrentamento doCOVID-19 na gestão dos
serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos urbanos, e monitorará a
sua execução para o atingimento dos seus
objetivos, na forma que regulamentar.§ 1º
-O plano estadual de contingência a que
se refere o caput deste artigo deverá
observar as diretrizes e as estratégias
estabelecidas no Plano de Resposta de
Emergência ao Coronavírus, expedido pelo
Estado do Rio de Janeiro.§ 2º -O plano
estadual de contingência a que se refere
o caput, deste artigo deverá ser focado
não somente na resposta à emergência
como também na prevenção e proteção da
população vulnerável às ameaças, e
apresentará o seguinte conteúdo mínimo,
sem prejuízo do disposto nas normas legais
e técnicas vigentes: I -perfil do risco no
gerenciamento dos serviços limpeza e

manejo de resíduos sólidos; II -avaliação
dos cenários e tendências; III -hipótese de
suspensão excepcional dos serviços de
coleta seletiva e das atividades de logística
reversa de embalagens ou de produtos
embalados no Estado do Rio de Janeiro,
levando-se em consideração o nível de
contaminação do COVID-19 e a evolução
do quadro epidemiológico; IV -estratégias de
enfrentamento com as respectivas metas,
inclusive as voltadas para a logística
reversa; V -estruturas de comando e
controle, bem como responsabilidades das
pessoas a que se refere o art. 1º, desta
Lei; VI -ações e protocolos de respostas
para o enfrentamento do COVID-19
voltados para a execução dos serviços de
limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos urbanos, especialmente a coleta
seletiva; VII -mapas de áreas operacionais;
VIII -padrões para comunicação dos riscos
definidos no inc. I, do §2º, art. 2º, desta
Lei; IX -definição do prazo para ativação e
desativação
do
plano
estadual de
contingência a que se refere o caput deste
artigo, que não poderá ser superior ao
Plano de Resposta de Emergência ao
Coronavírus, expedido pelo Estado do Rio
de Janeiro.§ 3º -O plano estadual de
contingência a que se refere o caput, deste
artigo deverá ser: I -elaborado pelo órgão
ou pela entidade ambiental estadual em
articulação e integração com os órgãos ou
as entidades ambientais municipais, sem
prejuízo da participação dos órgãos
estaduais e municipais de saúde; II submetido à ampla divulgação e adotandose os meios necessários para assegurar a
efetiva e a qualitativa conscientização
popular.§ 4º -Os recursos para elaboração
do plano estadual de contingência a que
se refere o caput, deste artigo poderão
advir do Fundo Estadual de Conservação
Ambiental e Desenvolvimento Urbano
(FECAM)e de outras fontes orçamentárias,
nos termos da legislação vigente.§ 5º -O
Estado poderá ofertar apoio técnico e
financeiro para os Municípios e os
Consórcios Públicos, intermunicipais e inter
federativos, multisetoriais ou setoriais de
resíduos sólidos urbanos para ativação, nos
níveis local e regional, do plano estadual
de contingência a que se refere o caput,
deste artigo.
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CAPÍTULO
III DA
CAMPANHA
DE
COMUNICAÇÃO
PARA
PREVENIRA
PROLIFERAÇÃO DO COVID-19
Art. 3º -O Estado poderá promover a
difusão, por meio de meio de televisão, de
rádio, de internet, de redes sociais e
demais meios de comunicação em massa,
de campanhas de comunicação para
prevenira proliferação do COVID-19 na
gestão dos resíduos sólidos domiciliares,
observado o disposto no plano estadual de
contingência a que se refere o art. 2º, desta
Lei.§ 1º -Para o cumprimento do disposto
no caput deste artigo, as campanhas de
comunicação deverão orientar a população
na forma que segue: I -adoção de medidas
simples e práticas voltadas para não
geração e redução dos resíduos sólidos
domiciliares para evitar a proliferação e a
disseminação do COVID-19;II -segregação
na origem e acondicionamento dos
resíduos sólidos domiciliares, na forma da
legislação vigente; III -higienização por meio
da limpeza manual ou lavagem dos
resíduos sólidos recicláveis; IV -outras
medidas de proteção epidemiológicas e
sanitárias para impedir a proliferação do
COVID-19 no ciclo de vida dos resíduos
sólidos domiciliares a partir da sua
geração.§ 2º -O Estado, na forma que
regulamentar, poderá articular-se com os
Municípios e os Consórcios Públicos,
intermunicipais
e
interfederativos,
multisetoriais ou setoriais de resíduos
sólidos
urbanos,
para reforçar
as
campanhas de comunicação previstas no
caput, deste artigo, em nível local e
regional.§ 3º -A campanha de comunicação
a que se refere o § 1º, do art. 3º, desta
Lei deverá ocorrer em tempo real, levandose em consideração as ações e os
protocolos definidas no plano estadual de
contingência a que se refere o art. 2º, desta
Lei.§ 4º -Na zona rural, nos aglomerados
subnormais e nas áreas de difícil acesso à
internet e aos outros meios de difusão de
comunicação em massa, deve-se empregar
sistemas de comunicação simplificados e
de grande difusão, inclusive mediante o
emprego de carro de som.
CAPÍTULO IV DA CONTINUIDADE DO
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO
DE
RESÍDUOS
SÓLIDOS

URBANOS
PARA
EVITAR
SEMINAÇÃO DO COVID-19

A

DIS-

Art. 4º -Os serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos
urbanos são essenciais, e não poderão ser
interrompidos para assegurar que o
COVID-19 não contamine a população a
partir do ciclo de vida destes resíduos,
observado o disposto no plano estadual de
contingência a que se refere o art. 2º,
desta Lei.§ 1º -Os contratos de prestação
de serviços de coleta seletiva comas
associações ou as cooperativas de
catadores de materiais reutilizáveis ou
recicláveis deverão ser mantidos, mesmo
com a redução momentânea e excepcional
das atividades.§ 2º -O Estado poderá
envidar esforço para ofertar apoio técnico
e financeiro para os Municípios e os
Consórcios Públicos, intermunicipais e
interfederativos, multisetoriais ou setoriais
de resíduos sólidos urbanos, para assegurar
a continuidade da prestação dos serviços
de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos urbanos, na forma da legislação
federal e estadual vigente.§ 3º -O Estado
poderá adotar medidas de atenção à saúde
dos catadores de materiais recicláveis e
reutilizáveis, com a disponibilização de
vacinas, de exames e de orientações com
os cuidados pessoais, com a realização
periódica, na medida do possível, de testes
de
CO-VID-19,
por
estarem
esses
prestadores de serviço em risco constante
de contaminação pelo novo Coronavírus
(COVID-19).Art. 5º -Os serviços de manejo
de resíduos sólidos urbanos não poderão
ser interrompidos pela inadimplência do
pagamento da tarifa correspondente, pelos
usuários destes serviços, durante o período
devigência
do
plano
estadual
de
contingência a que se refere o art. 2º ,desta
Lei.§ 1º -Após a desativação do plano
estadual de contingência a que se refere o
art. 2º, desta Lei, os prestadores dos
serviços de manejo de resíduos sólidos
urbanos, público e privado, antes de
proceder a interrupção destes serviços por
inadimplência anterior a março de2020,
deverão possibilitar o parcelamento do
débito pelo usuário.§ 2º -Os débitos
consolidados durante as medidas restritivas
não poderão ensejar a interrupção dos
serviços de manejo de resíduos sólidos, e
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devem ser cobrados pelas vias próprias,
sendo vedadas a cobrança de juros e
multa.§ 3º -O disposto neste artigo é
extensivo aos MEIs (Micro Empreendedores
Individuais),
às
Micro
e
Pequenas
Empresas e aos optantes pelo regime de
arrecadação
de
tributos
denominado
Simples
Nacional
previsto
na
Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS Seção
ID as Responsabilidades dos Usuários Art.
7º -Os usuários dos serviços de coleta
seletiva, que forem suspeitos ou tiverem
sorologia positiva para contaminação pelo
COVID-19,
deverão
segregar
e
acondicionar os seus resíduos sólidos nos
termos da legislação sanitária e de saúde
vigente, e ficam proibidos de ofertarem os
resíduos sólidos recicláveis para a coleta
seletiva. Art. 8º -Os usuários dos serviços
CAPÍTULO
V
DA
SUSPENSÃO
de coleta seletiva, que não se encontrem
EXCEPCIONAL DOS SERVIÇOS DE
na condição a que se refere o art. 7º,
COLETA SELETIVA
desta Lei, deverão segregar, higienizar,
acondicionar e dispor para a coleta seletiva
Art. 6º -Se, porventura, o nível de
os seus resíduos sólidos domiciliares
contaminação do COVID-19 e a evolução
recicláveis, na forma da legislação vigente.
do quadro epidemiológico autorizarem a
Seção II Das Responsabilidades das
suspensão excepcional dos serviços de
Associações e das Cooperativas de
coleta seletiva na forma prevista no plano
Catadores de Materiais Reutilizáveis ou
estadual de contingência a que se refere
Recicláveis Art. 9º -As associações e as
o art. 2º, desta Lei, faculta-se aos
cooperativas de catadores de materiais
Municípios ou aos Consórcios Públicos,
reutilizáveis ou recicláveis, que executarem
intermunicipais
e
interfederativos,
os serviços de coleta seletiva solidária
multisetoriais ou setoriais de resíduos
contratados pelos Municípios ou pelos os
sólidos urbanos a suspenderem a prestação
Consórcios Públicos,
intermunicipais
e
destes serviços.§ 1º -Na hipótese de
interfederativos, multisetoriais ou setoriais
suspensão excepcional do serviço de coleta
de resíduos sólidos urbanos, deverão
seletiva a que se refere o caput, deste
atender as ações e os protocolos previstos
artigo, deve-se promover o que segue: I -a
no plano estadual de contingência a que
suspensão dos contratos de prestação de
se refere o art. 2º, desta Lei.§ 1º -Sem
serviços com as associações ou as
prejuízo do disposto no caput desta Lei e
cooperativas de catadores de materiais
da Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho
reutilizáveis ou recicláveis; e, de forma
de 2020, da Secretaria Especial de
concomitante; II -a concessão, durante o
Previdência e Trabalho, do Ministério da
período da suspensão dos contratos a que
Economia e do Ministério de Estado de
se refere o inc. I, do § 1º, do art. 6º,
Saúde, ou de regulamento que lhe
desta Lei, auxílio emergencial para os
substitua, as associações e as cooperativas
catadores, na forma da legislação municipal
de catadores de materiais reutilizáveis ou
vigente.§ 2º -O Estado fica autorizado a
recicláveis
deverão
promover
a
realizar transferência financeira voluntária,
reorganização
de
produção
e
de
práticas
na forma da legislação vigente, para os
do seu trabalho, priorizando-se o que
Municípios e os Consórcios Públicos,
segue: I -reforço da descontaminação dos
intermunicipais
e
interfederativos,
catadores; II -garantia da quarentena dos
multisetoriais ou setoriais de resíduos
resíduos sólidos recicláveis; III realização da
sólidos
urbanos,
para
assegurar
o
higienização, na forma da legislação
pagamento pelos serviços a que se remete
vigente, dos resíduos sólidos recicláveis
o inc. II, do § 1º, do art. 6º, desta Lei.§
antes de serem manipulados.§ 2º -O
3º -Sem prejuízo do disposto no § 2º, do
Estado, de forma integrada com os
art. 6º, desta Lei, fica facultado ao Estado
Municípios e os Consórcios Públicos,
custear auxílio emergencial para os
intermunicipais
e
interfederativos,
catadores, na forma da legislação vigente.
multisetoriais ou setoriais de resíduos
CAPÍTULO
VIDAS
MEDIDAS
DE
sólidos urbanos, poderá ofertar apoio
PROTEÇÃO
EPIDEMIÓLOGICAS
NA
técnico e financeiro, assim como fornecer
PRESTA-ÇÃO DA COLETA SELETIVA DE
os equipamentos de proteção individuais,
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para as associações e as cooperativas de
catadores de materiais reutilizáveis ou
recicláveis no cumprimento das medidas de
proteção epidemiológicas a que se refere
este artigo. CAPÍTULO VII DAS MEDIDAS
DE PROTEÇÃO EPIDEMIÓLOGICASNA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DE
LIMPEZA URBANA E MA-NEJO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS Art. 10 Os prestadores de serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos
urbanos, público e privado, deverão cumprir
as ações e os protocolos previstos no plano
estadual de contingência a que se refere o
art. 2º, desta Lei, para a execução destes
serviços.§ 1º -Para o cumprimento do
disposto no caput deste artigo, os
prestadores
de
serviços
deverão
implementar o que segue, sem prejuízo do
atendimento da Portaria Conjunta nº 20, de
18 de junho de 2020,da Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho, do Ministério
da Economia e do Ministério de Estado de
Saúde, ou de regulamento que lhe
substitua: I -adotar, sempre que possível, a
mecanização nos serviços de limpeza
urbana como forma de evitar a exposição
do funcionário ao CO-VID-19;II -assegurar,
orientar e fazer com que os funcionários
cumpram os protocolos e procedimentos
que estão estabelecidos: a)na segurança no
trabalho para evitar exposição ao COVID19;b)na saúde previstos no Plano de
Resposta de Emergência ao Coronavírus,
expedido pelo Estado do Rio de Janeiro;
e, III -implantar programa de educação e
de treinamento para os funcionários sobre
medidas de proteção epidemiológicas na
execução dos serviços de limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos urbanos.§ 2º
-Inclui-se nos protocolos de segurança do
trabalho previstos no§ 1º, do art. 10, desta
Lei a utilização de equipamento de
proteção coletiva (EPC) e a garantia do uso
de equipamento de proteção individual
(EPI) pelos trabalhadores.

Art. 11 -Os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes designados no
inc. II, do § 1º, do art. 1º, desta Lei,
durante o período de ativação do plano
estadual de contingência a que se refere
o art.2º, desta Lei, deverão realizar o que
segue: I
-promover
campanhas
de
informação e de comunicação à população
fluminense para orientar a segregação na
origem das embalagens ou de produtos de
embalagens, seu acondicionamento e
higienização, sem prejuízo do disposto no
§ 1º, do art. 3º, desta Lei; II -ofertar apoio
técnico e financeiro para as associações
ou cooperativas de catadores de materiais
reutilizáveis ou recicláveis atuantes no
sistema
de
logísticas
reversa
no
cumprimento das ações e dos protocolos
estabelecidos pelo plano estadual de
contingência a que se refere o art. 2º, desta
Lei, aplicando-se, no que couber, o
disposto no§ 1º, do art. 9º desta Lei; III garantir o retorno dos materiais recicláveis,
mesmo quando houver a suspensão das
atividades de logística reversa, na forma
do inc. III, do § 2º, do art. 2º, desta Lei.
Art. 12 -Na hipótese de suspensão
excepcional das atividades de logística
reversa prevista no plano estadual de
contingência a que se refere o art. 2º, desta
Lei,
os
fabricantes,
importadores,
distribuidores e comerciantes designados no
inc. II, do § 1º, do art. 1º, desta Lei
deverão suspender os contratos de
prestação de serviços com as associações
e as cooperativas de catadores de
materiais
reutilizáveis
ou recicláveis
atuantes no sistema de logística reversa.
Parágrafo
Único
-Os
fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes
a que se refere o caput, deste artigo se
responsabilizarão, durante o período da
suspensão
destes
contratos,
pelo
pagamento de auxílio emergencial para os
catadores de materiais reutilizáveis ou
recicláveis. Art. 13 -Os investimentos a que
se referem os arts. 11 e 12 desta Lei
CAPÍTULO VIII DA RESPONSABILIDADE
poderão ser computados no plano de
DOS
FABRICANTES,
metas e investimento previsto no parágrafo
IMPORTADORES,DISTRIBUIDORES
E
único, do art. 11, da Lei Estadual nº 8.151,
COMERCIANTES
DO
SISTEMA
DE
de 01de novembro de 2018.Parágrafo
LOGÍSTI-CA REVERSA DE EMBALAGENS
Único -Qualquer investimento feito pelos
E
PRODUTOS
DE
EMBALADOSNO
fabricantes, importadores, distribuidores e
ENFRETAMENTO DO COVID-19
comerciantes designados no inc. II, do §1º,
do art. 1º, desta Lei não será vinculado
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em
nenhuma
hipótese
aos recursos
públicos aportados pelo Estado, pelos
Municípios ou pelos Consórcios Públicos,
intermunicipais
e
interfederativos,
multisetoriais ou setoriais de resíduos
sólidos urbanos para o enfretamento do
CO-VID-19.CAPÍTULO
IXDAS
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 14 -Estado deverá realizar a
elaboração
do
plano
estadual
de
contingência a que se refere o art. 2º desta
Lei, em tempo hábil para enfrentamento do
COVID-19, a contar da publicação desta
Lei.

criminalmente,
segundo
a
legislação
vigente. Art. 16 -As disposições desta Lei
poderão ser aplicadas, no que couber, às
futuras endemias e pandemias, que,
porventura,
vierem
a
ser declaradas
oficialmente pelo Estado do Rio de Janeiro
.Art. 17 -O Poder Executivo regulamentará
a presente Lei. Art. 18 -Esta Lei entrará
em vigor na data da sua publicação.

Art. 15 -A inobservância das disposições
desta Lei, pelos infratores ,poderá tipificar
suas
condutas
como
infrações
administrativas ambientais na forma do art.
1º, da Lei Estadual nº 3.467, de 14 de
setembro de 2000.§ 1º -Para fins do
disposto no caput deste artigo, consideramse como infratores: I -usuários dos serviços
de coleta seletiva; II -associações e
cooperativas de catadores de materiais
reutilizáveis ou recicláveis; III -prestadores
de serviços de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos urbanos, público e
privado; IV
-fabricantes,
importadores,
distribuidores e comerciantes designados
no inc. II, do § 1º, do art. 1º, desta Lei.§
2º -A infração administrativa ambiental de
que trata o caput deste poderá ser apenada
com as sanções administrativas previstas
no art.2º, da Lei Estadual nº 3.467, de 14
de setembro de 2000, após o devido
processo
administrativo
instaurado,
processado e julgado pelos órgãos e pelas
entidades estaduais ambientais na forma
do art. 11 até art. 30, da Lei Estadual nº
3.467, de 14 de setembro de 2000, em
que seja assegurado os princípios do
contraditório e da ampla defesa.§ 3º -Sem
prejuízo da tipificação da conduta do
infrator
em
infração administrativa
ambiental, os órgãos e as entidades
regionais e/ou municipais dos serviços de
limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos urbanos também deverão apurar a
responsabilidade do infrator, e aplicar as
sanções contratuais e legais cabíveis, após
o devido processo administrativo, em que
se assegure os princípios do contraditório
e da ampla defesa.§ 4º -O infrator também
poderá
ser responsabilizado
civil
e

LEI Nº 9126 DE 11 DE DEZEMBRO DE
2020 : DISPÕE
SOBRE
A
OBRIGATORIEDADE DA ADOÇÃO DE
PLANO EMERGENCIAL PARACOMBATE
E PREVENÇÃO DO CORONAVÍ-RUS
(COVID-19)
PELAS
CONCESSIONÁRIASDE
ÁGUA
E
ESGOTO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020
CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO Faço saber que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art.
1º- As empresas concessionárias de
serviços
de
abastecimento água
e
tratamento de esgoto do Estado do Rio de
Janeiro devem adotar plano conjunto
emergencial para combate e prevenção do
Coronavírus (COVID-19), que consistirá na
adoção das seguintes as ações: I -o
monitoramento da carga viral nas unidades
de tratamento de água e esgoto com a
identificação das regiões com maior
ocorrência do vírus; II -o monitoramento da
carga viral presente nos mananciais
superficiais ou subterrâneos compostos de
rios e seus afluentes, lagos, represas e
lençóis
freáticos
destinados
ao
abastecimento
público
de água; III -a
adoção de procedimentos especiais para
tratamento na origem de efluentes das
unidades de saúde; IV -a adoção de Plano
de contingência e emergências, de
prevenção e segurança ocupacional dos
trabalhadores; V
-a
retomada
dos
investimentos no setor saneamento, com
prioridade para as favelas e periferias que
apresentam déficit sanitário; VI -a avaliação
do estado de vulnerabilidade hídrica do Rio
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de Janeiro para adoção de medidas que
garantam o abastecimento público no
Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo Único
-Os resultados do monitoramento da carga
viral da água e do esgoto deverão ser
informados aos Órgãos Estaduais de
Controle Ambiental e a Agência Reguladora
de Energia e Saneamento Básico do
Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA e divulgados mensalmente para os
consumidores
através
da
conta
de
fornecimento. Art. 2º- As concessionárias de
água e esgoto do Estado do Rio de Janeiro
deverão
fornecer
gratuitamente
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
a sua equipe de funcionários. Parágrafo
Único -Entende-se como equipe de
funcionários os profissionais que atuam na
área de água e esgotamento sanitário, os
que operam as redes coletoras e estações
de tratamento e os pesquisadores que
manuseiam amostras de esgoto, sejam eles
da própria empresa ou terceirizados. Art.
3º- Fica autorizado o Poder Executivo a
delegar ao gabinete de crise do Estado do
Rio de Janeiro a competência para o
planejamento integrado a fim de coordenar
as ações conjuntas dos profissionais da
área
de
saúde,
saneamento,
das
Universidades e dos Municípios. Art. 4º- As
empresas concessionárias de serviços de
abastecimento de água e tratamento de
esgoto do Estado do Rio de Janeiro
deverão, obrigatoriamente, dar ampla e
irrestrita publicidade no que tange aos
resultados dos procedimentos elencados no
art. 1º desta Lei. Art. 5º- Esta Lei entrará
em vigor na data de sua publicação. Rio
de Janeiro, 11 de dezembro de 2020

Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e
eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º- Fica
instituído o Programa de Enfrentamento
da Crise Econômica Causada pela
pandemia do Coronavírus no Estado do
Rio de Janeiro com o objetivo de
estabelecer mecanismos e facilitar o
enfrentamento da crise econômico
financeira do pós-pandemia do CO-VID-19
pelos diversos setores econômicos do
Estado. Art. 2º- O Programa de
Enfrentamento da Crise Econômica
Causada pela pandemia do Coronavírus
no Estado do Rio de Janeiro funcionará
com o intuito de viabilizar o diálogo entre
representantes dos diversos setores
econômicos do Estado e o Poder Público,
visando a adoção de medidas para o
enfrentamento e superação da crise
econômica causada pela pandemia do
COVID-19. Art. 3º- O Programa de
Enfrentamento da Crise Econômica
Causada pela pandemia do Coronavírus
no Estado do Rio de Janeiro tem por
objetivos: I -a redução da burocracia para
cadastro e regularização de empresas
junto ao Sistema do Estado do Rio de
Janeiro; II -redução de taxas cartorárias
extrajudiciais para a cobrança de dívidas,
regularização e cadastro de empresas,
em especial, as micro e pequenas
empresas; III -estímulo à criação de
estratégias para fortalecimento do setor
varejista, aumento da oferta de empregos
diretos; IV -atuação do poder público, a
fim de criar estratégias para aumentar e
estimular o mercado consumidor do
Estado do Rio de Janeiro; V -atuação do
Poder Público para a abertura de vagas
CLÁUDIO CASTRO
de empregos diretos no Estado do Rio de
Janeiro; VI -uso estratégico das compras
Governador em Exercício
públicas para fomentar as atividades
econômicas das micro e pequenas
empresas, da economia solidária, dos
LEI Nº 9129 DE 11 DE DEZEMBRO DE
negócios de impacto social e da
2020INSTITUI
O
PROGRAMA
DE
agricultura familiar; VII -estímulo a criação
ENFRENTAMEN-TO
DA
CRISE
de vagas para contratação de jovens
ECONÔMICA CAUSADA PELAPANDEMIA
aprendizes; VIII -redução das
DO CORONAVÍRUS NO ESTADODO RIO
desigualdades raciais, geracionais e de
DE JANEIRO.
gênero no mercado de trabalho. Art. 4º- O
Poder Executivo, através de seu órgão
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
competente, por meio do Programa de
DE JANEIRO
que trata a presente Lei deverá criar
mecanismos para viabilizar o tratamento
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jurídico diferenciado à Micro e Pequena
Empresa, com a simplificação de suas
obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e creditícias. Art. 5º- O
Poder Executivo, através de seu órgão
competente, por meio do Programa de
que trata a presente Lei deverá atuar
para a diminuição de taxas de serviços
cartoriais, no período em que durar a
pandemia da COVID-19 e período
imediatamente subsequente, em especial,
àquelas relacionadas à regularização das
Micro e Pequenas Empresas. Parágrafo
Único -A redução de que trata o caput
deste artigo sedará através de mensagem
a ser enviada à Assembleia legislativa,
contendo tabela de honorários cartorários
temporária para enfrentamento do pós
pandemia do COVID-19.Art. 6º- O Poder
Executivo, através de seu órgão
competente, por meio do Programa de
que trata a presente Lei deverá criar
mecanismos para a redução da
burocracia e exigências para regularização
de autoescolas. Art. 7º- O Poder Executivo
regulamentará a presente Lei por ato
próprio. Art. 8º- Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2020
CLÁUDIO CASTRO

dos hospitais de campanha. Art. 2º- Os
Centros de Reabilitação de que trata o
artigo
1º,
prestarão
atendimento
especializado de fisioterapia respiratória e
motora, fonoaudiologia, enfermagem, clínica
médica,
pneumologia,
reumatologia,
psicologia, psiquiatria e assistência social,
além de todos os instrumentos, insumos e
especialidades necessárias para o seu
funcionamento,
de
acordo
com
os
protocolos de saúde definidos pelas
autoridades de saúde do Estado. Art. 3º- O
Poder Executivo poderá realizar convênios
com os Municípios e com a iniciativa
privada para garantir a implementação
desta Lei. Art. 4º- Controlada a pandemia
do COVID-19 no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro, poderão os Centros de
Reabilitação serem utilizados para suprirem
outras necessidades do sistema público de
saúde. Art. 5º- As despesas com a
execução da presente Lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário. Art. 6º- O
Poder Executivo regulamentará a presente
lei. Art. 7º- Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020
CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

Governador em Exercício

LEI Nº 9141 DE 17 DE DEZEMBRO DE
2020AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
A CRIARCENTROS DE REABILITAÇÃO
PARA PACIEN-TES
CURADOS
DO
COVID-19,
PODENDOREAPROVEITAR
EQUIPAMENTOS
EXISTEN-TES
E
AQUELES ADQUIRIDOS PELO SISTE-MA
PÚBLICO DE SAÚDE DO ESTADO DO
RIODE JANEIRO.

LEI Nº 9156 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020:
Dispõe sobre o incentivo a doação de
plasma sanguíneo por cidadãos curados
do novo coronavírus, COVID-19, no âmbito
do Estado do Rio de Janeiro.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
DE JANEIRO Faço saber que a Assembleia
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
sanciono a seguinte Lei:
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art.
1º- O Poder Executivo poderá criar Centros
Art. 1º - O cidadão curado do Novo
de Reabilitação para pacientes curados do
Coronavírus, que realizar a doação voluntária
COVID-19,
podendo
reaproveitar
os
de plasma sanguíneo, terá a concessão do
equipamentos
existentes
e
aqueles
certificado “Amigo da Saúde”, a ser emitido
adquiridos pela rede pública de saúde do
pela Secretaria de Estado de Saúde.
Estado do Rio de Janeiro para construção
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

444
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

Parágrafo Único - Com a finalidade de
incentivar a doação de plasma sanguíneo, fica
o Poder Executivo autorizado a conceder
benefícios como concessão de meia-entrada
em eventos culturais e esportivos, no âmbito
do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º - Deverão ser observados os requisitos
necessários determinados pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA -,
para a realização da doação de plasma
sanguíneo.
Art. 3º - A utilização do plasma sanguíneo de
que trata esta Lei se dará para fins de
desenvolvimento de projetos de pesquisas e
outros fins indicados pelas autoridades
sanitárias competentes do estado.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2020

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

LEI Nº 9160 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020:
Dispõe
sobre
a
suspensão
de
procedimentos
administrativos,
em
decorrência da pandemia declarada pela
organização mundial da saúde relacionada
ao coronavírus (COVID-19), e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

nº 46.966, de 11 de março de 2020, do Estado
do Rio de Janeiro ou norma que venha a
substituí-lo.
§1º - Quando os órgãos competentes
responsáveis
pelo
recebimento
das
obrigações acessórias não emitirem as
certidões e documentações comprobatórias
para atendimento aos estabelecimentos em
até 60 (sessenta) dias da data de petição
protocolizada, inclusive após a publicação
desta Lei, o referido protocolo suprirá a
exigência pelo período de 180 (cento e
oitenta) dias.
I - as certidões e documentações deverão ser
apresentados no prazo de 180 dias previstos
no caput sob pena da aplicação das
penalidades legais aplicáveis.
§2º - Findo o prazo de 90 (noventa) dias fixado
no caput deste artigo, os contribuintes que
não entregaram ou não cumpriram os
requisitos referentes a obrigações acessórias
sofrerão as penalidades previstas na
legislação.
Art. 2º - Ficam suspensos, contando-se a
partir da publicação do Decreto nº 46.966, de
11 de março de 2020, os processos e
procedimentos de suspensão, perda e
desenquadramento de benefícios e incentivos
fiscais e financeiros-fiscais, bem como a
aplicação
de
penalidades
por
descumprimento de metas, requisitos e
condicionantes para fruição de incentivos
fiscais e incentivos financeiro-fiscais.
§1º - Os contribuintes enquadrados em
benefícios e incentivos fiscais e incentivos
financeiro-fiscais poderão, no prazo de até 90
(noventa) dias a contar da publicação desta
Lei, regularizar o cumprimento de metas,
requisitos e condicionantes, bem como
demais requisitos exigidos pela legislação
vigente.

§2º - O processo onde houve a notificação de
suspensão, perda ou desenquadramento do
Art. 1º - Será concedido aos contribuintes que
contribuinte
deverá
retornar,
para
não entregaram ou não cumpriram requisitos
reapreciação,
ao
primeiro
órgão
e/ou
instância
referentes às obrigações acessórias no
que tenha praticado o ato administrativo com
período compreendido entre a publicação do
cunho
decisório
consubstanciado
na
referido decreto e da presente lei, prazo de até
suspensão,
perda
ou
desenquadramento,
90 (noventa) dias para regularização, sem a
observando-se o decurso do prazo previsto no
incidência de qualquer penalidade, pelo
caput e mediante a provocação do
tempo em que durarem os efeitos do Decreto
contribuinte.
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§3º - Quando a notificação de suspensão,
perda ou desenquadramento se der no âmbito
de procedimento administrativo que preveja
instância e/ou instâncias revisoras, o
processo deverá retornar, para reapreciação,
ao primeiro órgão e/ou instância que tenha
praticado o ato administrativo com cunho
decisório consubstanciado na suspensão,
perda ou desenquadramento, observando-se
o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta)
dias mediante a provocação do contribuinte.
§4º - Findo o prazo de 90 (noventa) dias fixado
neste artigo, os contribuintes enquadrados em
benefícios e incentivos fiscais ou incentivos
financeiro-fiscais
que
não
tiverem
regularizado o cumprimento de metas,
requisitos e condicionantes, bem como
demais exigências legais, sofrerão as
penalidades previstas na legislação.
Art. 3º - Quando os órgãos competentes por
emitirem
certidões
e
documentações
comprobatórias para atendimento aos
estabelecimentos beneficiários de incentivos
fiscais não o fizerem em até 60 (sessenta)
dias da data de petição protocolizada,
inclusive após a publicação desta Lei, o
referido protocolo suprirá a exigência pelo
período de 180 (cento e oitenta) dias.
Parágrafo Único - As certidões e
documentações deverão ser apresentados no
prazo de 180 dias previstos no caput sob pena
da aplicação das penalidades legais
aplicáveis, inclusive a perda definitiva dos
benefícios e incentivos fiscais e financeirosfiscais.
Art. 4º - Excluem-se da presente Lei as
operações de trânsito, incluídas as de trânsito
e barreiras fiscais, as de fiscalização
presencial, bem como a emissão dos
seguintes documentos fiscais: Nota Fiscal
Eletrônica
(NFe),
Conhecimento
de
Transporte Eletrônico (CTe), Manifesto
Eletrônico de Documentos Fiscais (MDFe), e
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFCe).

no prazo de 5 (cinco) dias da publicação da
presente Lei.
Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2020

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

LEI Nº 9186 DE 10 DE FEVEREIRO DE
2021:
ALTERA A LEI Nº 5.645, DE 06 DE
JANEIRO DE 2010, PARA INCLUIR NO
CALENDÁRIOOFICIAL
DO
RIO
DE
JANEIRO O “DIA ESTA-DUAL
DE
MOBILIZAÇÃO PARA ENFRENTA-MENTO
DA COVID-19 E SEUS
IMPACTOS
NASFAVELAS E PERIFERIAS”, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º -Fica incluído no Calendário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro o “Dia
Estadual
de
Mobilização
para
enfrentamento
da
COVID-19e
seus
impactos nas favelas e periferias”, a ser
comemorado, anualmente, no dia 10 de
fevereiro.

Art. 2º -O “Dia Estadual de Mobilização
para enfrentamento da CO-VID-19 e seus
impactos nas favelas e periferias” tem
como objetivo ampliar a participação social
Art. 5º - Será dada ampla publicidade do teor
na vigilância em saúde de base territorial
dessa Lei com destaque no portal Fisco Fácil
e promover a proteção social específica
e no site da Secretaria de Estado de Fazenda
das favelas e periferias, podendo promover
do Rio de Janeiro em até 5 (cinco) dias após
ações integradas entre a Administração
a sua publicação através de banner, artigo
Pública, as Universidades Públicas, a
informativo e/ou Manual de Procedimentos,
sociedade civil e os movimentos sociais,
dentre as quais:
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I
-estratégias
de
sistematização
e
publicização de informações sobre atenção
em saúde e assistência social, bem como
sobre políticas públicas específicas visando
a mitigação dos impactos nas favelas e
periferias;
II -elaboração de dados sobre o contágio,
letalidade
e
vacinação
daCOVID-19,
classificados por raça, gênero, classe e
bairro;
III
-estratégias
de
ampliação
da
participação social na prevenção e
enfrentamento da COVID-19 e seus
impactos;
IV -mecanismos de educação em saúde,
em especial de prevenção à riscos e
agravos à saúde;
V -espaços de interlocução entre o Poder
Público e atores sociais dos territórios de
favela e periferia, visando o fomento à
participação social ativa na elaboração de
políticas
públicas
de
enfrentamento
àCOVID-19 e seus impactos;
VI - publicização das ações do Poder
Legislativo Fluminense sobre as ações
aprovadas e apoiadas para a prevenção e
o enfrentamento daCOVID-19 nas favelas
e periferias, dentre elas a execução das
destinações orçamentárias realizadas.
Art. 3º -O Anexo da Lei nº 5.645, de 06
de Janeiro de 2010, passa avigorar com a
seguinte
redação: “CALENDÁRIO
DE
DATAS COMEMORATIVAS DO ESTADO
DO RIODE JANEIRO(...)10 de Fevereiro Dia
Estadual
de
Mobilização
para
Enfrentamento da
COVID-19
e
seus
impactos nas favelas e periferias.”
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2021
CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

LEI Nº 9191 DE 02 DE MARÇO DE 2021:
INSTITUI O PROGRAMA SUPERA RIO
DE EN-FRENTAMENTO E COMBATE À
CRISE ECONÔMICA CAUSADA PELAS
MEDIDAS DECONTENÇÃO DA PANDEMIA
DO NOVO CORONAVÍRUS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- Fica criado no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro o Programa Supera
Rio. Parágrafo Único -O Programa de que
trata o caput deste artigo tem como o
objetivo a adoção de medidas eficazes ao
enfrentamento e à superação da crise
econômica causada pelas medidas de
contenção da pandemia do coronavírus.
Art. 2º- O Programa de que trata a
presente Lei terá os seguintes objetivos:
I -a adoção de iniciativas para a
manutenção e ampliação dos postosde
trabalho formais;
II -abertura de linha de crédito a
microempreendedores individuais, micro e
pequenas empresas, cooperativas e
associações de produtores,
empreendimentos da economia popular
solidária, agricultores familiares,
profissionais autônomos inclusive os
agentes e produtores culturais, às
costureiras, cabeleireiros, manicures,
esteticistas, maquiadores, artistas
plásticos, sapateiros, cozinheiros,
massagistas, empreendedores sociais e os
negócios de impacto social de que trata
a Lei nº 8.571, de 16 de outubro de
2019, instalados no território fluminense;
III -prorrogação e ampliação de
programas de renda mínima estaduais;
IV -atuação do poder público, a fim de
criar estratégias para aumentar e
estimular o mercado consumidor do
Estado do Rio de Janeiro;
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V -priorizar o combate à pobreza extrema
e a pobreza no Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 3º- Será instituído, com validade até
31 de dezembro de 2021,auxílio de renda
mínima a ser concedido às pessoas em
situação de vulnerabilidade social, ou
enquanto perdurar o período da pandemia
do novo coronavírus (COVID-19).§ 1ºConsidera-se em vulnerabilidade social as
pessoas: I -que comprovem renda mensal
igual ou inferior a R$178,00 (cento e
setenta e oito reais) e estejam inscritas
no Cadastro Único de Programas Sociais
(CadÚnico);II -que tenham perdido vínculo
formal de trabalho no período da
pandemia da COVID-19 e esteja sem
qualquer outra fonte de renda, conforme
dados do CAGED - Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados.§ 2ºFarão jus ao auxílio de que trata o
caput, deste artigo os profissionais
autônomos, trabalhadores de economia
popular solidária, agricultores familiares,
microempreendedores individuais, agentes
e produtores culturais, aos profissionais
autônomos, inclusive os agentes e
produtores culturais, às costureiras,
cabeleireiros, manicures, esteticistas,
maquiadores, artistas plásticos, sapateiros,
cozinheiros, massagistas, empreendedores
sociais e os negócios de impacto social
deque trata a Lei nº 8.571, de 16 de
outubro de 2019, que cumprirem os
requisitos do parágrafo anterior.
Art. 4º- Serão priorizadas para concessão
do benefício de que trata o artigo 3º
desta Lei, as pessoas responsáveis por
crianças ou adolescentes de 0 a 18 anos
de idade incompletos.
Art. 5º- O valor do benefício será de R$
200,00 (duzentos reais) com adicional de
R$50,00 (cinquenta reais) por filho menor,
limitado a 2(dois) filhos.§ 1º- A forma e a
data de pagamento do auxílio de que
trata o caput deste artigo serão fixados
por ato regulamentar do Poder
Executivo.§ 2º- O Poder Executivo,
deverá publicar em portal da
transparência, por meio de link específico,
o nome, os cinco últimos números do
CPF e, havendo, do NIS (número de

identificação social) e o Município dos
beneficiários.
Art. 6º- Fica o Poder Executivo autorizado
a criar Centros de Geração de Emprego
e Renda, no âmbito da Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação,
com a oferta de cursos profissionalizantes
e técnicos para qualificação de mão de
obra, preferencialmente, em localidades
aonde inexistem unidades da FAETEC.§
1º- Terão prioridade de matrícula nos
cursos ofertados pelos Centros de que
trata o caput deste artigo os beneficiários
do auxílio emergencial nos termos da
presente Lei.§ 2º- Para a criação dos
Centros de Geração de Emprego e
Renda de que trata o caput, o Poder
Executivo poderá celebrar convênios com
instituições públicas de formação
profissional da rede estadual efederal.
Art. 7º- Com a implementação deste
programa, poderá o Poder Executivo,
através da Secretaria de Estado de
Trabalho e Renda, criar uma plataforma
de alocação de postos de trabalho vagos
para pessoas que se encontram em
vulnerabilidade social e que buscam
emprego, levando-se em consideração a
área de atuação desejada pelo
beneficiado, assim como sua formação
técnica, caso a tenha.
Art. 8º- Fica vedado o recebimento do
benefício previsto no art. 5ºdesta Lei de
forma cumulativa com outro benefício
previdenciário ou assistencial de origem
Federal ou Municipal, bem como esteja
em gozo de seguro desemprego,
ressalvado o recebimento de cestas
básicas. Parágrafo Único -Serão
priorizadas no pagamento do benefício
deque trata o caput deste artigo as
famílias incluídas no conceito de pobreza
extrema, cadastradas no CadÚnico, que
não sejam beneficiárias do Bolsa Família
ou outro benefício concedido pelo
Governo Federal.
Art. 9º- Será concedida linha de crédito
de que trata o inciso II do artigo 2º desta
Lei, com o limite máximo de até R$
50.000 (cinquenta mil reais):
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I -às micro e pequenas empresas,
conforme definição da legislação federal
em vigor;
II -às cooperativas e associações de
pequenos produtores;
III -ao microempreendedor individual,
conforme definição da legislação federal
em vigor;
IV -aos profissionais autônomos, inclusive
os agentes e produtores culturais;
V -a empreendimentos da economia
popular solidária, a negócios de impacto
social e a micro e pequenos
empreendedores que atuam em territórios
de favela e demais áreas populares, em
consonância com a Lei Estadual nº
9.131/20;
VI -aos agricultores familiares;
VII -às costureiras, cabeleireiros,
manicures, esteticistas, maquiadores,
artistas plásticos, sapateiros, cozinheiros,
massagistas, empreendedores sociais,
empreendedores que atuam em
comunidades e os negócios de impacto
social de que trata a Lei nº 8.571, de 16
de outubro de 2019.§ 1º- A linha de
crédito de que trata o caput deste artigo
será concedida nas seguintes condições:
I -prazo máximo para pagamento de até
60 (sessenta) meses;
II -carência mínima de 6 (seis) a 12
(doze) meses, segundo a especificidade e
o valor da linha de crédito concedida.§
2º- A AgeRio será responsável pela
concessão da linha de crédito através de
procedimento célere e simplificado que
facilite e desburocratize o acesso aos
recursos pelos beneficiários de que trata
o caput desse artigo, devendo informar,
semestralmente ao Poder Legislativo, o
número de beneficiados, empregos
gerados, novos negócios que fo-ram
fomentados pela vigência desta Lei.
I -fica o governo do Estado autorizado a
celebrar convênios com os municípios do
Estado do Rio de Janeiro, a fim de
garantir celeridade e a desburocratização;

II -os municípios que celebrarem convênio
com o Estado do Rio de Janeiro, poderão
ser responsáveis em identificar e
selecionar os MEI 'se as microempresas
que serão contempladas, sendo facultada
a realização de parceria com associações
e fóruns locais;
III -os municípios que celebrarem
convênio com o Governo do Estado do
Rio de Janeiro, ficarão responsáveis em
realizar o acompanhamento, a avaliação
do desempenho e enviarão para a
AgeRio relatório dos MEI's e
microempresas beneficiadas de que trata
o inciso II.§ 3º- O Poder Executivo será
responsável pelo pagamento das
despesas com juros compensatórios dos
empréstimos, ficando a cargo do
beneficiário o pagamento de tributos,
taxas e tarifas bancárias provenientes da
operação, bem como o pagamento de
eventuais juros demora relativos ao atraso
no pagamento de parcelas do débito.
Art. 10 -O Poder Executivo deverá
regulamentar o disposto no artigo9º desta
Lei para indicar o órgão competente para
a gestão e celebração dos contratos, bem
como fixar os limites e as condições de
crédito às categorias beneficiadas.
Parágrafo Único -O órgão competente de
que trata o caput deste artigo deverá
encaminhar à ALERJ, prestação de
contas com o número de beneficiários e
os valores despendidos à execução do
financiamento.
Art. 11 -As empresas que se beneficiarem
da linha de crédito de que trata a
presente Lei deverão priorizar o
pagamento de salários e remuneração
dos empregados e o pagamento de
tributos estaduais e municipais. Parágrafo
Único -Fica vedada a redução injustificada
de postos de trabalho formais pelas
empresas de que trata o caput deste
artigo.
Art. 12 -O Poder Executivo poderá editar
medida que possibilite o pagamento e/ou
financiamento da folha de pagamento das
empresas de que trata o artigo 9º desta
Lei.
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Art. 13 -As despesas decorrentes da
presente Lei serão custeadas com:

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

I -valores provenientes de superávits
financeiros do orçamento de2020;

Art. 1º- Ficam prorrogados por até 180 (cento
e oitenta) dias todos os prazos previstos na
Lei nº 9.160, de 28 de dezembro de 2020.

II -recursos oriundos do Programa de que
trata a Lei Complementar nº 189, de 28
de dezembro de 2020;

Art. 2º - Está Lei entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a contar de
28 de março de 2021.

III -no mínimo 50% (cinquenta por cento)
dos recursos decorrentes do pagamento
de débitos inscritos em dívida ativa;

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2021
CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

IV -valores provenientes de Fundos
Estaduais conforme autorização legal;
V -valores arrecadados com novas
concessões de serviços públicos;

LEI Nº 9237 DE 08 DE ABRIL DE 2021:

VI -outras receitas orçamentárias que
vierem a ser destinadas ao Programa
quando da sua regulamentação pelo
Poder Executivo, em especial àquelas
previstas no artigo 8º da Lei nº 8.890, de
15 de junho de 2020 (REPETRO
INDUSTRIALIZAÇÃO).Art. 14 -Esta Lei
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições da
Lei Estadual nº 9129, de 11 de
dezembro de 2020.

DISPÕE SOBRE A INSERÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DO SUAS QUE ATUAM
NAS UNIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA E
ESPECIAL,
DE
MÉDIA
E
ALTA
COMPLEXIDADE
DA
POLÍTICA
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ROL DE
PESSOAS
PRIORITÁRIAS
PARA
A
VACINAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS
(COVID19).

Rio de Janeiro, 02 de março de 2021

O Governador do Estado do Rio de Janeiro

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

LEI Nº 9233 DE 08 DE ABRIL DE 2021
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS
PRAZOS INSTITUÍDOS PELA LEI Nº 9.160,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE
“DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DE
PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS,
EM
DECORRÊNCIA
DA
PANDEMIA
DECLARADA
PELA
ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE RELACIONADA AO
CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

O Governador do Estado do Rio de Janeiro
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro

Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Inclua-se parágrafo 7º à Lei nº 9.040,
de 02 de outubro de
2020:
“Art. 1º (...)
(...)
§ 7º Não estão abrangidos por esta lei os
profissionais da Política de Assistência Social
que não estejam exercendo suas atividades.
Os profissionais de que trata esta lei deverão
comprovar o efetivo exercício do cargo ou
função durante a vigência do decreto de
calamidade na saúde pública estadual, para
que possam gozar da prioridade na
vacinação.”
Art. 2º - Inclua-se artigo 1-A à Lei nº 9.040, de
02 de outubro de 2020, com a seguinte
redação:
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“Art. 1-A. Na aplicação das vacinas não
poderá haver distinção entre os profissionais
dentro do rol de pessoas com prioridade para
vacinação contra o coronavírus (COVID-19)
por se tratar de servidores, empregados ou
terceirizados.”
Art. 3º - Inclua-se artigo 1-B à Lei nº 9.040, de
02 de outubro de 2020, com a seguinte
redação:
“Art. 1-B. Os profissionais elencados no art. 1º
deverão apresentar comprovação da prática
profissional exercida nos equipamentos de
referência e/ou nos serviços essenciais ao
atendimento presencial.”
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º - A utilização do Capacete Elmo ficará
a critério e avaliação do Profissional de Saúde
responsável pelo paciente.
Art. 4º - A permissão para uso do Capacete
Elmo deverá atender à exigibilidade de
autorização da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA).
Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a
presente lei, no que couber.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 2021
CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2021
CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

LEI Nº 9240 DE 14 DE ABRIL DE 2021
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
UTILIZAR O CAPACETE ELMO NO
COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Governador do Estado do Rio de Janeiro
Faço saber que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
utilizar nos Hospitais Estaduais e Hospitais de
Campanha o Capacete Elmo, no combate à
pandemia do COVID-19 no Estado do Rio de
Janeiro, a ser adquirido com recursos do SUS,
devidamente certificado e desde que
solicitado pela Secretaria de Estado de
Saúde.
Art. 2º - Para efeitos desta Lei, considera-se e
objetiva-se por Capacete Elmo o equipamento
de respiração assistida capaz de evitar a
intubação de pacientes com COVID-19.
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DECRETOS ESTADUAIS

DECRETO Nº 47.053 DE 29 DE ABRIL DE
2020: Dispõe sobre a política de
governança do governo do estado do rio
de janeiro, visando um modelo de gestão
para resultados.

fornecer segurança quanto à realização de
seus objetivos; e
- a demanda por melhora na organização,
prestação e gestão de serviços públicos à
população fluminense;
DECRETA:
Art. 1º - Dispõe sobre a política de governança
da administração pública estadual direta,
autárquica e fundacional.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 145, inciso VI, alínea “a”, da
Constituição Estadual,

Art. 2º - São princípios da boa governança
pública:

CONSIDERANDO:

II - integridade;

- a adesão do Governo do Estado do Rio de
Janeiro ao Pacto Global da Organização das
Nações
Unidas,
assumindo
a
responsabilidade de contribuir para o alcance
dos
Objetivos
de
Desenvolvimento
Sustentável (Agenda 2030 da ONU);

III - confiabilidade;

- o caráter transversal e intersetorial dos
temas relacionados aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU;

VI - vínculo com a estratégia.

- a necessidade de fomentar estratégias de
governança no Governo do Estado do Rio de
Janeiro no sentido de instituir um modelo de
gestão para resultados, com foco na entrega
de melhores serviços e políticas públicas para
os cidadãos;
- que as decisões acerca de políticas públicas
devem ser sempre informadas em evidências
e nos melhores dados e indicadores
disponíveis;
- como prioridade a eficiência da gestão
pública, a partir da modernização dos
sistemas, métodos e processos de trabalho, e
da geração de soluções inovadoras para lidar
com a limitação de recursos e com problemas
complexos em uma sociedade em rápida e
permanente transformação;

I - efetividade na resolução de problemas;

III - transparência;
IV - prestação de contas e responsabilidade;
V - capacidade de liderança;

Art. 3º - São diretrizes da governança pública:
I - ter foco nos resultados para os cidadãos;
II - fomentar projetos de inovação que
apresentem relevante impacto social;
III - ser efetivo nas entregas para a sociedade,
através da definição clara de funções,
competências e responsabilidades das
estruturas e dos arranjos institucionais, assim
como do corpo funcional;
IV - promover a simplificação administrativa e
a modernização da gestão;
V - articular órgãos e entidades do Governo e
coordenar processos para melhorar a
integração entre os diferentes níveis e esferas
do setor público estadual;
VI - promover os princípios da boa
governança pública por toda a Administração

- a necessidade de transparência nas ações e
políticas de Governo;

e exercitá-los no comportamento diário e em
cada ação de Governo;

-a implementação de um processo de gestão
de riscos, para gerenciar potenciais eventos
que possam afetar a Administração Pública
Estadual do Rio de Janeiro, destinado a

VII - tomar decisões informadas em
evidências, de forma transparente e
inovadora, respaldada pelo controle interno
fundamentado no gerenciamento de riscos;
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VIII - monitorar o desempenho e avaliar a
implementação e os resultados das políticas e
das ações estratégicas do Governo;
IX - desenvolver as competências, habilidades
e atitudes do corpo funcional para que ele seja
efetivo
no
cumprimento
de
suas
responsabilidades;

I - fortalecer a governança na Administração
Pública Estadual;
II - disseminar a sustentabilidade como
parâmetro de efetividade das políticas
públicas estaduais;

X - engajar parceiros e sociedade, realizar
prestação de contas efetiva e exercitar a
responsabilidade com ética.

III - avaliar, periodicamente, os resultados
alcançados, contribuindo para a adoção dos
ajustes que se fizerem necessários,
disseminando os conhecimentos e resultados
obtidos;

XI - garantir a adoção de critérios e práticas
sustentáveis no setor público.

IV - propagar a cultura da integridade
institucional;

Art. 4º - São premissas para o exercício na
governança de forma sustentável:

V - fomentar a inovação no setor público;

I - inovação, com o estímulo à adoção de
ambientes colaborativos e metodologias ágeis
de priorização de objetivos e resultados;
II - competência, para implementar soluções
para melhoria do desempenho das
organizações;
III - integridade, para promover transparência
nas ações e a comunicação aberta mediante
o livre acesso à informação;
IV - responsabilidade, para conduzir os
processos com foco em sustentabilidade.
Art. 5º - Caberá aos dirigentes dos órgãos e
das entidades, observados as normas e os
procedimentos
específicos
aplicáveis,
implementar e manter estruturas de
governança em consonância com os
princípios e as diretrizes estabelecidos neste
Decreto.
Parágrafo Único - As estruturas de
governança de que trata o caput incluirão, no
mínimo:
I - ferramentas de acompanhamento de
resultados;
II -soluções para melhoria do desempenho
das organizações;
III - instrumentos de promoção do processo
decisório fundamentado em evidências.
Art. 6º - Fica instituído o Comitê Estadual de
Governança, Inovação e Sustentabilidade
(CEGIS), com o objetivo de:

VI - alinhar estratégias em planos, programas
e políticas públicas, para o alcance dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS).
Art. 7º - Os membros do Comitê serão
designados por meio de Resolução do
Secretário de Estado da Casa Civil e
Governança,
mediante
indicação
dos
membros titulares e suplentes dos órgãos
representados.
§ 1º - O Secretário de Estado da Casa Civil e
Governança indicará o Presidente do Comitê.
§ 2º - O Comitê poderá convidar especialistas
que não integrem a Administração Pública
Estadual direta e indireta para participar de
suas reuniões, desde que possuam notória
especialização na matéria a ser discutida,
sem ônus para o Estado.
§ 3º - Representantes de outros órgãos e
entidades da administração pública estadual
poderão ser convidados a participar de
reuniões do Comitê, sem direito a voto.
Art. 8º - Compete ao Presidente do Comitê:
I - representar o Comitê;
II - convocar e presidir as reuniões do Comitê;
III - dirigir as atividades do Comitê.
Art. 9º - O Comitê será integrado por membros
titulares e suplentes que representem:
I - a Secretaria de Estado da Casa Civil e
Governança - SECCG;
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II - a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Energia e
Relações Internacionais - SEEDERI;
III - a Secretaria de Estado de Fazenda SEFAZ;
IV - a Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação - SECTI;
V - a Controladoria Geral do Estado - CGE;
VI - a Secretaria de Estado de Saúde - SES;
VII - a Secretaria de Estado de Educação SEEDUC;
VIII - a Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento- SEAPA;
IX - a Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa- SECEC.
Art. 10 - O Comitê se reunirá, em caráter
ordinário, mensalmente e, em caráter
extraordinário, sempre que necessário.
§ 1º- O quórum de reunião do Comitê é de
maioria simples dos membros e o quórum de
aprovação é de maioria absoluta.
§ 2º - Além do voto ordinário, o Presidente do
Comitê terá o voto de qualidade em caso de
empate.
Art. 11 - O Comitê contará com o apoio de
uma rede de governança, composta por dois
representantes
de
cada
órgão
da
Administração Direta e entidade da
Administração
Indireta,
que
serão
responsáveis por liderar a execução da
estratégia e acompanhar as ações de seu
respectivo órgão ou entidade, reunindo-se
periodicamente com o seu dirigente, reportarse ao Comitê nos assuntos relativos à
governança
e
posicionar-se
quando
consultado pelo Comitê.
Art. 12 - Ao Comitê Estadual de Governança,
Inovação e Sustentabilidade compete:
I - propor medidas e práticas organizacionais
para o atendimento aos objetivos e às
diretrizes de governança e sustentabilidade
estabelecidos neste Decreto;
II - aprovar manuais e guias com medidas,
mecanismos e práticas organizacionais que
contribuam para a implementação dos

princípios e das diretrizes de governança e
sustentabilidade estabelecidos neste Decreto;
III - incentivar e monitorar a aplicação das
melhores práticas de governança e
sustentabilidade no âmbito da administração
pública estadual;
IV - editar as resoluções necessárias ao
exercício de suas competências, contendo
recomendações
que
possam
ser
implementadas na administração pública
estadual.
Art. 13 - O Comitê deverá apresentar
anualmente, aos dirigentes dos órgãos da
Administração Direta e entidades da
Administração Indireta relatório das atividades
realizadas.
Art. 14 - As funções de membro do Comitê
Estadual de Governança, Inovação e
Sustentabilidade não serão remuneradas,
mas consideradas como serviço público
relevante.
Art. 15 - Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2020.

WILSON WITZEL

DECRETO Nº 47.060 DE 05 DE MAIO DE
2020: Dispõe sobre a obrigatoriedade do
uso de máscaras de proteção facial, no
âmbito do serviço de transporte público de
passageiros de responsabilidade do
estado do rio de janeiro, e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO,
no
uso
das
atribuições
constitucionais e legais,
CONSIDERANDO:
- que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu
a situação de emergência em saúde por meio
do Decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020;

- que o Estado do Rio de Janeiro adotou
medidas de enfrentamento da propagação
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decorrente do novo coronavírus, causador da
COVID19, em decorrência da situação de
emergência em saúde, por meio do Decreto nº
47.052, de 29 de abril de 2020;
- a necessidade de atualizar as medidas de
proteção para o enfrentamento do coronavírus
(COVID-19) em decorrência de mortes já
confirmadas e o aumento de pessoas
contaminadas;
- que a omissão do Estado do Rio de Janeiro
poderá gerar um grave transtorno à saúde
coletiva e a responsabilização de seus
agentes e do próprio Estado decorrente dessa
omissão;
- que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional - ESPIN e a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional OMS em 30 de janeiro de 2020;
- a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020,
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a
Declaração de Emergência em Saúde pública
de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), especialmente a
obrigação de articulação dos gestores do SUS
como competência do Centro de Operações
de Emergências em Saúde Pública (COEnCoV); e
- a orientação do Ministério da Saúde de que
o uso de máscaras de proteção facial para a
população em geral constitui medida adicional
ao distanciamento social, para preparação e
resposta durante o intervalo de aceleração
epidêmico;
DECRETA:
Art. 1º - Fica determinada a obrigatoriedade
do uso de máscaras de proteção facial por:
I - usuários, colaboradores e operadores do
serviço de transporte ferroviário, metroviário e

aquaviário de responsabilidade do Estado do
Rio de Janeiro;
II - usuários, colaboradores e operadores dos
ônibus e vans integrantes do sistema
intermunicipal, nas modalidades regular,
fretamento e complementar;
III - usuários, colaboradores e operadores dos
terminais
de
transportes
rodoviário
(intermunicipal e interestadual), ferroviário,
metroviário e aquaviário, de responsabilidade
do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º - A Secretaria de Estado de
Transportes poderá editar atos normativos
visando ao cumprimento do disposto neste
Decreto.
Art. 3º - Em caso de descumprimento das
medidas previstas neste Decreto, as
autoridades competentes devem apurar as
eventuais
práticas
de
infrações
administrativas previstas no artigo 10 da Lei
Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977,
bem como do crime previsto no artigo 268 do
Código Penal.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação, com efeitos a partir de 08
de maio de 2020 e vigorará enquanto perdurar
a situação de emergência e o estado de
calamidade decorrentes da COVID-19.
Rio de Janeiro, 05 de maio de 2020.

WILSON WITZEL

DECRETO Nº 47.068 DE 11 DE MAIO DE
2020: dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (COVID-19), em decorrência
da situação de emergência em saúde, e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO,
no
uso
das
atribuições
constitucionais, legais e
CONSIDERANDO:
- que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu
a situação de emergência em saúde por meio
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do Decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020;
- a necessidade de atualizar as medidas
proibição
para
o
enfrentamento
coronavírus (COVID-19) em decorrência
mortes já confirmadas e o aumento
pessoas contaminadas;

de
do
de
de

obrigação de articulação dos gestores do SUS
como competência do Centro de Operações
de Emergências em Saúde Pública (COEnCoV);
- o Estado de exceção em decorrência da
emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus (2019-nCoV); e

- que a omissão do Estado do Rio de Janeiro
poderá gerar um grave transtorno à saúde
coletiva e a responsabilização de seus
agentes e do próprio Estado decorrente dessa
omissão;

- que atos editados pelo Poder Executivo
Municipal em decorrência da pandemia do
Coronavírus, tratando do mesmo tema, vem
provocando perplexidade e insegurança à
população;

- que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;

DECRETA:

- as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
conforme o artigo 289, inciso III, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal nº
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
decorrente
do
coronavírus
responsável pelo surto de 2019;
- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional - ESPIN e a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional OMS em 30 de janeiro de 2020;
- as medidas de emergência em saúde pública
de importância nacional e internacional, ou
seja, as situações dispostas no Regulamento
Sanitário Internacional, promulgado pelo
Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro
de 2020;

Art. 1º - Este Decreto estabelece novas
medidas temporárias de prevenção ao
contágio e de enfrentamento da emergência
em
saúde
pública
de
importância
internacional,
decorrente
do
novo
Coronavírus, vetor da COVID-19, bem como,
reconhece a necessidade de manutenção da
situação de emergência no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 2º - Recomendo que os prefeitos do
Estado do Rio de Janeiro, em seus
respectivos
Municípios,
avaliem
a
necessidade de adoção de alguma forma de
lockdown como medida de isolamento social,
com o objetivo de combater a proliferação do
coronavírus.
Parágrafo Único - O Estado do Rio de Janeiro
auxiliará as ações de lockdown dos
Municípios com a participação dos órgãos de
segurança do Estado.
Art. 3° - Qualquer servidor público, empregado
público ou contratado por empresa que presta
serviço para o Estado do Rio de Janeiro, que
apresentar febre ou sintomas respiratórios
(tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia
e prostração, dificuldade para respirar e
batimento das asas nasais) passa a ser
considerado um caso suspeito e deverá
adotar o protocolo de atendimento especifico
expedido pelo Secretário de Estado de Saúde.

§1º - Nas hipóteses do caput deste artigo,
- a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020,
qualquer servidor público, empregado público
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a
ou contratado por empresa que presta serviço
Declaração de Emergência em Saúde pública
para o Estado do Rio de Janeiro, deverá entrar
de Importância Nacional (ESPIN) em
em contato com a Administração Pública para
decorrência da Infecção Humana pelo novo
informar a existência de sintomas.
coronavírus (COVID-19), especialmente a
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§2º - Os gestores dos contratos de prestação
de serviços deverão notificar as empresas
contratadas quanto à responsabilidade destas
em adotar todos os meios necessários para
conscientizar seus funcionários quanto aos
riscos da COVID-19 e quanto à necessidade
de reportarem a ocorrência de sintomas de
febre ou sintomas respiratórios, estando as
empresas passíveis de responsabilização
contratual em caso de omissão que resulte em
prejuízo à Administração Pública.
Art. 4º - O servidor público deverá exercer
suas funções laborais, preferencialmente, fora
das instalações físicas do órgão de lotação,
em trabalho remoto (regime home Office),
desde que observada a natureza da atividade,
mediante a utilização de tecnologia de
informação e de comunicação disponíveis.
§1º - A autoridade superior, em cada caso,
deverá expedir ato de regulamentação do
trabalho remoto em atenção à manutenção da
continuidade e essencialidade das atividades
da Administração Pública.
§2º - Poderá, ainda, a autoridade superior
conceder
antecipação
de
férias
ou
flexibilização da jornada com efetiva
compensação.
§3º - As reuniões administrativas serão
preferencialmente não presenciais (virtuais)
utilizando-se dos meios tecnológicos de
informação e de comunicação disponíveis.
Art. 5º - De forma excepcional, com o único
objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevenção do contágio e no
combate da propagação do Coronavírus
(COVID-19), diante de mortes já confirmadas
e o aumento de pessoas contaminadas,
DETERMINO A SUSPENSÃO, até o dia 31 de
maio de 2020, das seguintes atividades:
I - realização de eventos e de qualquer
atividade com a presença de público, ainda
que previamente autorizadas, que envolvam
aglomeração de pessoas, tais como evento
desportivo, show, salão de festa, casa de
festa, feira, evento científico, comício,
carreata, passeata e afins, bem como em
locais de interesse turístico como Pão de
Açúcar, Corcovado, Museus, Aquário do Rio
de Janeiro - AquaRio, Rio Star roda-gigante e
demais pontos turísticos;

II - atividades coletivas de cinema, teatro e
afins;
III - visitação às unidades prisionais, inclusive
aquelas de natureza íntima. A visita de
advogados nos presídios do Estado do Rio de
Janeiro deverá ser ajustada pelo Secretário
de Estado de Administração para possibilitar
o atendimento das medidas do presente
Decreto.
IV - transporte de detentos para realização de
audiências de qualquer natureza, em cada
caso, o Secretário de Estado de
Administração
Penitenciária
deverá
apresentar justificativa ao órgão jurisdicional
competente;
V - a visita a pacientes diagnosticados com o
COVID-19, internados na rede pública ou
privada de saúde;
VI - as aulas presenciais, sem prejuízo da
manutenção do calendário recomendado pelo
Ministério da Educação, nas unidades da rede
pública e privada de ensino, inclusive nas
unidades de ensino superior, conforme
regulamentação por ato infralegal expedido
pelo Secretário de Estado de Educação e o
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia
e Inovação;
VII - o curso do prazo processual nos
processos
administrativos
perante
a
Administração Pública do Estado do Rio de
Janeiro, bem como, o acesso aos autos dos
processos físicos;
VIII - a circulação do transporte intermunicipal
de passageiros nos seguintes casos:
a) que liga a região metropolitana à cidade do
Rio de Janeiro, à exceção do sistema
ferroviário e aquaviário, que operarão com
restrições definidas pelo Governo do Estado
em regramento específico, para atendimento
a serviços essenciais nas operações
intermunicipais entre a capital e os Municípios
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro;
b)
que
transporta
passageiros
nas
modalidades: REGULAR, FRETAMENTO e
COMPLEMENTAR,
entre
a
região
metropolitana e os demais Municípios do
Estado do Rio de Janeiro; e
c)
que
transporta
passageiros
nas
modalidades: REGULAR, FRETAMENTO e
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COMPLEMENTAR, entre o conjunto formado
pelos Municípios de Volta Redonda, Barra
Mansa e Pinheiral, e demais regiões do
Estado do Rio de Janeiro, que operarão com
restrições definidas pelo Governo do Estado
em regramento específico, para atendimento
a serviços essenciais.
IX - a circulação de transporte interestadual de
passageiros com origem nos seguintes
Estados: São Paulo, Minas Gerais, Espirito
Santo, Bahia, Distrito Federal e demais
Estados em que a circulação do vírus for
confirmada ou situação de emergência
decretada. Compete à Agência Nacional de
Transportes Terrestres - ANTT ratificar esta
determinação até o início da vigência do
presente dispositivo;
X - a operação aeroviária de passageiros
internacionais, ou nacionais com origem nos
Estados São Paulo, Minas Gerais, Espírito
Santo, Bahia, Distrito Federal e demais
Estados em que a circulação do vírus for
confirmada ou situação de emergência
decretada. A presente medida não recai sobre
as operações de carga aérea. Compete à
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC
ratificar esta determinação até o início da
vigência do presente dispositivo. O Estado do
Rio de Janeiro deverá ser comunicado com
antecedência nos casos de passageiros
repatriados para a adoção de medidas de
isolamento
e
acompanhamento
pela
Secretaria de Estado de Saúde;
XI - atracação de navio de cruzeiro com
origem em Estados e países com circulação
confirmada do Coronavírus ou situação de
emergência decretada. A presente medida
não recai sobre a operação de cargas
marítimas. Compete à Agência Nacional de
Transportes Aquaviários - ANTAQ ratificar a
presente determinação até o início da vigência
do presente dispositivo;
XII - o transporte de passageiros por
aplicativo, apenas, no que tange ao transporte
de passageiros da região metropolitana para
a Cidade do Rio de Janeiro, e vice-versa;

aplica aos supermercados, farmácias e
serviços de saúde, como hospitais, clínicas,
laboratórios e estabelecimentos congêneres,
em
funcionamento
no
interior
dos
estabelecimentos descritos no presente
inciso;
XV - frequência, pela população, de praias,
lagoas, rios e piscinas públicas;
XVI - funcionamento de bares, restaurantes,
lanchonetes e estabelecimentos congêneres,
limitando o atendimento ao público a 30%
(trinta por cento) da sua capacidade de
lotação, com a normalidade de entrega e
retirada
de
alimentos
no
próprio
estabelecimento. A presente medida não se
aplica aos estabelecimentos sediados no
interior de hotéis, pousadas e similares, que
deverão funcionar apenas para os hospedes
e colaboradores, como forma de assegurar as
medidas de prevenção; e
XVII - obras e reparos não emergenciais em
imóveis residenciais e comerciais, garantida a
suspensão de contratos de prestação de
serviços, sem aplicação de multa, juros e
outros acréscimos legais.
§1º - Em função do isolamento da Cidade do
Rio de Janeiro, o Governo do Estado emitirá
regramento específico para funcionamento
dos sistemas de transporte intermunicipal
ferroviário e aquaviário para exclusivo
atendimento a serviços essenciais nas
operações intermunicipais entre a capital e os
Municípios da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro. Os serviços considerados essenciais
serão definidos em regramento próprio, assim
como as forças de segurança pública na
garantia do cumprimento das regras
estabelecidas neste Decreto.
§2º - O Departamento de Transporte
Rodoviário (DETRO) fica autorizado a fazer as
adequações necessárias nas linhas de
transporte intermunicipal entre os Municípios
fluminenses, com vistas à manutenção dos
serviços essenciais.

§3º - Recomendo que a Prefeitura da Cidade
do Rio de Janeiro e as demais Prefeituras do
XIII - funcionamento de academias, centros de
Estado do Rio de Janeiro, em atenção ao
ginástica e estabelecimentos similares;
princípio da cooperação, adotem medidas de
XIV - funcionamento de shopping centers,
igual teor como única forma de preservar
centros comerciais e estabelecimentos
vidas e evitar a proliferação do Coronavírus
congêneres. A presente suspensão não se
(COVID-19). A adoção das medidas aqui
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recomendadas, após a sua formalização, pela
administração municipal,
deverão
ser
encaminhadas ao Governo do Estado do Rio
de Janeiro por intermédio da Secretaria de
Estado de Governo e Relações Institucionais.
§4º - As forças de segurança do Estado do Rio
de Janeiro deverão atuar para manter o
cumprimento das disposições do presente
Decreto, sendo certo que para tal fim, poderão
fotografar e filmar todos aqueles que
descumprirem as medidas previstas no
presente artigo, a fim de instruir ato de
comunicação ao Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro, sem prejuízo da
instauração de procedimento investigatório
para apurar a ocorrência de crime e infração
administrativa. A administração Pública
deverá assegurar o sigilo das informações.
Dessa forma, fica vedada a divulgação de
fotografia e filmagem.
Art. 6º - Fica autorizado o funcionamento das
feiras livres que realizem a comercialização
de produtos de gênero alimentício e que tem
papel fundamental no abastecimento local,
desde que cumpram as determinações da
Secretaria de Estado de Saúde e, ainda, que
as barracas mantenham distanciamento
mínimo de 2 (dois) metros e disponibilizem
álcool 70% aos feirantes e público.
Parágrafo Único - Compete às Prefeituras
Municipais ratificar a presente determinação.
Art. 7º - Fica autorizado em todo o Estado do
Rio de Janeiro o funcionamento de pequenos
estabelecimentos, tais como: lojas de
conveniência, mercado de pequeno porte,
açougue, aviário, padaria, lanchonete,
hortifrúti
e
demais
estabelecimentos
congêneres que se destinam à venda de
alimentos, bebidas, materiais de limpeza e
higiene pessoal, vedada a permanência
continuada e a aglomeração de pessoas
nesses locais.
Art. 8º - Fica autorizado o funcionamento de
forma irrestrita de todos os serviços de saúde,
tais como: hospitais, clínicas, laboratórios e
estabelecimentos similares, ainda que esses
funcionem no interior de shopping centers,
centros comerciais e estabelecimentos
congêneres.

mercados e demais estabelecimentos
comerciais que possuam em seu CNAE os
serviços de varejo e comercialização de
produtos alimentícios.
§1º - os estabelecimentos comerciais de que
trata o caput do presente artigo, deverão
atentar sobre a necessidade de afastamento
entre os consumidores com distância mínima
de 1 (um) metro e sem aglomeração de
pessoas.
§2º - cada estabelecimento deverá dispor de
quantidade suficiente de colaboradores para
assegurar o pleno funcionamento de suas
atividades, como forma de garantir o
abastecimento da população.
§3º
os estabelecimentos deverão
disponibilizar, sabonete líquido, papel toalha e
água corrente para a correta assepsia de
clientes e funcionários.
§4º - para garantir o abastecimento dos
estabelecimentos descritos no caput do
presente artigo, ficam suspensas, enquanto
perdurar a vigência do estado de calamidade
pública e em caráter excepcional, todas as
restrições de circulação de caminhões e
veículos destinados ao abastecimento de
alimentos.
Art. 10 - Fica autorizado em todo o Estado do
Rio de Janeiro o funcionamento de
estabelecimentos comerciais, apenas em
regime de entrega em domicílio, exceto os
estabelecimentos comerciais de que tratam os
incisos XIV e XVI do art. 4º, art. 6º e o art. 8º
do presente decreto, que deverão observar as
restrições daqueles dispositivos.
Art. 11 - As Secretarias de Estado e os demais
órgãos integrantes da Administração Pública
poderão expedir atos infralegais em conjunto
com a Secretaria de Estado de Saúde para
regulamentar o presente Decreto, nos limites
de suas atribuições.
Art. 12 - Determino a manutenção da
avaliação da suspensão total ou parcial do
gozo de férias dos servidores da Secretaria de
Estado de Saúde, Secretaria de Estado da
Polícia Civil, Secretaria de Estado de Polícia
Militar, Secretaria de Estado de Defesa Civil e
Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária, a fim de que não se
comprometam as medidas de prevenção.

Art. 9º - Fica autorizado o funcionamento de
forma plena e irrestrita de supermercados,
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Art. 13 - As pessoas jurídicas de direito
privado que prestam serviços à população em
geral deverão observar as boas práticas
recomendadas pela Organização Mundial da
Saúde e, ainda, realizar rotina de assepsia
para desinfecção de torneiras, maçanetas,
banheiros e de suas dependências, além de
disponibilizar equipamento de proteção
individual e antissépticos à base de álcool
para uso do público em geral.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais,

Art. 14 - Recomendo que as pessoas jurídicas
de direito privado em atenção ao princípio da
solidariedade efetuem a venda do álcool em
gel a preço de custo para o consumidor.

- o Estado de Calamidade Pública
reconhecida através da Lei Estadual nº 8.794,
de 17 de abril de 2020 em virtude da Situação
de Emergência decorrente do Novo
Coronavírus (COVID-19), declarada pelo
Decreto Estadual nº 46.973/2020;

Art. 15 - Em caso de descumprimento das
medidas previstas neste Decreto, as
autoridades competentes devem apurar as
eventuais
práticas
de
infrações
administrativas previstas no artigo 10 da Lei
Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977,
bem como do crime previsto no artigo 268, do
Código Penal.
Art. 16 - Este Decreto entra em vigor a contar
da sua publicação, ficando revogado o
Decreto nº 47.052, de 29 de abril de 2020.
Rio de Janeiro, 11 de maio de 2020.

WILSON WITZEL

Demais Decretos estaduais relacionados à
pandemia
COVID-19
em:
https://pge.rj.gov.br/covid19/estadual/decreto
s

CONSIDERANDO:
- a situação de emergência em saúde no
Estado do Rio de Janeiro reconhecida por
meio do Decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020;

- o Decreto Estadual nº 47.068, de 11 de maio
de 2020 que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação do Novo
Coronavírus (Covid-19), em decorrência da
situação de emergência em saúde;
- que os profissionais de educação através do
ensino remoto possuem despesas com o
investimento feito em internet de melhor
qualidade e velocidade, energia elétrica,
quadro escolar, canetas e demais materiais
didáticos, utilizados para auxiliá-los a
desempenhar suas atividades;
- que o cenário atual exige atuação do poder
público para auxiliar no desenvolvimento
profissional do servidor da educação
trabalhando em ensino remoto; e
- as limitações orçamentário financeiras
decorrentes da situação de emergência em
saúde e do ingresso do Estado do Rio de
Janeiro no Regime de Recuperação Fiscal;
DECRETA:

DECRETO Nº 47.100 DE 29 DE MAIO DE
2020: Institui, temporariamente e sem
aumento de despesas, enquanto perdurar
a suspensão das aulas presenciais da rede
estadual de educação em razão da
situação de emergência decorrente do
novo coronavírus (COVID-19), auxílio para
ressarcimento de despesas para o
desenvolvimento e aplicação do ensino
remoto.

Art. 1º - Fica instituído, temporariamente,
enquanto perdurar a suspensão das aulas
presenciais da rede estadual de educação em
razão da situação de emergência decorrente
do novo coronavírus (Covid19), auxílio para o
ressarcimento
de despesas
para
o
desenvolvimento e aplicação do ensino
remoto em virtude da prevenção ao COVID19, pelos profissionais da educação do Estado
do Rio de Janeiro vinculados à Secretaria de
Estado de Educação que tiverem seus
benefícios
ou
verbas
indenizatórias
suspensas em decorrência de limitações de
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deslocamento e acesso aos estabelecimentos
de ensino por força dos impactos da COVID19.
§1º - O auxílio será regulamentado pela
Secretaria de Estado de Educação, sem
aumento de despesa, mediante compensação
com outras despesas, observados como limite
os parâmetros e valores abrangidos pela
SUSIG 06/2020.
§2º- O auxílio será concedido apenas,
atendidas as demais condições do caput, aos
servidores ativos em exercício na Secretaria
de Estado de Educação que estejam
acessando a plataforma educacional da rede
pública de educação.
Art.2º - O auxílio não será:
Iincorporado
ao
vencimento-base,
remuneração ou proventos;
II - utilizado na base de cálculo de contribuição
para fins previdenciários e de imposto de
renda;
III - considerado para base de cálculo do
adicional de tempo de serviço, bem como de
quaisquer outras verbas remuneratórias.
Art. 3º - Uma vez havendo o retorno das
atividades presenciais dos profissionais de
educação do Estado do Rio de Janeiro, o
auxílio será extinto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir
da data de publicação, retroagindo seus
efeitos à mesma data de produção de efeitos
da Circular SUSIG nº 06/2020.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

DECRETO Nº 47.102 DE 01 DE JUNHO DE
2020: Dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (COVID-19), em decorrência
da situação de emergência em saúde, e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO,
no
uso
das
atribuições
constitucionais, legais e
CONSIDERANDO:
- que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu
a situação de emergência em saúde por meio
do Decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020;
- a necessidade de atualizar as medidas para
o enfrentamento do Coronavírus (COVID-19)
em decorrência de mortes já confirmadas, do
mapa de incidência e da evolução da doença
no Estado do Rio de Janeiro;
- que a omissão do Estado do Rio de Janeiro
poderá gerar um grave transtorno à saúde
coletiva e a responsabilização de seus
agentes e do próprio Estado decorrente dessa
omissão;
- que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
- as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
conforme o artigo 289, inciso III, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal nº
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
decorrente
do
Coronavírus
responsável pelo surto de 2019;
- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
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Nacional - ESPIN e a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional OMS em 30 de janeiro de 2020;

para o Estado do Rio de Janeiro, deverá entrar
em contato com a Administração Pública para
informar a existência de sintomas.

- as medidas de emergência em saúde pública
de importância nacional e internacional, ou
seja, as situações dispostas no Regulamento
Sanitário Internacional, promulgado pelo
Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro
de 2020;

§ 2º - Os gestores dos contratos de prestação
de serviços deverão notificar as empresas
contratadas quanto à responsabilidade destas
em adotar todos os meios necessários para
conscientizar seus funcionários quanto aos
riscos da COVID-19 e quanto à necessidade
de reportarem a ocorrência de sintomas de
febre ou sintomas respiratórios, estando as
empresas passíveis de responsabilização
contratual em caso de omissão que resulte em
prejuízo à Administração Pública.

- a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020,
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a
Declaração de Emergência em Saúde pública
de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19), especialmente a
obrigação de articulação dos gestores do SUS
como competência do Centro de Operações
de Emergências em Saúde Pública (COEnCoV);
- o estado de exceção em decorrência da
emergência de saúde pública decorrente do
Coronavírus (COVID-19); e
- que os atos editados pelo Poder Executivo
Municipal em decorrência da pandemia do
Coronavírus, tratando do mesmo tema, vem
provocando perplexidade e insegurança à
população;
DECRETA:
Art. 1º - Este Decreto estabelece novas
medidas temporárias de prevenção ao
contágio e de enfrentamento da emergência
em
saúde
pública
de
importância
internacional,
decorrente
do
novo
Coronavírus, vetor da COVID-19, bem como,
reconhece a necessidade de manutenção da
situação de emergência no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 2° - Qualquer servidor público, empregado
público ou contratado por empresa que presta
serviço para o Estado do Rio de Janeiro, que
apresentar febre ou sintomas respiratórios
(tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia
e prostração, dificuldade para respirar e
batimento das asas nasais) passa a ser
considerado um caso suspeito e deverá
adotar o protocolo de atendimento especifico
expedido pelo Secretário de Estado de Saúde.

Art. 3º - O servidor público deverá exercer
suas funções laborais, preferencialmente, fora
das instalações físicas do órgão de lotação,
em trabalho remoto (regime home Office),
desde que observada a natureza da atividade,
mediante a utilização de tecnologia de
informação e de comunicação disponíveis.
§ 1º - A autoridade superior, em cada caso,
deverá expedir ato de regulamentação do
trabalho remoto em atenção à manutenção da
continuidade e essencialidade das atividades
da Administração Pública.
§ 2º - Poderá, ainda, a autoridade superior
conceder
antecipação
de
férias
ou
flexibilização da jornada com efetiva
compensação.
§ 3º - As reuniões administrativas serão
preferencialmente não presenciais (virtuais)
utilizando-se dos meios tecnológicos de
informação e de comunicação disponíveis.
Art. 4º - De forma excepcional, com o único
objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevenção do contágio e no
combate da propagação do Coronavírus
(COVID-19), diante de mortes já confirmadas
e o aumento de pessoas contaminadas,
DETERMINO A SUSPENSÃO, até o dia 05
junho de 2020, das seguintes atividades:
I - realização de eventos e de qualquer
atividade com a presença de público, ainda
que previamente autorizadas, que envolvam
aglomeração de pessoas, tais como evento
desportivo, show, salão de festa, casa de
festa, feira, evento científico, comício,
carreata, passeata e afins, bem como em
locais de interesse turístico como Pão de

§ 1º - Nas hipóteses do caput deste artigo,
qualquer servidor público, empregado público
ou contratado por empresa que presta serviço
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Açúcar, Corcovado, Museus, Aquário do Rio
de Janeiro - AquaRio, Rio Star roda-gigante e
demais pontos turísticos;
II - atividades coletivas de cinema, teatro e
afins;
III - visitação às unidades prisionais, inclusive
aquelas de natureza íntima. A visita de
advogados nos presídios do Estado do Rio de
Janeiro deverá ser ajustada pelo Secretário
de Estado de Administração para possibilitar
o atendimento das medidas do presente
Decreto;
IV - transporte de detentos para realização de
audiências de qualquer natureza, em cada
caso, o Secretário de Estado de
Administração
Penitenciária
deverá
apresentar justificativa ao órgão jurisdicional
competente;
V - a visita a pacientes diagnosticados com o
COVID-19, internados na rede pública ou
privada de saúde;
VI - as aulas presenciais, sem prejuízo da
manutenção do calendário recomendado pelo
Ministério da Educação, nas unidades da rede
pública e privada de ensino, inclusive nas
unidades de ensino superior, conforme
regulamentação por ato infralegal expedido
pelo Secretário de Estado de Educação e o
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia
e Inovação;
VII - curso de prazo processual nos processos
administrativos perante a Administração
Pública do Estado do Rio de Janeiro, bem
como, o acesso aos autos dos processos
físicos;
VIII - a circulação do transporte intermunicipal
de passageiros nos seguintes casos:
a) que liga a região metropolitana à cidade do
Rio de Janeiro, à exceção do sistema
ferroviário e aquaviário, que operarão com
restrições definidas pelo Governo do Estado
em regramento específico, para atendimento
a serviços essenciais nas operações
intermunicipais entre a capital e os municípios
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro;
b)
que
transporta
passageiros
nas
modalidades: REGULAR, FRETAMENTO e
COMPLEMENTAR,
entre
a
região

metropolitana e os demais municípios do
Estado do Rio de Janeiro; e
c)
que
transporta
passageiros
nas
modalidades: REGULAR, FRETAMENTO e
COMPLEMENTAR, entre o conjunto formado
pelos municípios de Volta Redonda, Barra
Mansa e Pinheiral, e demais regiões do
Estado do Rio de Janeiro, que operarão com
restrições definidas pelo Governo do Estado
em regramento específico, para atendimento
a serviços essenciais.
IX - a circulação do transporte interestadual de
passageiros com origem nos seguintes
Estados: São Paulo, Minas Gerais, Espírito
Santo, Bahia, Distrito Federal e demais
estados em que a circulação do vírus for
confirmada ou situação de emergência
decretada. Compete à Agência Nacional de
Transportes Terrestres - ANTT ratificar esta
determinação até o início da vigência do
presente dispositivo;
X - a operação aeroviária de passageiros
internacionais, ou nacionais com origem nos
estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito
Santo, Bahia, Distrito Federal e demais
estados em que a circulação do vírus for
confirmada ou situação de emergência
decretada. Compete à Agência Nacional de
Aviação Civil - ANAC ratificar esta
determinação até o início da vigência do
presente dispositivo. O Estado do Rio de
Janeiro deverá ser comunicado com
antecedência nos casos de passageiros
repatriados para a adoção de medidas de
isolamento
e
acompanhamento
pela
Secretaria de Estado de Saúde;
XI - atração de navio de cruzeiro com origem
em estados e países com circulação
confirmada do Coronavírus ou situação de
emergência decretada. A presente medida
não recai sobre a operação de cargas
marítimas. Compete à Agência Nacional de
Transportes Aquaviários - ANTAQ ratificar a
presente determinação até o início da vigência
do presente dispositivo;
XII - o transporte de passageiros por
aplicativo, apenas, no que tange ao transporte
de passageiros da região metropolitana para
a Cidade do Rio de Janeiro, e vice-versa;

XIII - o funcionamento de academias, centros
de ginástica e estabelecimentos similares;
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XIV - funcionamento de shopping centers,
centros comerciais e estabelecimentos
congêneres. A presente suspensão não se
aplica aos supermercados, farmácias e
serviços de saúde, como hospitais, clínicas,
laboratórios e estabelecimentos congêneres,
em
funcionamento
no
interior
dos
estabelecimentos descritos no presente
inciso;

igual teor como única forma de preservar
vidas e evitar a proliferação do Coronavírus
(COVID-19). A adoção das medidas aqui
recomendadas, após a sua formalização pela
administração pública municipal, deverão ser
encaminhadas ao Governo do Estado do Rio
de Janeiro por intermédio da Secretaria de
Estado de Governo, Comunicação e Relações
Institucionais.

XV - frequência, pela população, de praias,
lagoas, rios e piscinas públicas;

§ 4º - As forças de segurança do Estado do
Rio de Janeiro deverão atuar para manter o
cumprimento das disposições do presente
Decreto, sendo certo que para tal fim, poderão
fotografar e filmar todos aqueles que
descumprirem as medidas previstas no
presente artigo, a fim de instruir ato de
comunicação ao Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro, sem prejuízo da
instauração de procedimento investigatório
para apurar a ocorrência de crime e infração
administrativa. A Administração Pública
deverá assegurar o sigilo das informações.
Dessa forma, fica vedada a divulgação de
fotografia e imagem.

XVI - funcionamento de bares, restaurantes,
lanchonetes e estabelecimentos congêneres,
limitando o atendimento ao público a 30%
(trinta por cento) da sua capacidade de
lotação, com a normalidade de entrega e
retirada
de
alimentos
no
próprio
estabelecimento. A presente medida não se
aplica aos estabelecimentos sediados no
interior de hotéis, pousadas e similares, que
deverão funcionar apenas para assegurar os
hóspedes e colaboradores, como forma de
assegurar as medidas de prevenção;
XVII - obras e reparos não emergenciais em
imóveis residenciais e comerciais, garantida a
suspensão de contratos de prestação de
serviços, sem aplicação de multa, juros e
outros acréscimos legais.
§ 1º - Em função do isolamento da Cidade do
Rio de Janeiro, o Governo do Estado emitirá
regramento específico para funcionamento
dos sistemas de transporte intermunicipal
ferroviário e aquaviário para exclusivo
atendimento a serviços essenciais nas
operações intermunicipais entre a capital e os
municípios da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro. Os serviços considerados essenciais
serão definidos em regramento próprio, assim
como as forças de segurança pública na
garantia do cumprimento das regras
estabelecidas neste Decreto.
§ 2º - O Departamento de Transporte
Rodoviário (DETRO) fica autorizado a fazer as
adequações necessárias nas linhas de
transporte intermunicipal entre os municípios
fluminenses, com vistas à manutenção dos
serviços essenciais.

Art. 5º - Fica autorizado o funcionamento das
feiras livres que realizem a comercialização
de produtos de gênero alimentício e que tem
papel fundamental no abastecimento local,
desde que cumpram as determinações da
Secretaria de Estado de Saúde e, ainda, que
as barracas mantenham distanciamento
mínimo de 2 (dois) metros e disponibilizem
álcool 70% aos feirantes e público.
Parágrafo Único - Compete às Prefeituras
Municipais ratificar a presente determinação.
Art. 6º - Fica autorizado em todo o Estado do
Rio de Janeiro o funcionamento de pequenos
estabelecimentos, tais como: lojas de
conveniência, mercado de pequeno porte,
açougue, aviário, padaria, lanchonete,
hortifrúti
e
demais
estabelecimentos
congêneres que se destinam à venda de
alimentos, bebidas, materiais de limpeza e
higiene pessoal, vedada a permanência
continuada e a aglomeração de pessoas
nesses locais.
Art. 7º - Fica autorizado o funcionamento de
forma irrestrita de todos os serviços de saúde,
tais como: hospitais, clínicas, laboratório e
estabelecimentos similares, ainda que esses
funcionem no interior de shopping centers,

§ 3º - Recomendo que a Prefeitura da Cidade
do Rio de Janeiro e as demais Prefeituras do
Estado do Rio de Janeiro, em atenção ao
princípio da cooperação, adotem medidas de
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centros comerciais
congêneres.

e

estabelecimentos

Art. 8º - Fica autorizado o funcionamento de
forma plena e irrestrita de supermercados,
mercados e demais estabelecimentos
comerciais que possuam em seu CNAE os
serviços de varejo e comercialização de
produtos alimentícios.
§ 1º - os estabelecimentos comerciais de que
trata o caput do presente artigo, deverão
atentar sobre a necessidade de afastamento
entre os consumidores com distância mínima
de 1 (um) metro e sem aglomeração de
pessoas.
§ 2º - cada estabelecimento deverá dispor de
quantidade suficiente de colaboradores para
assegurar o pleno funcionamento de suas
atividades, como forma de garantir o
abastecimento da população.
§ 3º - os estabelecimentos deverão
disponibilizar sabonete líquido, papel toalha e
água corrente para a correta assepsia de
clientes e funcionários.
§ 4º - para garantir o abastecimento dos
estabelecimentos descritos no caput do
presente artigo, ficam suspensas, enquanto
perdurar a vigência do estado de calamidade
pública e em caráter excepcional, todas as
restrições de circulação de caminhões e
veículos destinados ao abastecimento de
alimentos.
Art. 9º - Fica autorizado em todo o Estado do
Rio de Janeiro o funcionamento de
estabelecimentos comerciais, apenas em
regime de entrega em domicílio, exceto os
estabelecimentos comerciais de tratam os
incisos XIV e XVI do art. 4º, art. 5º e o art. 7º
do presente Decreto, que deverão observar as
restrições daqueles dispositivos.
Art. 10 - As Secretaria de Estado e os demais
órgãos integrantes da Administração Pública
poderão expedir atos infralegais em conjunto
com a Secretaria de Estado de Saúde para
regulamentar o presente Decreto, nos limites
de suas atribuições.

Militar, Secretaria de Estado de Defesa Civil e
Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária, a fim de que não se
comprometam as medidas de prevenção.
Art. 12 - As pessoas jurídicas de direito
privado que prestam serviços à população em
geral deverão observar as boas práticas
recomendadas pela Organização Mundial de
Saúde e, ainda, realizar rotina de assepsia
para desinfecção de torneiras, maçanetas,
banheiros e de suas dependências, além de
disponibilizar equipamento de proteção
individual e antissépticos à base de álcool
para uso do público em geral.
Art. 13 - Recomendo que as pessoas jurídicas
de direito privado efetuem a venda de álcool
em gel a preço de custo para o consumidor,
em atenção ao princípio da solidariedade.
Art. 14 - Em caso de descumprimento das
medidas previstas neste Decreto, as
autoridades competentes devem apurar as
eventuais
práticas
de
infrações
administrativas previstas no artigo 10 da Lei
Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977,
bem como do crime previsto no artigo 268, do
Código Penal.
Art. 15 - Este Decreto entrará em vigor a
contar da sua publicação, ficando revogado o
Decreto Estadual nº 47.068, de 11 de maio de
2020.
Rio de Janeiro, 01 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

DECRETO Nº 47.103 DE 02 DE JUNHO DE
2020: Decreta a intervenção nos hospitais
de campanha sob a gestão do instituto de
atenção básica à saúde - IABAS, e dá
outras providências.

Art. 11 - Determino a manutenção da
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
avaliação da suspensão total ou parcial do
JANEIRO, no uso de suas atribuições
gozo de férias dos servidores da Secretaria de
constitucionais e legais,
Estado de Saúde, Secretaria de Estado de
Polícia Civil, Secretaria de Estado de Polícia
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CONSIDERANDO:
- o disposto no art. 3º, inciso VII, da Lei
Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
e
- os fatos graves amplamente repercutidos na
imprensa a respeito do atraso na montagem e
deficiência na gestão dos Hospitais de
Campanha sob a responsabilidade do Instituto
de Atenção Básica à Saúde - IABAS;
DECRETA:
Art. 1º - Fica decretada a intervenção nos
Hospitais de Campanha sob a gestão do
Instituto de Atenção Básica à Saúde - IABAS,
com o seu imediato afastamento.
Parágrafo Único - A Fundação Estadual de
Saúde será a responsável pela execução da
intervenção de que trata o caput, e deverá
requisitar os bens e serviços necessários ao
combate à pandemia da COVID-19, assim
como a conclusão das obras.
Art. 2º - Fica autorizada a Secretária de
Estado de Saúde a promover a rescisão do
Contrato e respectivos Termos Aditivos, em
especial do Termo Aditivo ao Contrato nº
027/2020, celebrados no âmbito da Pasta com
o Instituto de Atenção Básica à Saúde IABAS, bem como a aplicar sanções e adotar
outras medidas necessárias para resguardar
e ressarcir o patrimônio público e o interesse
da população do Estado do Rio de Janeiro,
adotando, inclusive, medidas judiciais
imediatas para o bloqueio de bens e valores.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Rio de Janeiro, 02 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

DECRETO Nº 47.108 DE 05 DE JUNHO DE
2020: Dispõe sobre novas medidas
relacionadas às operações do transporte
público
coletivo
intermunicipal
de
passageiros
no
período
atual
de
enfrentamento do novo coronavírus
(COVID-19), e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO,
no
uso
das
atribuições
constitucionais e legais;
CONSIDERANDO:
- o reconhecimento, pelo Estado do Rio de
Janeiro, da situação de emergência em saúde
por meio do Decreto nº 46.973, de 16 de
março de 2020;
- a necessidade de atualizar as medidas para
o enfrentamento da COVID-19, em
decorrência do disposto no Decreto nº 47.102,
de 01 de junho de 2020, o qual estabelece
novas medidas temporárias de prevenção ao
contágio e de enfrentamento da emergência
em
saúde
pública
de
importância
internacional;
- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal nº
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da COVID-19;
- o disposto no Decreto nº 47.060, de 05 de
maio de 2020, o qual obriga o uso de
máscaras de proteção facial, no âmbito do
serviço de transporte público de passageiros
de responsabilidade do Estado do Rio de
Janeiro;
- que o transporte público coletivo de
passageiros é atividade essencial, bem como
a responsabilidade do Estado do Rio de
Janeiro no que se refere as suas
competências na área;
- a necessidade de adequar a oferta de
transporte coletivo de passageiros diante das
medidas de flexibilização do isolamento
social, que estão sendo adotadas por diversos
municípios do Estado do Rio de Janeiro; e
- a estrita observância das orientações
técnicas da Secretaria de Estado de Saúde,
no enfrentamento à pandemia
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DECRETA:
Art. 1º - Fica determinado o restabelecimento
do serviço de transporte público coletivo
intermunicipal de passageiros, em todos os
seus modos, no território fluminense, com
exceção:
§ 1º - Do transporte rodoviário intermunicipal
de passageiros nas modalidades: REGULAR,
FRETAMENTO e COMPLEMENTAR, nos
municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e
Pinheiral, salvo nas ligações intermunicipais
entre esses;
§ 2º - Do transporte ferroviário de passageiros
no ramal de Guapimirim;
§ 3º - Do transporte aquaviário nas linhas
Charitas - Praça XV e Cocotá - PraçaXV;
Art. 2º - Fica suspensa a triagem e o controle
de passageiros no acesso às estações de
transporte.
Art. 3º - Os modos de transporte devem
respeitar as seguintes restrições quanto à
taxa de ocupação dos veículos, composições
e embarcações:
§ 1º - Transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros:
I - As linhas que fazem a ligação entre
municípios da Região Metropolitana deverão
operar com ocupação limitada ao número de
assentos do veículo, sendo vedado o
transporte de passageiros em pé;
II - As linhas que fazem a ligação entre a
Região Metropolitana e o interior do Estado
deverão operar:
a) com a ocupação de até 50% (cinquenta por
cento) dos assentos disponíveis, nos veículos
tipo Rodoviário;
b) com ocupação limitada ao número de
assentos do veículo, sendo vedado o
transporte de passageiros em pé, no caso de
veículos tipo Urbano;
III - As linhas que fazem a ligação entre os
municípios do interior deverão operar com
ocupação limitada ao número de assentos do
veículo, sendo vedado o transporte de
passageiros em pé;

IV - As linhas de transporte complementar, em
qualquer região, deverão operar com
ocupação limitada ao número de assentos do
veículo, sendo vedado o transporte de
passageiros em pé;
§ 2º - A fiscalização do que trata o § 1º deverá
ser realizada pelo DETRO com auxílio das
forças policiais.
§ 3º - O transporte ferroviário de passageiros
deverá respeitar a ocupação de até 50%
(cinquenta por cento) da capacidade de
lotação;
§ 4º - O transporte metroviário de passageiros
deverá respeitar a ocupação de até 50%
(cinquenta por cento) da capacidade de
lotação;
§ 5º - O transporte aquaviário de passageiros
deverá respeitar a ocupação correspondente
ao número de assentos existentes de cada
embarcação.
Art. 4º - O sistema de transporte aquaviário
deverá operar da seguinte forma:
§ 1º - A linha Praça XV - Praça Araribóia
operará com intervalos de, no mínimo, 30
(trinta) minutos no horário de pico (05:30h às
09:00h e 16:00h às 18:00h), nos dias úteis, e
de uma hora nos horários de vale dos dias
úteis e aos sábados, domingos e feriados.
§ 2º - A linha Paquetá - Praça XV terá
intervalos de até 3 (três) horas, em qualquer
dia ou período;
Art. 5º - Os órgãos de regulação (DETRO e
AGETRANSP) serão responsáveis pela
verificação do cumprimento das restrições
estabelecidas no presente Decreto, bem
como pela aplicação de sanções em caso de
seu descumprimento. Caberá aos operadores
efetuar os ajustes requeridos, modificando a
oferta de transporte de maneira a atender
eventuais
adequações,
evitando
a
aglomeração de pessoas nas estações de
embarque e desembarque, nos terminais
rodoviários, bem como no interior dos veículos
e embarcações.
Art. 6º - É obrigatório o cumprimento das
seguintes medidas:
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§
1º
Pelas
concessionárias
permissionárias de serviço público
transporte público coletivo:

e
de

I - A adoção de procedimentos de limpeza e
desinfecção
específicos
em
veículos,
embarcações, composições e estações;
II - A disponibilização de álcool em gel 70%,
ou produto higienizador com eficácia
semelhante, em quantidade compatível com a
demanda, em todas as estações de trem,
metrô, barcas e nos ônibus urbanos e
rodoviários do Estado do Rio de Janeiro.
§ 2º - Pelos empregados das concessionárias
e permissionárias de serviço público de
transporte público coletivo, bem como seus
usuários, o uso de máscara de proteção
respiratória, descartável ou reutilizável, de
forma adequada.
Art. 7º - Havendo possibilidade e segurança,
o trajeto deverá ser realizado com janelas
destravadas e abertas de modo que haja
plena circulação de ar, de ônibus, barcas,
trens e o transporte complementar.
Art. 8º - Caberá a SETRANS, a AGETRANSP
e ao DETRO, por ato próprio, realizar toda e
qualquer alteração na operação que venha a
adequar a movimentação de pessoas nos
diversos modos de transporte pelo período
que perdurar a emergência, bem como sua
eventual prorrogação.
§ 1º - Os operadores de transportes público
coletivo de passageiros poderão revisar os
respectivos modelos operacionais, visando
aprimorar a operação comercial a ser
prestada à população, respeitadas as
vedações do presente Decreto.
§ 2º - As revisões descritas no § 1º deverão
ser comunicadas à SETRANS, AGETRANSP
e
DETRO,
com
antecedência
da
implementação da medida.
§ 3º - Caberá aos operadores de transportes
público coletivo de passageiros dar prévio
conhecimento aos usuários das alterações
operacionais decorrentes do presente
Decreto.
Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor a partir
da 00:00h do dia 06 de junho de 2020, ficando
revogados os Decretos nº 46.983, de 20 de
março de 2020; Decreto nº 46.986, de 23 de

março de 2020; Decreto nº 47.012, de 31 de
março de 2020; e os incisos VIII e XII, caput,
e § 1º e § 2º, do art. 4º, do Decreto nº 47.102,
de 01 de junho de 2020.
Rio de Janeiro, 05 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

DECRETO Nº 47.110 DE 05 DE JUNHO DE
2020: Cria o programa estadual “Rio de
Janeiro - Turismo Consciente”, institui o
selo “Rio de Janeiro – Turismo
Consciente”, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, e tendo em vista o
que consta do Processo nº
SEI050003/000191/2020,
CONSIDERANDO:
- que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma do artigo 196 da Constituição da
República;
- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional
- ESPIN e a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional
OMS em 30 de janeiro de 2020;
- as medidas de emergência em saúde pública
de importância nacional e internacional, ou
seja, as situações dispostas no Regulamento
Sanitário Internacional, promulgado pelo
Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro
de 2020;

- a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020,
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a
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Declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus, especialmente a obrigação de
articulação dos gestores do SUS como
competência do Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV),
- a necessidade de adoção de ações
coordenadas
para
enfrentamento
da
Emergência em Saúde Pública de Importância
Estadual e Internacional, decorrente do
“Coronavírus”;
- o Decreto nº 46.966, de 11 de março de 2010
e o Decreto nº 46.970, de 13 de março de
2020, que dispõem sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do Coronavírus e sobre medidas
temporárias de prevenção ao contágio e de
enfrentamento da propagação decorrente do
novo
Coronavírus
(COVID-19),
respectivamente;
- o Decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020, que reconhece a situação de
emergência na saúde pública do Estado do
Rio de Janeiro em razão do contágio e adota
medidas de enfrentamento da propagação
decorrente do novo Coronavírus (covid-19), e
dá outras providências;
- o Decreto nº 46.984, de 20 de março de
2020, que decreta estado de calamidade
pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo Coronavírus (COVID19), e dá outras providências; e
- o que dispõem os Decretos nº 46.993 e nº
46.994, ambos de 25 de março de 2020,
quanto à contenção e contingenciamento de
despesas durante período de calamidade
pública;
DECRETA:
Art. 1º - Fica criado o Programa Estadual “RIO
DE JANEIRO – TURISMO CONSCIENTE”,
com objetivo de disponibilizar ao público
consumidor, em geral, a relação dos atores
econômicos que, por autodeclaração, estão
comprometidos em adotar nas suas rotinas de
funcionamento os preceitos e regras
emanados neste Decreto, bem como nas
recomendações técnicas anexas, que

constarão
do
endereço
“turismoconscienterj.com.br”.

eletrônico

Art. 2º - Fica instituído o Selo “RIO DE
JANEIRO - TURISMO CONSCIENTE”, no
âmbito do Programa “RIO DE JANEIRO –
TURISMO CONSCIENTE”, apresentado
esteticamente no desenho do Anexo Único.
Art. 3º - Consideram-se como boas práticas as
condutas e as providências rotineiras
adotadas em conformidade com as normas
sanitárias emitidas pelas autoridades federais,
estaduais e municipais em suas respectivas
legislações.
Art. 4º - O agente econômico do ramo do
turismo,
com
cadastro
regular
no
CADASTUR, poderá atestar o cumprimento
integral das condutas de boas práticas
enumeradas no artigo anterior por meio de
autodeclaração, segundo modelo a ser
elaborado pela Secretaria de Estado de
Turismo.
Art. 5º - O credenciamento e consequente
preenchimento da AUTODECLARAÇÃO para
obtenção do SELO é facultativo.
Art. 6º - Considerar-se-á o selo imediatamente
inválido nas seguintes hipóteses:
I - Falsidade ou inexatidão das informações
prestadas por ocasião da autodeclaração;
II - Descumprimento das normas sanitárias
emitidas pelas autoridades mencionadas no
artigo 3º;
III - Superveniência de norma federal,
estadual ou municipal que reinstitua o
isolamento social ou que estabeleça
quarentena;
IV - Perda do registro no CADASTUR.
Art. 7º - A outorga do Selo será feita por meio
eletrônico,
através
do
site
oficial
“turismoconscienterj.com.br”
devendo
o
agente econômico portador do selo fixá-lo em
local visível, ou mesmo portá-lo em meio
digital para exibí-lo quando solicitado, sendo
permitido a veiculação de sua existência junto
ao público consumidor.

Art. 8º - O Selo é um reconhecimento do
preenchimento da AUTODECLARAÇÃO e
não constitui atestado de regularidade ou
certificação técnica, não isentando, por isso, o
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seu detentor da fiscalização sanitária e de
defesa do consumidor.

forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;

Art. 9º - Caberá às autoridades sanitárias
disporem sobre a fiscalização do cumprimento
das regras em questão.

- as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
conforme o artigo 289, inciso III, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;

Art. 10 - As Secretarias de Estado de Turismo
e de Saúde poderão editar normas
complementares para a consecução dos
objetivos do presente Decreto.
Art. 11 - O presente Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 05 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal nº
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da COVID-19;
- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional
- ESPIN e a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional
OMS em 30 de janeiro de 2020;

DECRETO Nº 47.112 DE 05 DE JUNHO DE
2020: Dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (COVID-19), em decorrência
da situação de emergência em saúde, e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO,
no
uso
das
atribuições
constitucionais, legais e
CONSIDERANDO:
- que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu
a situação de emergência em saúde por meio
do Decreto nº 46.973, de 16 de março de

- as medidas de emergência em saúde pública
de importância nacional e internacional, ou
seja, as situações dispostas no Regulamento
Sanitário Internacional, promulgado pelo
Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro
de 2020; e
- a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020,
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a
Declaração de Emergência em Saúde pública
de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (Sars-CoV2), especialmente a
obrigação de articulação dos gestores do SUS
como competência do Centro de Operações
de Emergências em Saúde Pública (COEnCoV);

2020;

- o reconhecimento, pela Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia

- a necessidade de atualizar as medidas para
o
enfrentamento
da
COVID-19
em
decorrência do aumento da capacidade do
Estado no atendimento às demandas por
leitos hospitalares;

- SBPT e pela Organização Mundial de Saúde
- OMS, quanto à eficácia do uso de máscara
facial, como medida de redução da
contaminação pelo Sars-CoV2;

- que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na

Considerando
o
último
boletim
epidemiológico produzido pela Secretaria
Estadual de Saúde publicado apresentando
redução do número de óbitos confirmados de
COVID-19 segunda a data de ocorrência no
Estado do Rio de Janeiro, além da redução na
curva de casos de Síndrome Respiratória
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Aguda Grave confirmados por COVID-19
segundo data de início de sintomas no Estado
do Rio de Janeiro, cujos dados estão
disponíveis
https://coronavirus.rj.gov.br/wpcontent/uploads/2020/06/BoletimEpidemCOV
ID19_SESRJ_04_06_20.pdf

DECRETA:
Art. 1º - Este Decreto estabelece novas
medidas temporárias de prevenção ao
contágio e de enfrentamento da emergência
em
saúde
pública
de
importância
internacional, decorrente da COVID-19, bem
como, reconhece a necessidade de
manutenção da situação de emergência no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º - Fica considerado obrigatório, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, enquanto
vigorar a situação de emergência em saúde
em virtude da pandemia da COVID-19, o uso
de máscara de proteção respiratória, seja ela
descartável ou reutilizável, de forma
adequada, em qualquer ambiente público,
assim como em estabelecimentos privados
com funcionamento autorizado de acesso
coletivo.
§ 1º - Compreende- se entre os locais
descritos no caput deste artigo, dentre outros:
ruas, praças, parques, praias, meios de
transporte
coletivo
e
individual
de
passageiros, repartições públicas, hospitais,
supermercados,
farmácias,
padarias,
agências bancárias, além de outros
estabelecimentos comerciais.
§ 2º - Ficam desobrigadas da utilização de
máscaras as pessoas que sofrem de
patologias respiratórias e as pessoas com
deficiência severa nos membros superiores,
mediante apresentação de documento
médico que ateste o risco de utilização de
máscaras nos casos aqui especificados.
§ 3º - O uso de máscaras cirúrgicas ou do tipo
N95 será prioritário aos profissionais da área
da saúde.
Art. 3° - Qualquer servidor público, empregado
público ou contratado por empresa que presta
serviço para o Estado do Rio de Janeiro, que
apresentar febre ou sintomas respiratórios

(tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia
e prostração, dificuldade para respirar, perda
de paladar, perda de olfato, coriza e outros)
passa a ser considerado um caso suspeito e
deverá adotar as orientações específicas
expedido pelo Secretário de Estado de Saúde.
Parágrafo Único - Os gestores dos contratos
de prestação de serviços deverão notificar as
empresas
contratadas
quanto
à
responsabilidade destas em adotar todos os
meios necessários para conscientizar seus
funcionários quanto aos riscos da COVID-19
e quanto à necessidade de reportarem a
ocorrência de sinais e sintomas da doença,
estando as empresas passíveis de
responsabilização contratual em caso de
omissão que resulte em prejuízo à
Administração Pública.
Art. 4º - O servidor público deverá exercer
suas funções laborais, preferencialmente, fora
das instalações físicas do órgão de lotação,
em trabalho remoto (regime home Office),
desde que observada a natureza da atividade,
mediante a utilização de tecnologia de
informação e de comunicação disponíveis.
§ 1º - A autoridade superior, em cada caso,
deverá expedir ato de regulamentação do
trabalho remoto em atenção à manutenção da
continuidade e essencialidade das atividades
da Administração Pública.
§ 2º - Poderá, ainda, a autoridade superior
conceder
antecipação
de
férias
ou
flexibilização da jornada com efetiva
compensação.
§ 3º - As reuniões administrativas serão
preferencialmente não presenciais (virtuais)
utilizando-se dos meios tecnológicos de
informação e de comunicação disponíveis.
Art. 5º - De forma excepcional, com o único
objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevenção do contágio e no
combate da propagação da COVID-19, diante
de mortes já confirmadas, DETERMINO A
SUSPENSÃO, até o dia 21 junho de 2020, das
seguintes atividades:
I - realização de eventos e de qualquer
atividade com a presença de público, ainda
que previamente autorizadas, que envolvam
aglomeração de pessoas, tais como evento
desportivo, show, salão de festa, casa de
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festa, feira, evento
passeata e afins.

científico,

comício,

II - atividades coletivas de cinema, teatro e
afins;
III - visitação às unidades prisionais, inclusive
aquelas de natureza íntima. A visita de
advogados nos presídios do Estado do Rio de
Janeiro deverá ser ajustada pelo Secretário
de Estado de Administração para possibilitar
o atendimento das medidas do presente
Decreto.
IV - transporte de detentos para realização de
audiências de qualquer natureza, em cada
caso, o Secretário de Estado de
Administração
Penitenciária
deverá
apresentar justificativa ao órgão jurisdicional
competente;
V - a visita a pacientes diagnosticados com a
COVID-19, internados na rede pública ou
privada de saúde;
VI - as aulas presenciais, sem prejuízo da
manutenção do calendário recomendado pelo
Ministério da Educação, nas unidades da rede
pública e privada de ensino, inclusive nas
unidades de ensino superior, conforme
regulamentação por ato infralegal expedido
pelo Secretário de Estado de Educação e o
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia
e Inovação;
VII - do curso do prazo processual nos
processos
administrativos
perante
a
Administração Pública do Estado do Rio de
Janeiro, bem como, o acesso aos autos dos
processos físicos;

procedimento investigatório para apurar a
ocorrência de crime e infração administrativa.
A administração Pública deverá assegurar o
sigilo das informações.
Art. 6º - FICAM AUTORIZADAS a prática, o
funcionamento e a reabertura das seguintes
atividades e estabelecimentos, a partir de 06
de junho de 2020:
I - das atividades desportivas tais como
ciclismo, caminhadas, montanhismo, trekking
ao ar livre, bem como nos Parques Nacionais,
Estaduais e Municipais.
II - atividades culturais de qualquer natureza
no modelo drive in, desde que as pessoas não
promovam aglomeração fora de seus
veículos, devendo ser respeitada a distância
mínima de 1 (um) metro entre os veículos
estacionados, bem como sejam adotados os
protocolos sanitários.
III - atividades esportivas de alto rendimento
sem público, respeitados os devidos
protocolos e autorizadas pela Secretaria
Estadual de Saúde.
IV - dos pontos turísticos desde de que
limitado acesso ao público a 50% (cinquenta
por cento) da sua capacidade lotação.
V - de atividades esportivas individuais ao ar
livre, inclusive nos locais definidos no inciso
IX, do art. 5º, preferencialmente próximo a sua
residência.

IX - permanência, pela população, nas praias,
lagoas, rios e piscinas públicas; e

VI - das unidades do Departamento de
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro DETRAN, observando os protocolos definidos
pelas autoridades sanitárias, tais como
distanciamento mínimo de 1 (um) metro,
utilização de máscaras e disponibilização de
álcool gel, ou preparações antissépticas ou
sanitizantes de efeito similar, bem como
agendamento prévio.

§ 1º - A adoção das medidas aqui
recomendadas, após a sua formalização, pela
administração
municipal,
deverá
ser
comunicada ao Governo do Estado do Rio de
Janeiro, por intermédio da Secretaria de
Estado de Governo e Relações Institucionais.

VII - bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimento congêneres, limitando o
atendimento ao público a 50% (cinquenta por
cento) da sua capacidade de lotação, com a
normalidade de entrega e retirada de
alimentos no próprio estabelecimento.

§ 2º - As forças de segurança do Estado do
Rio de Janeiro deverão atuar para manter o
cumprimento das disposições do presente
Decreto sem prejuízo da instauração de

VIII - feiras livres que realizem a
comercialização de produtos de gênero
alimentício e que tem papel fundamental no
abastecimento local, desde que cumpram as

VIII - funcionamento de academias, centros de
ginástica e estabelecimentos similares;
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determinações da Secretaria de Estado de
Saúde e, ainda, que as barracas mantenham
distanciamento mínimo de 1 (um) metro e
disponibilizem álcool 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar,
aos feirantes e público, competindo às
Prefeituras Municipais ratificar a presente
determinação.
IX - lojas de conveniência, mercado de
pequeno porte, açougue, aviário, padaria,
lanchonete,
hortifrúti
e
demais
estabelecimentos
congêneres
que
se
destinam à venda de alimentos, bebidas,
materiais de limpeza e higiene pessoal,
vedada a permanência continuada e a
aglomeração de pessoas nesses locais.
X - de forma irrestrita, de todos os serviços de
saúde, tais como: hospitais, clínicas,
laboratórios e estabelecimentos similares,
ainda que esses funcionem no interior de
shopping centers, centros comerciais e
estabelecimentos congêneres.
XI- de forma plena e irrestrita, de
supermercados,
mercados
e
demais
estabelecimentos comerciais que possuam
em seu CNAE os serviços de varejo e
comercialização de produtos alimentícios.
§ 1º - Os estabelecimentos comerciais de que
trata o presente artigo, deverão atentar sobre
a necessidade de afastamento entre os
consumidores com distância mínima de 1
(um) metro e sem aglomeração de pessoas.
§ 2º - Cada estabelecimento deverá dispor de
quantidade suficiente de colaboradores para
assegurar o pleno funcionamento de suas
atividades.
§ 3º - Os estabelecimentos deverão
disponibilizar, sabonete líquido, papel toalha e
água corrente para a correta assepsia de
clientes e funcionários.
§ 4º - Para garantir o abastecimento dos
estabelecimentos descritos no caput do
presente artigo, ficam suspensas, enquanto
perdurar a vigência do estado de calamidade
pública e em caráter excepcional, todas as
restrições de circulação de caminhões e
veículos destinados ao abastecimento de
alimentos.

exclusivamente no horário de 12 horas às 20
horas, a partir do dia 6 de junho de 2020, até
o limite de 50% (cinquenta por cento) de sua
capacidade total, desde que:
I - garantam o fornecimento de equipamentos
de proteção individual e álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;
II - disponibilizem na entrada do shopping
center ou centro comercial e das lojas e
elevadores, álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito
similar,
a
todos
clientes
e
frequentadores;
III - permitam o acesso e circulação no interior
do estabelecimento, apenas a clientes,
frequentadores, empregados e prestadores
de serviço que estiverem utilizando máscara
de proteção respiratória, seja ela descartável
ou reutilizável, de forma adequada;
IV - adotem medidas de contenção do acesso
ao interior do estabelecimento com vistas a
manter o distanciamento mínimo de 1 (um)
metro entre cada cliente ou frequentador;
V - mantenham fechadas as áreas de
recreação e lojas como brinquedotecas, de
jogos eletrônicos, cinemas, teatros e
congêneres;
VI - limitem a capacidade de utilização de
praças e quiosques de alimentação a 50%
(cinquenta por cento) da capacidade de
mesas e assentos;
VII - seja proibido o uso de provadores pelos
clientes;
VIII - limitem o uso do estacionamento a 50%
(cinquenta por cento) da capacidade;
IX - garantam a qualidade do ar dos ambientes
climatizados, seguindo os protocolos de
manutenção dos aparelhos e sistemas de
climatização, realizando a troca dos filtros do
conforme
determinação
da
vigilância
sanitária.
§ 1º - A suspensão regulada no art. 5º deste
Decreto estende-se aos estabelecimentos
localizados em Shoppings Centers e Centros
Comerciais.

Art. 7º - FICA AUTORIZADO o funcionamento
de shopping centers e centros comerciais,
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§ 2º - Devem ser afastados de suas
atividades, de forma imediata, todos os
colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 8º - FICAM AUTORIZADAS as atividades
de organizações religiosas, a partir de 06 de
junho de 2020, que deverão observar os
protocolos definidos pelas autoridades
sanitárias, e também observar o seguinte:
I - as pessoas que acessarem e saírem da
igreja ou do templo religioso deverão realizar
a higienização das mãos com álcool-gel 70%
ou preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, colocadas em dispensadores
e disponibilizadas em pontos estratégicos
como
na
entrada,
na
secretaria,
confessionários, corredores, para uso dos
fiéis, religiosos e colaboradores;
II - manter todas as áreas ventiladas,
incluindo, caso exista, os locais de
alimentação;
III - o responsável pela igreja ou templo deve
orientar aos frequentadores que não poderão
participar de celebrações ou eventos
religiosos, caso apresentem sintomas de
resfriado/gripe.
IV - manter regramento do uso obrigatório e
adequado
de
máscaras
faciais
e
distanciamento social de 1 metro entre as
pessoas.
Art. 9º - FICA DETERMINADO horário de
funcionamento
de
estabelecimentos
comerciais, industriais e de prestação de
serviços, de acordo com as tabelas indicadas
nos Anexos I, II III e IV deste Decreto, a partir
do dia 06 de junho de 2020.
Art. 10 - Em todos os estabelecimentos que se
mantiverem abertos, impõe-se a observância
de todos os protocolos e medidas de
segurança recomendados pelas autoridades
sanitárias, inclusive:
I - garantir a distância mínima de 1 (um) metro
entre as pessoas e uso obrigatório de
máscaras;
II - utilizar equipamentos de proteção
individual,
a serem fornecidos
pelo
estabelecimento, todos os empregados,

colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;
III - organizar uma escala de revezamento de
dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
IV - proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
V - priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
VI - disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
VII - manter os banheiros e demais locais do
estabelecimento
higienizados
e
com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene
pessoal
dos
empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores de
serviço e consumidores;
VIII - utilizar adequadamente máscaras de
proteção facial, devendo impedir a entrada ou
permanência de pessoas sem a sua
utilização;
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos os
colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde
Art. 11 - As Secretarias de Estado e os demais
órgãos integrantes da Administração Pública
poderão expedir atos infralegais em conjunto
com a Secretaria de Estado de Saúde para
regulamentar o presente Decreto, nos limites
de suas atribuições.
Art. 12 - As medidas de restrição relacionadas
ao
transporte
público
intermunicipal
rodoviário,
aquaviário,
metroviário
e
ferroviário estão estabelecidas no Decreto
47.108 de 05 de junho de 2020.
Art. 13 - Determino a manutenção da
avaliação da suspensão total ou parcial do
gozo de férias dos servidores da Secretaria de
Estado de Saúde, Secretaria de Estado da
Polícia Civil, Secretaria de Estado de Polícia
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Militar, Secretaria de Estado de Defesa Civil e
Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária, a fim de que não se
comprometam as medidas de prevenção.

Clínicas
e
consultórios
médicos,
odontológicos, laboratórios e farmacêuticas

Art. 14 - Em caso de descumprimento das
medidas previstas neste Decreto, as
autoridades competentes devem apurar as
eventuais
práticas
de
infrações
administrativas previstas no artigo 10 da Lei
federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977,
bem como do crime previsto no artigo 268 do
Código Penal.

Comércio da Construção Civil, ferragens,
madeireiras, serralheiras, pinturas e afins

Art. 15 - A Secretaria Estadual de Saúde
realizará o monitoramento da taxa de
incidência da COVID-19 para reanálise,
podendo suprimir ou aumentar as restrições
previstas no presente decreto.
Art. 16 - Este Decreto entrará em vigor a
contar da sua publicação.
Rio de Janeiro, 05 de junho de 2020.

Clínicas veterinárias

Comércio atacadista
Atividades
industriais
funcionamento contínuo

de

necessário

Serviços Industriais de Utilidade Pública

ANEXO II
Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 09h00 às 17h00

de

Serviços em Geral
Indústrias extrativas
Indústrias de transformação
Atividades gráficas

WILSON WITZEL
Governador

Atividades financeiras, seguros e serviços
relacionados
Atividades imobiliárias

ANEXO I
Comércio de produtos essenciais - Horário de
funcionamento: 00h00 às 23h59
Supermercados
Hortifrutigranjeiros
Minimercados
Mercearias
Açougues
Peixarias
Padarias
Lojas de panificados
Comércio especializado em produtos naturais,
suplementos e fórmulas alimentares
Postos de Combustíveis e suas lojas de
conveniências
Comércio de produtos farmacêuticos

Atividades jurídicas, de contabilidade e de
auditoria
Atividades de empresas, de consultoria e de
gestão empresarial
Atividades de arquitetura e engenharia
Atividades de publicidade e comunicação
Atividades
administrativas
complementares

e

serviços

Agências de viagens, operadores turísticos e
serviços de reservas
Lotéricas e correspondentes bancários
Bancas de jornais e revistas

ANEXO III
Comércio varejista, exceto shoppings centers
e centros comerciais - Horário de
funcionamento:11h00 às 19h00
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Comércio varejista
ambulantes
Atividades
toalheiros

de

em

lavanderias,

geral,

exceto

tinturarias

Novo Coronavírus declarado pelo Decreto
Estadual n° 46.973/2020.

e

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.

Comércio de combustíveis e lubrificantes,
exceto Postos de Combustíveis.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2020.

Atividades da cadeia automobilística: oficinas,
mecânicas, lanternagem, pintura e afins

WILSON WITZEL
Governador

Serviços de Corte e Costura
Demais estabelecimentos não previstos nos
anexos I e II

ANEXO IV
Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 07h00 às 15h00

de

Construção Civil

DECRETO Nº 47.124 DE 18 DE JUNHO DE
2020: Dispõe sobre a suspensão do
parágrafo único do artigo 1° do Decreto n°
46.549/2019, enquanto durar a calamidade
pública.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais,
CONSIDERANDO:
- a situação de emergência em saúde no
Estado do Rio de Janeiro reconhecida por
meio do Decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020; e
- o Decreto n°. 46.984, de 20 de março de
2020 que decretou o estado de calamidade
pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do Novo Coronavírus (COVID19);
DECRETA:
Art. 1º - Fica suspenso o Parágrafo Único do
artigo 1° do Decreto n° 46.549/2019, enquanto
durar o estado de calamidade pública no
Estado do Rio de Janeiro em decorrência do

DECRETO Nº 47.128 DE 19 DE JUNHO
DE 2020: Dispõe sobre novas medidas
relacionadas
às
operações
do
transporte
público
coletivo
intermunicipal
de passageiros no
período atual de enfrentamento
do
novo
coronavírus (COVID-19), e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, no uso das atribuições
constitucionais, legais;
CONSIDERANDO:
- o reconhecimento, pelo Estado do Rio de
Janeiro, da situação de emergência em
saúde por meio do Decreto nº 46.973, de
16 de março de 2020;
- a necessidade de atualizar as medidas
para o enfrentamento daCOVID-19, em
decorrência do disposto no Decreto 47.112,
de 05 de junho de 2020, o qual estabelece
novas medidas temporárias de prevenção
ao contágio e de enfrentamento da
emergência
em
saúde
pública
de
importância internacional;
- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal
nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente da COVID-19;
- o disposto no Decreto nº 47.060, de
de maio de 2020, o qual obriga o uso
máscaras de proteção facial, no âmbito
serviço
de transporte
público
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passageiros de responsabilidade do Estado
do Rio de Janeiro;
- que o transporte público coletivo de
passageiros é atividade essencial, bem
como a responsabilidade do Estado do Rio
de Janeiro no que se refere as suas
competências na área;
- a necessidade de adequar a oferta de
transporte coletivo de passageiros diante
das medidas de flexibilização do isolamento
social que estão sendo adotadas por
diversos municípios do Estado do Rio de
Janeiro; e
- a estrita observância das orientações
técnicas da Secretaria de Estado de
Saúde, no enfrentamento à pandemia;
DECRETA:
Art. 1º- Fica mantida a determinação do
restabelecimento do serviço de transporte
público
coletivo
intermunicipal
de
passageiros, em todos os seus modos, no
território fluminense, com exceção do
transporte aquaviário nas linhas Charitas Praça XV. (Redação dada pelo Decreto
Estadual nº 47.247 de 1º de setembro de
2020)
§1º- Revogado pelo Decreto Estadual nº
47.247 de 1º de setembro de 2020.
§2º- Revogado pelo Decreto Estadual nº
47.247 de 1º de setembro de 2020.
Art. 2º- Fica mantida a suspensão da
triagem e do controle de passageiros no
acesso às estações de transporte.
Art. 3º- Os
respeitar as
taxa
de
composições

modos de transporte devem
seguintes restrições quanto à
ocupação
dos
veículos,
e embarcações:

§ 1º - Transporte rodoviário intermunicipal
de passageiros:
I- as linhas que realizam a circulação entre
municípios da Região Metropolitana deverão
operar com ocupação limitada ao número
de assentos do veículo, sendo vedado o
transporte de passageiros em pé;
II - as linhas que realizam a circulação
entre a Região Metropolitana e o interior
do Estado deverão operar:

a) com a ocupação de até 50% (cinquenta
por cento) dos assentos disponíveis, nos
veículos tipo Rodoviário;
b) no caso de veículos tipo Rodoviário, com
ocupação limitada ao número de assentos
do veículo, sendo vedado o transporte de
passageiros em pé; (Redação alterada pelo
Decreto Estadual nº 47.249 de 04 de
setembro de 2020)
III -As linhas que fazem a ligação entre os
municípios do interior deverão operar com
ocupação limitada ao número de assentos
do veículo, sendo vedado o transporte de
passageiros em pé;
IV -As linhas de transporte complementar,
em qualquer região, deverão operar com
ocupação limitada ao número de assentos
do veículo, sendo vedado o transporte de
passageiros em pé;
§ 2º- A fiscalização do que trata o § 1º
deverá ser realizada pelo DETRO com
auxílio das forças policiais.
§3º-O transporte ferroviário de passageiros
deverá respeitar a ocupação de até 50%
(cinquenta por cento) da capacidade de
cada composição.
§4º-O transporte metroviário de passageiros
deverá respeitar a ocupação de até 50%
(cinquenta por cento) da capacidade de
cada
com-posição.§5º-O
transporte
aquaviário de passageiros deverá respeitar
a ocupação correspondente ao número de
assentos existentes de cada embarcação.
Art. 4º- O sistema de transporte aquaviário
deverá operar da seguinte forma:
§ 1º - A linha Praça XV - Praça Araribóia
operará com intervalos de, no mínimo, 15
(quinze) minutos no horário de pico (05:30h às
09:00h e 16:00h às 18:00h), nos dias úteis, e
de uma hora nos horários de vale dos dias
úteis e aos sábados, domingos e feriados.
(alterado pelo Decreto nº 47.309 de 06 de
outubro de 2020)
§ 2º- As linhas Praça XV - Paquetá e
Praça XV - Cocotá voltarão a operar,
conforme horários da tabela a seguir:
Tabela disponível em: <>
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§ 3º - A operação da linha Praça XV Praça Araribóia poderá ser suspensa entre
às 21:30h e 00:00h, sendo garantido o
atendimento aos passageiros pelo modo
rodoviário, sem prejuízo aos usuários.
Art. 5º - Os órgãos de regulação (DETRO
e AGETRANSP) serão responsáveis pela
verificação do cumprimento das restrições
estabelecidas no presente Decreto, bem
como pela aplicação de sanções em caso
de seu descumprimento. Caberá aos
operadores efetuar os ajustes requeridos,
modificando a oferta de transporte de
maneira a atender eventuais adequações,
evitando a aglomeração de pessoas nas
estações de embarque e desembarque,
nos terminais rodoviários, bem como no
interior dos veículos e embarcações.
Art. 6º - É obrigatório o cumprimento das
seguintes medidas:
§
1º
Pelas
concessionárias
permissionárias de serviço público
transporte público coletivo:

e
de

I -a adoção de procedimentos de limpeza
e desinfecção específico sem veículos,
embarcações, composições e estações;
II -a disponibilização de álcool em gel 70%,
ou produto higienizador com eficácia
semelhante, em quantidade compatível com
a demanda, em todas as estações de trem,
metrô, barcas e terminais rodoviários do
Estado do Rio de Janeiro.
§
2º
Pelos
empregados
das
concessionárias e permissionárias de
serviço público de transporte público
coletivo, bem como seus usuários, o uso
de máscara de proteção respiratória,
descartável ou reutilizável, de forma
adequada.
Art. 7º Havendo possibilidade e segurança,
o trajeto deverá ser realizado com janelas
destravadas e abertas de modo que haja
plena circulação de ar, de ônibus, barcas,
trens e o transporte complementar.

perdurar a emergência, bem como sua
eventual prorrogação.
§ 1º- Os operadores de transportes público
coletivo de passageiros poderão revisar os
respectivos modelos operacionais, visando
aprimorar a operação comercial a ser
prestada à população, respeitadas as
vedações do presente Decreto.
§ 2º - As revisões descritas no § 1º
deverão ser comunicadas à SE-TRANS,
AGETRANSP e DETRO, com antecedência
da implementação da medida.
§ 3º- Caberá aos operadores de
transportes público coletivo de passageiros
dar prévio conhecimento aos usuários das
alterações operacionais decorrentes do
presente Decreto.
Art. 9º- Este Decreto entra em vigor a
partir da 00:00h do dia 22 de junho de
2020, ficando revogado o Decreto nº
47.108, de 05 de junho de 2020.
Rio de Janeiro, 19 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador do Estado

DECRETO Nº 47.150 DE 30 DE JUNHO DE
2020: Dispõe sobre novas medidas
relacionadas às operações do transporte
complementar rodoviário de passageiros
no período atual de enfrentamento do novo
coronavírus (COVID-19), e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO,
no
uso
das
atribuições
constitucionais e legais, conforme Processo
nº SEI100005/004748/2020;

Art.
8ºCaberá
à
SETRANS,
a
CONSIDERANDO:
AGETRANSP e ao DETRO, por ato próprio,
realizar toda e qualquer alteração na
- o reconhecimento, pelo Estado do Rio de
operação
que
venha
a adequar
a
Janeiro, da situação de emergência em saúde
movimentação de pessoas nos diversos
modos de transporte pelo período que
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por meio do Decreto nº 46.973, de 16 de
março de 2020;
- o estado de calamidade pública no Estado
do Rio de Janeiro em decorrência do Novo
Coronavírus declarado pelo Decreto Estadual
n° 46.973/2020;
- a necessidade de atualizar as medidas para
o enfrentamento da COVID-19, em
decorrência do disposto no Decreto nº 47.102,
de 01 de junho de 2020, o qual estabelece
novas medidas temporárias de prevenção ao
contágio e de enfrentamento da emergência
em
saúde
pública
de
importância
internacional;
- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal nº
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da COVID19;
- que o transporte público coletivo de
passageiros é atividade essencial, bem como
a responsabilidade do Estado do Rio de
Janeiro no que se refere as suas
competências na área;
- a necessidade de adequar a oferta de
transporte coletivo de passageiros diante das
medidas de flexibilização do isolamento
social, que estão sendo adotadas por diversos
municípios do Estado do Rio de Janeiro;
- o disposto no art. 8º do Decreto nº 47.108,
de 05 de junho de 2020;
e
- a estrita observância das orientações
técnicas da Secretaria de Estado de Saúde,
no enfrentamento à pandemia;
DECRETA:
Art. 1º - Fica, temporariamente, suspensa a
obrigatoriedade de desembarcar passageiros
exclusivamente no ponto, contida no art. 2º,
Parágrafo Único e art. 12 do Decreto nº
40.872, de 01 de agosto de 2007 e suas
alterações.
Parágrafo Único - A exceção temporária do
caput se dará apenas para o desembarque de
passageiros, não sendo autorizado o
embarque de passageiros fora do ponto.

Art. 2º - A suspensão temporária do art. 1º se
dará enquanto perdurar o estado de
calamidade pública no Estado do Rio de
Janeiro em decorrência do Novo Coronavírus
declarado pelo Decreto Estadual n°
46.973/2020.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir
na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

DECRETO Nº 47.152 DE 06 DE JULHO DE
2020: dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (COVID-19), em decorrência
da situação de emergência em saúde, e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO,
no
uso
das
atribuições
constitucionais e legais, e tendo em vista o
que consta do
Processo nº
SEI410001/000006/2020,
CONSIDERANDO:
- que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu
a situação de emergência em saúde por meio
do Decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020;
- a necessidade de atualizar as medidas para
o
enfrentamento
da
COVID-19
em
decorrência do aumento da capacidade do
Estado no atendimento às demandas por
leitos hospitalares;
- que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
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- as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
conforme o artigo 289, inciso III, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal nº
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da COVID19;
- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional - ESPIN e a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional OMS em 30 de janeiro de 2020;
- as medidas de emergência em saúde pública
de importância nacional e internacional, ou
seja, as situações dispostas no Regulamento
Sanitário Internacional, promulgado pelo
Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro
de 2020;
- a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020,
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a
Declaração de Emergência em Saúde pública
de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (Sars-CoV2), especialmente a
obrigação de articulação dos gestores do SUS
como competência do Centro de Operações
de Emergências em Saúde Pública (COEnCoV);
- o reconhecimento, pela Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia - SBPT e pela
Organização Mundial de Saúde - OMS,
quanto à eficácia do uso de máscara facial,
como medida de redução da contaminação
pelo Sars-CoV2;
- o último boletim epidemiológico produzido
pela Secretaria Estadual de Saúde publicado
apresentando redução do número de óbitos
confirmados de COVID-19 segunda a data de
ocorrência no Estado do Rio de Janeiro, além
da redução na curva de casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave confirmados por
COVID-19 segundo data de início de sintomas
no Estado do Rio de Janeiro, cujos dados
estão
disponíveis
https://coronavirus.rj.gov.br/wp-

content/uploads/2020/06/BoletimEpidemCOV
ID19_SESRJ_25_06_20-2.pdf; e
- o cenário epidemiológico atual e a
capacidade instalada do sistema de saúde,
estando o Estado do Rio de Janeiro em nível
de risco moderado para a COVID-19;
DECRETA:
Art. 1º - Este Decreto estabelece novas
medidas temporárias de prevenção ao
contágio e de enfrentamento da emergência
em
saúde
pública
de
importância
internacional, decorrente da COVID-19, bem
como, reconhece a necessidade de
manutenção da situação de emergência no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º - Fica considerado obrigatório, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, enquanto
vigorar a situação de emergência em saúde
em virtude da pandemia da COVID-19, o uso
de máscara de proteção respiratória, seja ela
descartável ou reutilizável, de forma
adequada, em qualquer ambiente público,
assim como em estabelecimentos privados
com funcionamento autorizado de acesso
coletivo.
§1º - Compreende-se entre os locais descritos
no caput deste artigo, dentre outros: ruas,
praças, parques, praias, meios de transporte
coletivo e individual de passageiros,
repartições
públicas,
hospitais,
supermercados,
farmácias,
padarias,
agências bancárias, além de outros
estabelecimentos comerciais.
§2º - Ficam desobrigadas da utilização de
máscaras as pessoas que sofrem de
patologias respiratórias e as pessoas com
deficiência severa nos membros superiores,
mediante apresentação de documento
médico que ateste o risco de utilização de
máscaras nos casos aqui especificados.
§3º - O uso de máscaras cirúrgicas ou do tipo
N95 será prioritário aos profissionais da área
da saúde.

Art. 3º - Qualquer servidor público, empregado
público ou contratado por empresa que presta
serviço para o Estado do Rio de Janeiro, que
apresentar febre ou sintomas respiratórios
(tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia
e prostração, dificuldade para respirar, perda
de paladar, perda de olfato, coriza e outros)
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passa a ser considerado um caso suspeito e
deverá adotar as orientações específicas
expedido pelo Secretário de Estado de Saúde.
Parágrafo Único - Os gestores dos contratos
de prestação de serviços deverão notificar as
empresas
contratadas
quanto
à
responsabilidade destas em adotar todos os
meios necessários para conscientizar seus
funcionários quanto aos riscos da COVID-19
e quanto à necessidade de reportarem a
ocorrência de sinais e sintomas da doença,
estando as empresas passíveis de
responsabilização contratual em caso de
omissão que resulte em prejuízo à
Administração Pública.
Art. 4º - O servidor público deverá exercer
suas funções laborais, preferencialmente, fora
das instalações físicas do órgão de lotação,
em trabalho remoto (regime home Office),
desde que observada a natureza da atividade,
mediante a utilização de tecnologia de
informação e de comunicação disponíveis.
§1º - A autoridade superior, em cada caso,
deverá expedir ato de regulamentação do
trabalho remoto em atenção à manutenção da
continuidade e essencialidade das atividades
da Administração Pública.
§2º - Poderá, ainda, a autoridade superior
conceder
antecipação
de
férias
ou
flexibilização da jornada com efetiva
compensação.
§3º - As reuniões administrativas serão
preferencialmente não presenciais (virtuais)
utilizando-se dos meios tecnológicos de
informação e de comunicação disponíveis.
Art. 5º - De forma excepcional, com o único
objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevenção do contágio e no
combate da propagação da COVID-19, diante
de mortes já confirmadas, DETERMINO A
SUSPENSÃO, até o dia 21 de julho de 2020,
das seguintes atividades:
I - realização de eventos e de qualquer
atividade com a presença de público, ainda
que previamente autorizadas, que envolvam
aglomeração de pessoas, tais como evento
desportivo, show, salão de festa, casa de
festa, feira, evento científico, comício,
passeata e afins;

II - atividades coletivas de cinema, teatro e
afins;
III - visitação às unidades prisionais, inclusive
aquelas de natureza íntima. A visita de
advogados nos presídios do Estado do Rio de
Janeiro deverá ser ajustada pelo Secretário
de Estado de Administração e Penitenciária
para possibilitar o atendimento das medidas
do presente Decreto;
IV - transporte de detentos para realização de
audiências de qualquer natureza, em cada
caso, o Secretário de Estado de
Administração
Penitenciária
deverá
apresentar justificativa ao órgão jurisdicional
competente;
V - a visita a pacientes diagnosticados com a
COVID-19, internados na rede pública ou
privada de saúde;
VI - as aulas presenciais, sem prejuízo da
manutenção do calendário recomendado pelo
Ministério da Educação, nas unidades da rede
pública e privada de ensino, inclusive nas
unidades de ensino superior, conforme
regulamentação por ato infralegal expedido
pelo Secretário de Estado de Educação e o
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia
e Inovação;
VII - do curso do prazo processual nos
processos
administrativos
perante
a
Administração Pública do Estado do Rio de
Janeiro, bem como, o acesso aos autos dos
processos físicos;
VIII - funcionamento de academias, centros de
ginástica e estabelecimentos similares;
IX - permanência, pela população, nas praias,
lagoas, rios e piscinas públicas.
§1º - A adoção das medidas aqui
recomendadas, após a sua formalização, pela
administração
municipal,
deverá
ser
comunicada ao Governo do Estado do Rio de
Janeiro, por intermédio da Secretaria de
Estado de Governo, Comunicação e Relações
Institucionais.
§2º - As forças de segurança do Estado do Rio
de Janeiro deverão atuar para manter o
cumprimento das disposições do presente
Decreto sem prejuízo da instauração de
procedimento investigatório para apurar a
ocorrência de crime e infração administrativa.
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A administração Pública deverá assegurar o
sigilo das informações.
Art. 6º - FICAM AUTORIZADAS a prática, o
funcionamento e a reabertura das seguintes
atividades e estabelecimentos:
I - das atividades desportivas tais como
ciclismo, caminhadas, montanhismo, trekking
ao ar livre, bem como nos Parques Nacionais,
Estaduais e Municipais;
II - atividades culturais de qualquer natureza
no modelo drive in, desde que as pessoas não
promovam aglomeração fora de seus
veículos, devendo ser respeitada a distância
mínima de 1 (um) metro entre os veículos
estacionados, bem como sejam adotados os
protocolos sanitários;
III - atividades esportivas de alto rendimento
sem público, respeitados os devidos
protocolos e autorizadas pela Secretaria de
Estado de Saúde;
IV - dos pontos turísticos desde de que
limitado acesso ao público a 50% (cinquenta
por cento) da sua capacidade lotação;
V - de atividades esportivas individuais ao ar
livre, inclusive nos locais definidos no inciso
do art. 5º, preferencialmente próximo a sua
residência;
VI - das unidades do Departamento de
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro DETRAN, observando os protocolos definidos
pelas autoridades sanitárias, tais como
distanciamento mínimo de 1 (um) metro,
utilização de máscaras e disponibilização de
álcool gel, ou preparações antissépticas ou
sanitizantes de efeito similar, bem como
agendamento prévio;
VII - bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimento congêneres, limitando o
atendimento ao público a 50% (cinquenta por
cento) da sua capacidade de lotação, com a
normalidade de entrega e retirada de
alimentos no próprio estabelecimento;
VIII - feiras livres que realizem a
comercialização de produtos de gênero
alimentício e que tem papel fundamental no
abastecimento local, desde que cumpram as
determinações da Secretaria de Estado de
Saúde e, ainda, que as barracas mantenham
distanciamento mínimo

de 1 (um) metro e disponibilizem álcool 70%,
ou preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, aos feirantes e público,
competindo às Prefeituras Municipais ratificar
a presente determinação;
IX - lojas de conveniência, mercado de
pequeno porte, açougue, aviário, padaria,
lanchonete,
hortifrúti
e
demais
estabelecimentos
congêneres
que
se
destinam à venda de alimentos, bebidas,
materiais de limpeza e higiene pessoal,
vedada a permanência continuada e a
aglomeração de pessoas nesses locais;
X - de forma irrestrita, de todos os serviços de
saúde, tais como: hospitais, clínicas,
laboratórios e estabelecimentos similares,
ainda que esses funcionem no interior de
shopping centers, centros comerciais e
estabelecimentos congêneres;
XI- de forma plena e irrestrita, de
supermercados,
mercados
e
demais
estabelecimentos comerciais que possuam
em seu CNAE os serviços de varejo e
comercialização de produtos alimentícios.
§1º - Os estabelecimentos comerciais de que
trata o presente artigo, deverão atentar sobre
a necessidade de afastamento entre os
consumidores com distância mínima de 1
(um) metro e sem aglomeração de pessoas.
§2º - Cada estabelecimento deverá dispor de
quantidade suficiente de colaboradores para
assegurar o pleno funcionamento de suas
atividades.
§3º - Os estabelecimentos deverão
disponibilizar, sabonete líquido, papel toalha e
água corrente para a correta assepsia de
clientes e funcionários.
§4º - Para garantir o abastecimento dos
estabelecimentos descritos no caput do
presente artigo, ficam suspensas, enquanto
perdurar a vigência do estado de calamidade
pública e em caráter excepcional, todas as
restrições de circulação de caminhões e
veículos destinados ao abastecimento de
alimentos.

Art. 7º - FICA AUTORIZADO o funcionamento
de shopping centers e centros comerciais,
exclusivamente no horário de 12 horas às 20
horas, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) de sua capacidade total, desde que:
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I - garantam o fornecimento de equipamentos
de proteção individual e álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;
II - disponibilizem na entrada do shopping
center ou centro comercial e das lojas e
elevadores, álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito
similar,
a
todos
clientes
e
frequentadores;
III - permitam o acesso e circulação no interior
do estabelecimento, apenas a clientes,
frequentadores, empregados e prestadores
de serviço que estiverem utilizando máscara
de proteção respiratória, seja ela descartável
ou reutilizável, de forma adequada;

Art. 8º - FICAM AUTORIZADAS as atividades
de organizações religiosas que deverão
observar os protocolos definidos pelas
autoridades sanitárias, e também observar o
seguinte:
I - as pessoas que acessarem e saírem da
igreja ou do templo religioso deverão realizar
a higienização das mãos com álcool-gel 70%
ou preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, colocadas em dispensadores
e disponibilizadas em pontos estratégicos
como
na
entrada,
na
secretaria,
confessionários, corredores, para uso dos
fiéis, religiosos e colaboradores;
II - manter todas as áreas ventiladas,
incluindo, caso exista, os locais de
alimentação;

IV - adotem medidas de contenção do acesso
ao interior do estabelecimento com vistas a
manter o distanciamento mínimo de 1 (um)
metro entre cada cliente ou frequentador;

III - o responsável pela igreja ou templo deve
orientar aos frequentadores que não poderão
participar de celebrações ou eventos
religiosos, caso apresentem sintomas de
resfriado/gripe;

V - mantenham fechadas as áreas de
recreação e lojas como brinquedotecas, de
jogos eletrônicos, cinemas, teatros e
congêneres;

IV - manter regramento do uso obrigatório e
adequado
de
máscaras
faciais
e
distanciamento social de 1 metro entre as
pessoas.

VI - limitem a capacidade de utilização de
praças e quiosques de alimentação a 50%
(cinquenta por cento) da capacidade de
mesas e assentos;

Art. 9º - FICA DETERMINADO horário de
funcionamento
de
estabelecimentos
comerciais, industriais e de prestação de
serviços, de acordo com as tabelas indicadas
nos Anexos I, II III e IV deste Decreto.

VII - seja proibido o uso de provadores pelos
clientes;
VIII - limitem o uso do estacionamento a 50%
(cinquenta por cento) da capacidade;
IX - garantam a qualidade do ar dos ambientes
climatizados, seguindo os protocolos de
manutenção dos aparelhos e sistemas de
climatização, realizando a troca dos filtros do
conforme
determinação
da
vigilância
sanitária.
§1º - A suspensão regulada no art. 5º deste
Decreto estende-se aos estabelecimentos
localizados em Shoppings Centers e Centros
Comerciais.
§2º - Devem ser afastados de suas atividades,
de forma imediata, todos os colaboradores
sintomáticos
respiratórios,
conforme
recomendação do Ministério da Saúde.

Art. 10 - Em todos os estabelecimentos que se
mantiverem abertos, impõe-se a observância
de todos os protocolos e medidas de
segurança recomendados pelas autoridades
sanitárias, inclusive:
I - garantir a distância mínima de 1 (um) metro
entre as pessoas e uso obrigatório de
máscaras;
II - utilizar equipamentos de proteção
individual,
a serem fornecidos
pelo
estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;
III - organizar uma escala de revezamento de
dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
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IV - proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
V - priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
VI - disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
VII - manter os banheiros e demais locais do
estabelecimento
higienizados
e
com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene
pessoal
dos
empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores de
serviço e consumidores;

eventuais
práticas
de
infrações
administrativas previstas no artigo 10 da Lei
Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977,
bem como do crime previsto no artigo 268 do
Código Penal.
Art. 15 - A Secretaria de Estado de Saúde
realizará o monitoramento da taxa de
incidência da COVID-19 para reanálise,
podendo suprimir ou aumentar as restrições
previstas no presente decreto.
Art. 16 - Este Decreto entra em vigor a contar
da sua publicação.
Rio de Janeiro, 06 de julho de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

VIII - utilizar adequadamente máscaras de
proteção facial, devendo impedir a entrada ou
permanência de pessoas sem a sua
utilização.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos os
colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.

ANEXO I
Comércio de produtos essenciais - Horário de
funcionamento: 00h00 às 23h59
Supermercados
Hortifrutigranjeiros

Art. 11 - As Secretarias de Estado e os demais
órgãos integrantes da Administração Pública
poderão expedir atos infralegais em conjunto
com a Secretaria de Estado de Saúde para
regulamentar o presente Decreto, nos limites
de suas atribuições.

Minimercados

Art. 12 - As medidas de restrição relacionadas
ao
transporte
público
intermunicipal
rodoviário,
aquaviário,
metroviário
e
ferroviário estão estabelecidas no Decreto nº
47.128, de 19 de junho de 2020.

Padarias

Art. 13 - Determino a manutenção da
avaliação da suspensão total ou parcial do
gozo de férias dos servidores da Secretaria de
Estado de Saúde, Secretaria de Estado da
Polícia Civil, Secretaria de Estado de Polícia
Militar, Secretaria de Estado de Defesa Civil e
Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária, a fim de que não se
comprometam as medidas de prevenção.

Postos de Combustíveis e suas lojas de
conveniências

Art. 14 - Em caso de descumprimento das
medidas previstas neste Decreto, as
autoridades competentes devem apurar as

Mercearias
Açougues
Peixarias

Lojas de panificados
Comércio especializado em produtos naturais,
suplementos e fórmulas alimentares

Comércio de produtos farmacêuticos
Clínicas
e
consultórios
médicos,
odontológicos, laboratórios e farmacêuticas
Clínicas veterinárias
Comércio da Construção Civil, ferragens,
madeireiras, serralheiras, pinturas e afins
Comércio atacadista
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Atividades
industriais
de
necessário
funcionamento contínuo Serviços

Demais estabelecimentos não previstos nos
Anexos I e II

Industriais de Utilidade Pública
ANEXO IV
ANEXO II
Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 09h00 às 17h00

de

Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 07h00 às 15h00

de

Construção Civil

Serviços em Geral
Indústrias extrativas
Indústrias de transformação
Atividades gráficas
Atividades financeiras, seguros e serviços
relacionados Atividades imobiliárias

DECRETO Nº 47.176 DE 21 DE JULHO DE
2020: Dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (COVID-19), em decorrência
da situação de emergência em saúde e dá
outras providências.

Atividades jurídicas, de contabilidade e de
auditoria
Atividades de empresas, de consultoria e de
gestão empresarial
Atividades de arquitetura e engenharia
Atividades de publicidade e comunicação
Atividades
administrativas
complementares

e

serviços

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO,
no
uso
das
atribuições
constitucionais e legais, e tendo em vista o
que consta do Processo nº
SEI410001/000011/2020,
CONSIDERANDO:

Agências de viagens, operadores turísticos e
serviços de reservas

- que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu
a situação de emergência em saúde por meio
do Decreto nº 46.973, de 16 de março de

Lotéricas e correspondentes bancários

2020;

Bancas de jornais e revistas

- a necessidade de atualizar as medidas para
o
enfrentamento
da
COVID-19
em
decorrência do aumento da capacidade do
Estado no atendimento às demandas por
leitos hospitalares;

ANEXO III
Comércio varejista, exceto shoppings centers
e centros comerciais - Horário de
funcionamento:11h00 às 19h00
Comércio varejista
ambulantes
Atividades
toalheiros

de

em

lavanderias,

geral,

exceto

tinturarias

e

Comércio de combustíveis e lubrificantes,
exceto Postos de Combustíveis.

- que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;

- as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
Atividades da cadeia automobilística: oficinas,
recuperação de saúde individual e coletiva,
mecânicas, lanternagem, pintura e afins
conforme o artigo 289, inciso III, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
Serviços de Corte e Costura
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- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal nº
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da COVID19;
- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional - ESPIN e a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional OMS em 30 de janeiro de 2020;
- as medidas de emergência em saúde pública
de importância nacional e internacional, ou
seja, as situações dispostas no Regulamento
Sanitário Internacional, promulgado pelo
Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro
de 2020;
- a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020,
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a
Declaração de Emergência em Saúde pública
de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (Sars-CoV2), especialmente a
obrigação de articulação dos gestores do SUS
como competência do Centro de Operações
de Emergências em Saúde Pública (COEnCoV);
- o reconhecimento, pela Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia - SBPT e pela
Organização Mundial de Saúde - OMS,
quanto à eficácia do uso de máscara facial,
como medida de redução da contaminação
pelo Sars-CoV2;
- a última Nota Técnica n° 02/2020 produzido
pela
Secretaria
Extraordinária
de
Acompanhamento
das
Ações
Governamentais Integradas da COVID-19 e a
atualização
do
PACTO
COVID-19
apresentam redução sustentada do número
de óbitos confirmados de COVID-19, segunda
à data de ocorrência, no Estado do Rio de
Janeiro, além da redução sustentada na curva
de casos de Síndrome Respiratória Aguda
Grave confirmados por COVID-19 segundo
data de início de sintomas no Estado do Rio
de Janeiro, cujos dados estão disponíveis em
https:
//www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/07/secret
aria-extraordinariada-covid-19-lanca-2edicao-do-painel-de-indicadores-de-risco-decoronavirus; e

- o cenário epidemiológico atual e a
capacidade instalada do sistema de saúde,
estando as regiões Norte, Serrana, Centro-Sul
e Médio Paraíba em nível de risco moderado
e as regiões Metropolitana I, Metropolitana II,
Baixada Litorânea e Noroeste em nível de
risco baixo para a COVID-19, cujos dados
estão disponíveis em https: //www.saud e . r j
. g o v. b r / n o t i c i a s / 2 0 2 0 / 0 7 / s e c r
etaria-extraordinaria-da-covi
d
-19-lanca2-edicao-do-painel-deindicadores-de-risco-de-coronavirus;
DECRETA:
Art. 1º - Este Decreto estabelece novas
medidas temporárias de prevenção ao
contágio e de enfrentamento da emergência
em
saúde
pública
de
importância
internacional, decorrente da COVID-19, bem
como, reconhece a necessidade de
manutenção da situação de emergência no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º - Fica considerado obrigatório, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, enquanto
vigorar a situação de emergência em saúde
em virtude da pandemia da COVID-19, o uso
de máscara de proteção respiratória, seja ela
descartável ou reutilizável, de forma
adequada, em qualquer ambiente público,
assim como em estabelecimentos privados
com funcionamento autorizado de acesso
coletivo.
§1º - Compreende-se entre os locais descritos
no caput deste artigo, dentre outros: ruas,
praças, parques, praias, meios de transporte
coletivo e individual de passageiros,
repartições
públicas,
hospitais,
supermercados,
farmácias,
padarias,
agências bancárias, além de outros
estabelecimentos comerciais.
§2º - Ficam desobrigadas da utilização de
máscaras as pessoas que sofrem de
patologias respiratórias e as pessoas com
deficiência severa nos membros superiores,
mediante apresentação de documento
médico que ateste o risco de utilização de
máscaras nos casos aqui especificados.
§3º - O uso de máscaras cirúrgicas ou do tipo
N95 será prioritário aos profissionais da área
da saúde.
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Art. 3º - Qualquer servidor público, empregado
público ou contratado por empresa que presta
serviço para o Estado do Rio de Janeiro, que
apresentar febre ou sintomas respiratórios
(tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia
e prostração, dificuldade para respirar, perda
de paladar, perda de olfato, coriza e outros)
passa a ser considerado um caso suspeito e
deverá adotar as orientações específicas
expedido pelo Secretário de Estado de Saúde.
Parágrafo Único - Os gestores dos contratos
de prestação de serviços deverão notificar as
empresas
contratadas
quanto
à
responsabilidade destas em adotar todos os
meios necessários para conscientizar seus
funcionários quanto aos riscos da COVID-19
e quanto à necessidade de reportarem a
ocorrência de sinais e sintomas da doença,
estando as empresas passíveis de
responsabilização contratual em caso de
omissão que resulte em prejuízo à
Administração Pública.
Art. 4º - O servidor público que trabalhe em
regiões cujo risco da COVID-19 se encontra
moderado (Sinalização Laranja, a saber as
regiões Serrana, Norte, Centro-Sul, Médio
Paraíba e Baia de Ilha Grande), deverá
exercer
suas
funções
laborais,
preferencialmente, fora das instalações físicas
do órgão de lotação, em trabalho remoto
(regime home Office), desde que observada a
natureza da atividade, mediante a utilização
de tecnologia de informação e de
comunicação disponíveis. Entretanto, para o
servidor público que trabalhe em regiões cujo
risco da COVID-19 se encontra baixo
(Sinalização Amarela, a saber as regiões
Noroeste, Baixada Litorânea e Metropolitanas
I e II), o trabalho remoto deverá ser mantido
para a população de grupos vulneráveis:
pessoas com 60 anos ou mais de idade,
doentes
crônicos,
imunodeprimidos,
gestantes e puérperas).
§1º - A autoridade superior, em cada caso,
deverá expedir ato de regulamentação do
trabalho remoto em atenção à manutenção da
continuidade e essencialidade das atividades
da Administração Pública.
§2º - Poderá, ainda, a autoridade superior
conceder
antecipação
de
férias
ou
flexibilização da jornada com efetiva
compensação.

§3º - As reuniões administrativas serão
preferencialmente não presenciais (virtuais)
utilizando-se dos meios tecnológicos de
informação e de comunicação disponíveis.
Art. 5º - De forma excepcional, com o único
objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevenção do contágio e no
combate da propagação da COVID-19, diante
de mortes já confirmadas, DETERMINO A
SUSPENSÃO, até o dia 05 de agosto de
2020, para todo o Estado, das seguintes
atividades:
I - realização de eventos e de qualquer
atividade com a presença de público, ainda
que previamente autorizadas, que envolvam
aglomeração de pessoas, tais como evento
desportivo com público, show, salão de festa,
casa de festa, feira, evento científico, comício,
passeata e afins;
II - atividades coletivas de cinema, teatro e
afins;
III - visitação às unidades prisionais, inclusive
aquelas de natureza íntima. A visita de
advogados nos presídios do Estado do Rio de
Janeiro deverá ser ajustada pelo Secretário
de Estado de Administração Penitenciária
para possibilitar o atendimento das medidas
do presente Decreto;
IV - transporte de detentos para realização de
audiências de qualquer natureza, em cada
caso, o Secretário de Estado de
Administração
Penitenciária
deverá
apresentar justificativa ao órgão jurisdicional
competente;
V - a visita a pacientes diagnosticados com a
COVID-19, internados na rede pública ou
privada de saúde;
VI - as aulas presenciais, sem prejuízo da
manutenção do calendário recomendado pelo
Ministério da Educação, nas unidades da rede
pública e privada de ensino, inclusive nas
unidades de ensino superior, conforme
regulamentação por ato infralegal expedido
pelo Secretário de Estado de Educação;
VII - do curso do prazo processual nos
processos
administrativos
perante
a
Administração Pública do Estado do Rio de
Janeiro, bem como, o acesso aos autos dos
processos físicos;
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VIII - da permanência, pela população, nas
praias, lagoas, rios e piscinas públicas.

sanitizantes de efeito similar, bem como
agendamento prévio;

§1º - A adoção das medidas aqui
recomendadas, após a sua formalização, pela
administração
municipal,
deverá
ser
comunicada ao Governo do Estado do Rio de
Janeiro, por intermédio da Secretaria de
Estado da Casa Civil.

VII - das unidades do Programa Poupatempo
RJ - Bangu, São João de Meriti e Duque de
Caxias, observando os protocolos definidos
pelas autoridades sanitárias, tais como
distanciamento mínimo de 1 (um) metro,
utilização de máscaras e disponibilização de
álcool gel, ou preparações antissépticas ou
sanitizantes de efeito similar;

§2º - As forças de segurança do Estado do Rio
de Janeiro deverão atuar para manter o
cumprimento das disposições do presente
Decreto sem prejuízo da instauração de
procedimento investigatório para apurar a
ocorrência de crime e infração administrativa.
A Administração Pública deverá assegurar o
sigilo das informações.
Art. 6º - FICAM AUTORIZADAS, para todo o
Estado, a prática, o funcionamento e a
reabertura das seguintes atividades e
estabelecimentos:
I - das atividades desportivas tais como
ciclismo, caminhadas, montanhismo, trekking
ao ar livre, bem como nos Parques Nacionais,
Estaduais e Municipais;
II - atividades culturais de qualquer natureza
no modelo drive in, desde que as pessoas não
promovam aglomeração fora de seus
veículos, devendo ser respeitada a distância
mínima de 1 (um) metro entre os veículos
estacionados, bem como sejam adotados os
protocolos sanitários;
III - atividades esportivas de alto rendimento
sem público, respeitados os devidos
protocolos e autorizadas pela Secretaria de
Estado de Saúde;
IV - dos pontos turísticos desde de que
limitado acesso ao público a 50% (cinquenta
por cento) da sua capacidade lotação;
V - de atividades esportivas individuais ao ar
livre, inclusive nos locais definidos no inciso
do art. 5º, preferencialmente próximo a sua
residência;
VI - das unidades do Departamento de
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro DETRAN, observando os protocolos definidos
pelas autoridades sanitárias, tais como
distanciamento mínimo de 1 (um) metro,
utilização de máscaras e disponibilização de
álcool gel, ou preparações antissépticas ou

VIII - bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimento congêneres, limitando o
atendimento ao público a 50% (cinquenta por
cento) da sua capacidade de lotação, com a
normalidade de entrega e retirada de
alimentos no próprio estabelecimento;
IX - feiras livres que realizem a
comercialização de produtos de gênero
alimentício e que tem papel fundamental no
abastecimento local, desde que cumpram as
determinações da Secretaria de Estado de
Saúde e, ainda, que as barracas mantenham
distanciamento mínimo de 1 (um) metro e
disponibilizem álcool 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar,
aos feirantes e público, competindo às
Prefeituras Municipais ratificar a presente
determinação;
X - lojas de conveniência, mercado de
pequeno porte, açougue, aviário, padaria,
lanchonete,
hortifrúti
e
demais
estabelecimentos
congêneres
que
se
destinam à venda de alimentos, bebidas,
materiais de limpeza e higiene pessoal,
vedada a permanência continuada e a
aglomeração de pessoas nesses locais;
XI - de forma irrestrita, de todos os serviços de
saúde, tais como: hospitais, clínicas,
laboratórios e estabelecimentos similares,
ainda que esses funcionem no interior de
shopping centers, centros comerciais e
estabelecimentos congêneres;
XII - de forma plena e irrestrita, de
supermercados,
mercados
e
demais
estabelecimentos comerciais que possuam
em seu CNAE os serviços de varejo e
comercialização de produtos alimentícios.
§1º - Os estabelecimentos comerciais de que
trata o presente artigo, deverão atentar sobre
a necessidade de afastamento entre os
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consumidores com distância mínima de 1
(um) metro e sem aglomeração de pessoas.

jogos eletrônicos,
congêneres;

§2º - Cada estabelecimento deverá dispor de
quantidade suficiente de colaboradores para
assegurar o pleno funcionamento de suas
atividades.

VI - limitem a capacidade de utilização de
praças e quiosques de alimentação a 50%
(cinquenta por cento) da capacidade de
mesas e assentos;

§3º - Os estabelecimentos deverão
disponibilizar, sabonete líquido, papel toalha e
água corrente para a correta assepsia de
clientes e funcionários.

VII - limitem o uso do estacionamento a 50%
(cinquenta por cento) da capacidade;

§4º - Para garantir o abastecimento dos
estabelecimentos descritos no caput do
presente artigo, ficam suspensas, enquanto
perdurar a vigência do estado de calamidade
pública e em caráter excepcional, todas as
restrições de circulação de caminhões e
veículos destinados ao abastecimento de
alimentos.
Art. 7º- FICA AUTORIZADO, para todo
Estado, o funcionamento de shopping centers
e centros comerciais, no horário de 10 horas
às 22 horas, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) de sua capacidade total, desde
que:
I - garantam o fornecimento de equipamentos
de proteção individual e álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;
II - disponibilizem na entrada do shopping
center ou centro comercial e das lojas e
elevadores, álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito
similar,
a
todos
clientes
e
frequentadores;
III - permitam o acesso e circulação no interior
do estabelecimento, apenas a clientes,
frequentadores, empregados e prestadores
de serviço que estiverem utilizando máscara
de proteção respiratória, seja ela descartável
ou reutilizável, de forma adequada;
IV - adotem medidas de contenção do acesso
ao interior do estabelecimento com vistas a
manter o distanciamento mínimo de 1 (um)
metro entre cada cliente ou frequentador;
V - mantenham fechadas as áreas de
recreação e lojas como brinquedotecas, de

cinemas,

teatros

e

VIII - garantam a qualidade do ar dos
ambientes
climatizados,
seguindo
os
protocolos de manutenção dos aparelhos e
sistemas de climatização, realizando a troca
dos filtros do conforme determinação da
vigilância sanitária.
§1º - A suspensão regulada no art. 5º deste
Decreto estende-se aos estabelecimentos
localizados em Shoppings Centers e Centros
Comerciais.
§2º - Devem ser afastados de suas atividades,
de forma imediata, todos os colaboradores
sintomáticos
respiratórios,
conforme
recomendação do Ministério da Saúde.
Art. 8º- FICAM AUTORIZADAS, para todo o
Estado, as atividades de organizações
religiosas que deverão observar os protocolos
definidos pelas autoridades sanitárias, e
também observar o seguinte:
I - as pessoas que acessarem e saírem da
igreja ou do templo religioso deverão realizar
a higienização das mãos com álcool-gel 70%
ou preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, colocadas em dispensadores
e disponibilizadas em pontos estratégicos
como
na
entrada,
na
secretaria,
confessionários, corredores, para uso dos
fiéis, religiosos e colaboradores;
II - manter todas as áreas ventiladas,
incluindo, caso exista, os locais de
alimentação;
III - o responsável pela igreja ou templo deve
orientar aos frequentadores que não poderão
participar de celebrações ou eventos
religiosos, caso apresentem sintomas de
resfriado/gripe;
IV - manter regramento do uso obrigatório e
adequado
de
máscaras
faciais
e
distanciamento social de 1 metro entre as
pessoas.
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Art. 9º - FICA DETERMINADO horário de
funcionamento
de
estabelecimentos
comerciais, industriais e de prestação de
serviços, de acordo com as tabelas indicadas
nos Anexos I, II III e IV deste Decreto.
Art. 10 - Em todos os estabelecimentos que se
mantiverem abertos, impõe-se a observância
de todos os protocolos e medidas de
segurança recomendados pelas autoridades
sanitárias, inclusive:
I - garantir a distância mínima de 1 (um) metro
entre as pessoas e uso obrigatório de
máscaras;
II - utilizar equipamentos de proteção
individual,
a serem fornecidos pelo
estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;
III - organizar uma escala de revezamento de
dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
IV - proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
V - priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
VI - disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
VII - manter os banheiros e demais locais do
estabelecimento
higienizados
e
com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene
pessoal
dos
empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores de
serviço e consumidores;
VIII - utilizar adequadamente máscaras de
proteção facial, devendo impedir a entrada ou
permanência de pessoas sem a sua
utilização.

Art.11 - FICAM AUTORIZADAS, somente
para as regiões Metropolitana I, Metropolitana
II, Baixada Litorânea e Noroeste, a prática, o
funcionamento e a reabertura das seguintes
atividades e estabelecimentos, além dos
dispostos no art. 6°:
I - atividades culturais de qualquer natureza
ao ar livre, desde que não promovam
aglomeração, devendo ser respeitada a
distância mínima de 1 (um) metro entre as
pessoas, bem como sejam adotados os
protocolos sanitários;
II - atividades esportivas coletivas ao ar livre,
inclusive nos locais definidos no inciso do art.
5º, preferencialmente próximo a sua
residência;
III - lojas de comércio de rua, incluindo
galerias, exclusivamente no horário de 9h às
19h, até o limite de 50% de sua capacidade
total, considerando as observações descritas
nos incisos I, II, III, IV e VIII do art. 7°;
IV - salões de beleza, barbearias e
congêneres, com agendamento prévio,
limitando o atendimento ao público 50%
(cinquenta por cento) da sua capacidade de
lotação, observando os protocolos definidos
pelas autoridades sanitárias;
V - atividades por ambulantes legalizados;
VI - o funcionamento de hotéis e pousadas,
que deverão observar as regras estabelecidas
no programa selo "Rio de Janeiro Turismo
Consciente". Para bares e restaurantes dos
hotéis e pousadas devem seguir as regras
estabelecidas no inciso VII do art. 6°;
VII - funcionamento de academias, centros de
ginástica e estabelecimentos similares, com
agendamento
e
capacidade
máxima
simultânea de 4m² por pessoa. Excetuandose as atividades que necessitam do uso de
equipamento de difícil higienização, como
pneu e corda naval nas atividades de Crossfit.
Permanecem suspensas as saunas, piscinas
(exceto para aula de natação), kidsroom e
spa.

Art. 12 - As Secretarias de Estado e os demais
órgãos integrantes da Administração Pública
poderão expedir atos infralegais em conjunto
com a Secretaria de Estado de Saúde para
regulamentar o presente Decreto, nos limites
de suas atribuições.
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Art. 13 - As medidas de restrição relacionadas
ao
transporte
público
intermunicipal
rodoviário,
aquaviário,
metroviário
e
ferroviário estão estabelecidas no Decreto nº
47.128, de 19 de junho de 2020.
Art. 14 - Determino a manutenção da
avaliação da suspensão total ou parcial do
gozo de férias dos servidores da Secretaria de
Estado de Saúde, Secretaria de Estado da
Polícia Civil, Secretaria de Estado de Polícia
Militar, Secretaria de Estado de Defesa Civil e
Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária, a fim de que não se
comprometam as medidas de prevenção.

Mercearias
Açougues
Peixarias
Padarias
Lojas de panificados
Comércio especializado em produtos naturais,
suplementos e fórmulas alimentares
Postos de Combustíveis e suas lojas de
conveniências
Comércio de produtos farmacêuticos

Art. 15 - Em caso de descumprimento das
medidas previstas neste Decreto, as
autoridades competentes devem apurar as
eventuais
práticas
de
infrações
administrativas previstas no artigo 10 da Lei
Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977,
bem como do crime previsto no artigo 268 do
Código Penal.

Clínicas
e
consultórios
médicos,
odontológicos, laboratórios e farmacêuticas

Art. 16 - A Secretaria Extraordinária de
Acompanhamento
das
Ações
Governamentais Integradas da Covid-19
realizará junto à Secretaria de Estado de
Saúde o monitoramento dos indicadores
relacionados à COVID-19 para reanálise,
podendo suprimir ou aumentar as restrições
previstas no presente decreto.

Atividades
industriais
de
necessário
funcionamento contínuo Serviços

Art. 17 - Este Decreto entra em vigor a contar
da sua publicação, ficando revogado o
Decreto Estadual n° 47.152, de 06 de julho de
2020.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 2020.

Clínicas veterinárias
Comércio da Construção Civil, ferragens,
madeireiras, serralheiras, pinturas e afins
Comércio atacadista

Industriais de Utilidade Pública

ANEXO II
Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 09h00 às 18h00

de

Serviços em Geral
Indústrias extrativas
Indústrias de transformação
Atividades gráficas

WILSON WITZEL
Governador

Atividades financeiras, seguros e serviços
relacionados Atividades imobiliárias
Atividades jurídicas, de contabilidade e de
auditoria

ANEXO I
Comércio de produtos essenciais - Horário de
funcionamento: 00h00 às 23h59

Atividades de empresas, de consultoria e de
gestão empresarial
Atividades de arquitetura e engenharia

Supermercados

Atividades de publicidade e comunicação

Hortifrutigranjeiros

Atividades
administrativas
complementares

Minimercados

e

serviços
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Agências de viagens, operadores turísticos e
serviços de reservas
Lotéricas e correspondentes bancários
Bancas de jornais e revistas

- o estado de calamidade pública reconhecido
oficialmente no Brasil por meio do Decreto
Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020,
que autoriza o Poder Público a adotar
condutas temporárias e excepcionais, a fim de
superar uma situação de crise;

Salão de beleza e congêneres

ANEXO III
Comércio varejista, exceto shoppings centers
e centros comerciais - Horário de
funcionamento: 09h00 às 19h00
Comércio varejista em geral
Atividades
toalheiros

de

lavanderias,

- a decisão da Organização Mundial da Saúde
- OMS, no dia de 11 de março de 2020, de
declarar como Pandemia a doença causada
pelo Novo Coronavírus (COVID19);

tinturarias

e

Comércio de combustíveis e lubrificantes,
exceto Postos de Combustíveis.
Atividades da cadeia automobilística: oficinas,
mecânicas, lanternagem, pintura e afins
Serviços de Corte e Costura
Demais estabelecimentos não previstos nos
Anexos I e II

ANEXO IV
Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 07h00 às 17h00

de

Construção Civil

DECRETO Nº 47.194 DE 04 DE AGOSTO DE
2020: Inclui o § 4º, do art. 4º do Decreto nº
47.112, de 05 de junho de 2020 e dispõe
sobre as medidas de enfrentamento da
propagação do novo coronavírus (COVID19), em decorrência da situação de
emergência.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO,
no
uso
das
atribuições
constitucionais e legais,

- que a COVID-19 se espalha de forma rápida
e facilmente entre pessoas que estão em
contato próximo, ou por meio de tosses e dos
espirros;
- que a situação excepcional demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública, a fim de evitar a
disseminação da doença no País;
- o estado de quarentena vigente em grande
parte
do
País,
inclusive
com
o
estabelecimento do teletrabalho para setores
não essenciais do serviço público;
- que uma das medidas recomendadas para
prevenção e contenção do vírus é evitar
aglomerações e reduzir o contato social;
- que, até a presente data, já foram realizadas
ao menos (3) audiências públicas virtuais no
Estado do Rio de Janeiro, todas bem
sucedidas e em plena consonância à
legislação vigente;
- que, conforme restou reconhecido em
decisão da Presidência do Supremo Tribunal
Federal, no âmbito da Medida Cautelar na
Suspensão de Tutela Provisória 469 Rio de
Janeiro:
"a Administração Pública não pode ficar
paralisada, por causa disso, como paralisada
não está a administração da Justiça, adotadas
as cautelas e recomendações médicas
indicadas para mitigar os efeitos dessa
pandemia.
Não se discute a importância da realização do
referido licenciamento ambiental, tampouco a
necessidade de que esse ato ocorra com a
participação popular e de todos os
interessados, da forma mais ampla possível.

CONSIDERANDO:
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O que não parece admissível, contudo, é
impedir o prosseguimento desse processo,
presumindo-se que a realização dessa
audiência pública, por meio virtual, de
antemão, impedirá a efetiva participação dos
interessados.
A nova realidade que todos vivenciamos, em
razão dessa pandemia, impõe a adoção de
novos hábitos, em que encontros presenciais,
que gerem grande aglomeração de pessoas,
como seria essa audiência pública, se
convocada
presencialmente,
estão
suspensos por tempo indeterminado, sem
previsão de retorno.
Paralisar totalmente a gestão pública, por
causa disso, não se afigura possível,
tampouco razoável, menos ainda, por meio de
decisão judicial, que lança Juízo de valor
sobre o próprio objeto do ato que ensejou a
realização da audiência, ou calcada em mera
presunção de que a participação popular não
ser ia assegurada.
Referida decisão constitui ameaça de grave
lesão à ordem pública, devendo ser suspensa,
porque em hipóteses como a presente,
apenas o exame da estrita legalidade do ato
poderia ser efetuado pelo Poder Judiciário,
sob pena de grave violação ao princípio da
separação dos poderes, insculpido no artigo
2º da Constituição Federal."
DECRETA :
Art. 1º - O Decreto nº 47.112, de 05 de junho
de 2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"(...)
Art. 4º (...)
§ 4º - Todas as audiências públicas
presenciais, no âmbito da administração
Estadual, deverão ocorrer de forma
exclusivamente virtual, em prestígio aos
princípios da continuidade dos serviços da
administração e da supremacia do interesse
público."
Art. 2º - Ficam recepcionados e permanecem
válidos e vigentes os processos de
licenciamento e os demais atos normativos
que não contrariem o presente Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.
Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

DECRETO Nº 47.195 DE 04 DE AGOSTO DE
2020: Orienta sobre a retomada antecipada
das atividades práticas dos cursos da área
de saúde das instituições privadas de
ensino superior do Estado do Rio de
Janeiro, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso das atribuições legais, e
consoante o disposto no Processo nº
SEI030029/003834/2020,
CONSIDERANDO:
- o Decreto Estadual nº 47.176, de 21 de julho
de 2020 que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação do novo
Coronavírus (Covid-19) em decorrência da
situação de emergência em saúde, e dá
outras providências;
- a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de
2020, que dispõe sobre a substituição das
aulas presenciais por aulas em meios digitais,
enquanto durar a situação de pandemia do
novo Coronavírus - Covid19;
- o trabalho de discussão e construção
coletiva liderados pela Secretaria de Estado
de Educação e Secretaria de Estado de
Saúde junto a representantes da sociedade
civil e das instituições privadas de ensino
superior.
DECRETA:
Art. 1º - Fica autorizada a retomada
antecipada de atividades práticas nos cursos
da área de Saúde em Instituições Privadas de
Ensino Superior, em especial, Medicina,
Enfermagem, Farmácia, Odontologia e
Fisioterapia.
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Art. 2º - Durante as atividades práticas, fica a
cargo de cada Instituição de Ensino Superior,
de acordo com o seu plano de retorno, o
fornecimento dos equipamentos de proteção
individual - EPI'S a seus respectivos alunos,
bem como a orientação para o seu uso
adequado, em conformidade com os
protocolos formulados através do Plano de
Retorno
apresentado
pela
Resolução
SEEDUC nº 5.854, de 30 de julho de 2020,
publicada no DOERJ de 31/07/2020.

VI - as aulas presenciais, sem prejuízo da
manutenção do calendário recomendado pelo
Ministério da Educação, nas unidades da rede
pública e privada de ensino, inclusive nas
unidades de ensino superior, conforme
regulamentação por ato infralegal expedido
pelo Secretário de Estado de Educação;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2020.

(...)
Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2020.
WILSON WITZEL
WILSON WITZEL

Governador

Governador

DECRETO Nº 47.196 DE 04 DE AGOSTO DE
2020: Dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (COVID-19), em decorrência
da situação de emergência em saúde, e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso das atribuições legais,
tendo em vista o disposto no Decreto nº
47.176/2020 e consoante o disposto no
Processo nº SEI 030029/003828/2020,
DECRETA :
Art. 1° - O Decreto nº 47.176, de 21 de julho
de 2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
(...)

DECRETO Nº 47.199 DE 04 DE AGOSTO DE
2020: Dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (COVID-19), em decorrência
da situação de emergência em saúde, e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO,
no
uso
das
atribuições
constitucionais e legais, e tendo em vista o
que
consta
do
Processo
nº
SEI
410001/000011/2020,
CONSIDERANDO:
- que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu
a situação de emergência em saúde por meio
do Decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020;
- a necessidade de atualizar as medidas para
o
enfrentamento
da
COVID-19
em
decorrência do aumento da capacidade do
Estado no atendimento às demandas por
leitos hospitalares;

Art. 5º - De forma excepcional, com o único
objetivo de resguardar o interesse da
- que a saúde é direito de todos e dever do
coletividade na prevenção do contágio e no
Estado, garantido mediante políticas sociais e
combate da propagação da COVID-19, diante
econômicas que visem à redução do risco de
de mortes já confirmadas, DETERMINO A
doença e de outros agravos e ao acesso
SUSPENSÃO, até o dia 20 de agosto de
universal e igualitário às ações e serviços para
2020, para todo o Estado, das seguintes
sua promoção, proteção e recuperação, na
atividades:
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forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
- as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
conforme o artigo 289, inciso III, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal nº
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da COVID19;
- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional - ESPIN e a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional OMS em 30 de janeiro de 2020;
- as medidas de emergência em saúde pública
de importância nacional e internacional, ou
seja, as situações dispostas no Regulamento
Sanitário Internacional, promulgado pelo
Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro
de 2020;
- a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020,
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a
Declaração de Emergência em Saúde pública
de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (Sars-CoV2), especialmente a
obrigação de articulação dos gestores do SUS
como competência do Centro de Operações
de Emergências em Saúde Pública (COEnCoV);
- o reconhecimento, pela Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia - SBPT e pela
Organização Mundial de Saúde - OMS,
quanto à eficácia do uso de máscara facial,
como medida de redução da contaminação
pelo Sars-CoV2; e

Grave confirmados por COVID-19 segundo
data de início de sintomas no Estado do Rio
deJaneiro, cujos dados estão disponíveis em
https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/08/
secretaria-extraor dinaria-dacovid-19-lancanova-edicao-do-painel-de-indicadores-derisco-de-coronavirus
- o cenário epidemiológico atual e a
capacidade instalada do sistema de saúde,
estando as regiões Baixada Litorânea, Baía
de Ilha Grande, Noroeste e Serrana em nível
de risco moderado e as regiões Metropolitana
I, Metropolitana II, Médio Paraíba, Centro Sul
e Norte em nível de risco baixo para a COVID19, cujos dados estão disponíveis em
https://www.saude.rj.gov.
br/noticias/2020/08/secretaria-extraordinariadacovid-19-lanca-nova-edicao-do-painel-deindicadores-de-risco-de-coronavirus;
DECRETA :
Art. 1º - Este Decreto estabelece novas
medidas temporárias de prevenção ao
contágio e de enfrentamento da emergência
em
saúde
pública
de
importância
internacional, decorrente da COVID-19, bem
como, reconhece a necessidade de
manutenção da situação de emergência no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º - Fica considerado obrigatório, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, enquanto
vigorar a situação de emergência em saúde
em virtude da pandemia da COVID-19, o uso
de máscara de proteção respiratória, seja ela
descartável ou reutilizável, de forma
adequada, em qualquer ambiente público,
assim como em estabelecimentos privados
com funcionamento autorizado de acesso
coletivo.
§ 1º - Compreende- se entre os locais
descritos no caput deste artigo, dentre outros:
ruas, praças, parques, praias, meios de
transporte
coletivo
e
individual
de
passageiros, repartições públicas, hospitais,
supermercados,
farmácias,
padarias,
agências bancárias, além de outros
estabelecimentos comerciais.

- a última Nota Técnica n° 04/2020 produzido
pela
Secretaria
Extraordinária
de
Acompanhamento
das
Ações
Governamentais Integradas da COVID-19 e a
atualização
do
PACTO
COVID-19
apresentam redução sustentada do número
de óbitos confirmados de COVID-19, segunda
§ 2º - Ficam desobrigadas da utilização de
à data de ocorrência, no Estado do Rio de
máscaras as pessoas que sofrem de
Janeiro, além da redução sustentada na curva
patologias respiratórias e as pessoas com
de casos de Síndrome Respiratória Aguda
deficiência severa nos membros superiores,
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mediante apresentação de documento
médico que ateste o risco de utilização de
máscaras nos casos aqui especificados.
§ 3º - O uso de máscaras cirúrgicas ou do tipo
N95 será prioritário aos profissionais da área
da saúde.
Art. 3º - Qualquer servidor público, empregado
público ou contratado por empresa que presta
serviço para o Estado do Rio de Janeiro, que
apresentar febre ou sintomas respiratórios
(tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia
e prostração, dificuldade para respirar, perda
de paladar, perda de olfato, coriza e outros)
passa a ser considerado um caso suspeito e
deverá adotar as orientações específicas
expedido pelo Secretário de Estado de Saúde.
Parágrafo Único - Os gestores dos contratos
de prestação de serviços deverão notificar as
empresas
contratadas
quanto
à
responsabilidade destas em adotar todos os
meios necessários para conscientizar seus
funcionários quanto aos riscos da COVID-19
e quanto à necessidade de reportarem a
ocorrência de sinais e sintomas da doença,
estando as empresas passíveis de
responsabilização contratual em caso de
omissão que resulte em prejuízo à
Administração Pública.
Art. 4º - O servidor público que trabalhe em
regiões cujo risco da COVID-19 se encontra
moderado (Sinalização Laranja, a saber as
regiões Serrana, Noroeste, Baixada Litorânea
e Baía de Ilha Grande), deverá exercer suas
funções laborais, preferencialmente, fora das
instalações físicas do órgão de lotação, em
trabalho remoto (regime home Office), desde
que observada a natureza da atividade,
mediante a utilização de tecnologia de
informação e de comunicação disponíveis.
Entretanto, para o servidor público que
trabalhe em regiões cujo risco da COVID-19
se encontra baixo (Sinalização Amarela, a
saber as regiões Norte, Centro-Sul, Médio
Paraíba e Metropolitanas I e II), o trabalho
remoto deverá ser mantido para a população
de grupos vulneráveis: pessoas com 60 anos
ou mais de idade, doentes crônicos,
imunodeprimidos, gestantes e puérperas).
§ 1º - A autoridade superior, em cada caso,
deverá expedir ato de regulamentação do
trabalho remoto em atenção à manutenção da

continuidade e essencialidade das atividades
da Administração Pública.
§ 2º - Poderá, ainda, a autoridade superior
conceder
antecipação
de
férias
ou
flexibilização da jornada com efetiva
compensação.
§ 3º - As reuniões administrativas serão
preferencialmente não presenciais (virtuais)
utilizando-se dos meios tecnológicos de
informação e de comunicação disponíveis.
Art. 5º - De forma excepcional, com o único
objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevenção do contágio e no
combate da propagação da COVID-19, diante
de mortes já confirmadas, DETERMINO A
SUSPENSÃO, até o dia 20 de agosto de
2020, para todo o Estado, das seguintes
atividades:
I - realização de eventos e de qualquer
atividade com a presença de público, ainda
que previamente autorizadas, que envolvam
aglomeração de pessoas, tais como evento
desportivo com público, show, feira, evento
científico, comício, passeata e afins;
(Redação dada pelo Decreto Estadual nº
47.209)
II - atividades coletivas de cinema, teatro e
afins;
III - visitação às unidades prisionais, inclusive
aquelas de natureza íntima. A visita de
advogados nos presídios do Estado do Rio de
Janeiro deverá ser ajustada pelo Secretário
de Estado de Administração e Penitenciária
para possibilitar o atendimento das medidas
do presente Decreto.
IV - transporte de detentos para realização de
audiências de qualquer natureza, em cada
caso, o Secretário de Estado de
Administração
Penitenciária
deverá
apresentar justificativa ao órgão jurisdicional
competente;
V - a visita a pacientes diagnosticados com a
COVID-19, internados na rede pública ou
privada de saúde;
VI - as aulas presenciais, sem prejuízo da
manutenção do calendário recomendado pelo
Ministério da Educação, nas unidades da rede
pública e privada de ensino, inclusive nas
unidades de ensino superior, conforme
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regulamentação por ato infralegal expedido
pelo Secretário de Estado de Educação;

ao ar livre, bem como nos Parques Nacionais,
Estaduais e Municipais;

VII - Fica autorizada a retomada antecipada
de atividades práticas nos cursos da área de
saúde em intituições privadas de ensino
superior, em especial Medicina, Enfermagem,
Farmácia, Odontologia e fisioterapia.

II - atividades culturais de qualquer natureza
no modelo drive in, desde que as pessoas não
promovam aglomeração fora de seus
veículos, devendo ser respeitada a distância
mínima de 1 (um) metro entre os veículos
estacionados, bem como sejam adotados os
protocolos sanitários;

VIII - Durante as atividades práticas, fica a
critério de cada instituição de ensino superior,
de acordo com seu plano do retorno , o
fornecimento dos Equipamentos de proteção
individual-EPI´s a seus respectivos alunos,
bem como a orientação para seu uso
adequado, em conformidade com os
protocolos formulados através do Plano de
Retorno
apresentado
pela
Resolução
SEEDUC n° 5854, de 30 de julho de 2020,
publicada no DOERJ de 31/07/2020.
IX – Revogado pelo Decreto Estadual nº
47.205 de 10 de agosto de 2020;
X - da permanência, pela população, nas
praias, lagoas, rios e piscinas públicas.
§ 1º - A adoção das medidas aqui
recomendadas, após a sua formalização, pela
administração
municipal,
deverá
ser
comunicada ao Governo do Estado do Rio de
Janeiro, por intermédio da Secretaria de
Estado da Casa Civil.
§ 2º - As forças de segurança do Estado do
Rio de Janeiro deverão atuar para manter o
cumprimento das disposições do presente
Decreto sem prejuízo da instauração de
procedimento investigatório para apurar a
ocorrência de crime e infração administrativa.
A administração Pública deverá assegurar o
sigilo das informações.
§3° - O disposto no inciso VI deste artigo
não
se
aplica
à educação
infantil,
considerando
que
sua
respectiva
regulamentação compete à autoridade
municipal. (Incluído pelo Decreto Estadual nº
47.215)
Art. 6º - FICAM AUTORIZADAS, para todo o
Estado, a prática, o funcionamento e a
reabertura das seguintes atividades e
estabelecimentos:

III - atividades esportivas de alto rendimento
sem público, respeitados os devidos
protocolos e autorizadas pela Secretaria de
Estado de Saúde;
IV - dos pontos e locais de interesse
turísticos desde que limitado acesso ao
público a 50% (cinquenta por cento) da
sua capacidade de lotação, no horário das
08 horas às 20horas; (Redação dada pelo
Decreto Estadual nº 47.209)
V - de atividades esportivas individuais ao ar
livre, inclusive nos locais definidos no inciso
do art. 5º, preferencialmente próximo a sua
residência.
VI - das unidades do Departamento de
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro DETRAN, observando os protocolos definidos
pelas autoridades sanitárias, tais como
distanciamento mínimo de 1 (um) metro,
utilização de máscaras e disponibilização de
álcool gel, ou preparações antissépticas ou
sanitizantes de efeito similar, bem como
agendamento prévio;
VII - das unidades do Programa Poupatempo
RJ - Bangu, São João de Meriti e Duque de
Caxias, observando os protocolos definidos
pelas autoridades sanitárias, tais como
distanciamento mínimo de 1 (um) metro,
utilização de máscaras e disponibilização de
álcool gel, ou preparações antissépticas ou
sanitizantes de efeito similar.
VIII - bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimento congêneres, limitando o
atendimento ao público a 50% (cinquenta por
cento) da sua capacidade de lotação, com a
normalidade de entrega e retirada de
alimentos no próprio estabelecimento;

IX - feiras livres que realizem a
comercialização de produtos de gênero
alimentício e que tem papel fundamental no
abastecimento local, desde que cumpram as
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determinações da Secretaria de Estado de
Saúde e, ainda, que as barracas mantenham
distanciamento mínimo de 1 (um) metro e
disponibilizem álcool 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar,
aos feirantes e público, competindo às
Prefeituras Municipais ratificar a presente
determinação;
X - lojas de conveniência, mercado de
pequeno porte, açougue, aviário, padaria,
lanchonete,
hortifrúti
e
demais
estabelecimentos
congêneres
que
se
destinam à venda de alimentos, bebidas,
materiais de limpeza e higiene pessoal,
vedada a permanência continuada e a
aglomeração de pessoas nesses locais;
XI - de forma irrestrita, de todos os serviços de
saúde, tais como: hospitais, clínicas,
laboratórios e estabelecimentos similares,
ainda que esses funcionem no interior de
shopping centers, centros comerciais e
estabelecimentos congêneres;
XII - de forma plena e irrestrita, de
supermercados,
mercados
e
demais
estabelecimentos comerciais que possuam
em seu CNAE os serviços de varejo e
comercialização de produtos alimentícios.
§ 1º - Os estabelecimentos comerciais de que
trata o presente artigo, deverão atentar sobre
a necessidade de afastamento entre os
consumidores com distância mínima de 1
(um) metro e sem aglomeração de pessoas.
§ 2º - Cada estabelecimento deverá dispor de
quantidade suficiente de colaboradores para
assegurar o pleno funcionamento de suas
atividades.
§ 3º - Os estabelecimentos deverão
disponibilizar, sabonete líquido, papel toalha e
água corrente para a correta assepsia de
clientes e funcionários.
§ 4º - Para garantir o abastecimento dos
estabelecimentos descritos no caput do
presente artigo, ficam suspensas, enquanto
perdurar a vigência do estado de calamidade
pública e em caráter excepcional, todas as
restrições de circulação de caminhões e
veículos destinados ao abastecimento de
alimentos.

e centros comerciais, no horário de 10 horas
às 22 horas, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) de sua capacidade total, desde
que:
I - garantam o fornecimento de equipamentos
de proteção individual e álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;
II - disponibilizem na entrada do shopping
center ou centro comercial e das lojas e
elevadores, álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito
similar,
a
todos
clientes
e
frequentadores;
III - permitam o acesso e circulação no interior
do estabelecimento, apenas a clientes,
frequentadores, empregados e prestadores
de serviço que estiverem utilizando máscara
de proteção respiratória, seja ela descartável
ou reutilizável, de forma adequada;
IV - adotem medidas de contenção do acesso
ao interior do estabelecimento com vistas a
manter o distanciamento mínimo de 1 (um)
metro entre cada cliente ou frequentador;
V - mantenham fechadas as áreas de
recreação e lojas como brinquedotecas, de
jogos eletrônicos, cinemas, teatros e
congêneres;
VI - limitem a capacidade de utilização de
praças e quiosques de alimentação a 50%
(cinquenta por cento) da capacidade de
mesas e assentos;
VII - limitem o uso do estacionamento a 50%
(cinquenta por cento) da capacidade;
VIII - garantam a qualidade do ar dos
ambientes
climatizados,
seguindo
os
protocolos de manutenção dos aparelhos e
sistemas de climatização, realizando a troca
dos filtros do conforme determinação da
vigilância sanitária.
§ 1º - A suspensão regulada no art. 5º deste
Decreto estende-se aos estabelecimentos
localizados em Shoppings Centers e Centros
Comerciais.

§ 2º - Devem ser afastados de suas
Art. 7º - FICA AUTORIZADO, para todo
atividades, de forma imediata, todos os
Estado, o funcionamento de shopping centers
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colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 8º - FICAM AUTORIZADAS, para todo o
Estado, as atividades de organizações
religiosas que deverão observar os protocolos
definidos pelas autoridades sanitárias, e
também observar o seguinte:
I - as pessoas que acessarem e saírem da
igreja ou do templo religioso deverão realizar
a higienização das mãos com álcool-gel 70%
ou preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, colocadas em dispensadores
e disponibilizadas em pontos estratégicos
como
na
entrada,
na
secretaria,
confessionários, corredores, para uso dos
fiéis, religiosos e colaboradores;
II - manter todas as áreas ventiladas,
incluindo, caso exista, os locais de
alimentação;
III - o responsável pela igreja ou templo deve
orientar aos frequentadores que não poderão
participar de celebrações ou eventos
religiosos, caso apresentem sintomas de
resfriado/gripe;
IV - manter regramento do uso obrigatório e
adequado
de
máscaras
faciais
e
distanciamento social de 1 metro entre as
pessoas.
Art. 9º - FICA DETERMINADO horário de
funcionamento
de
estabelecimentos
comerciais, industriais e de prestação de
serviços, de acordo com as tabelas
indicadas nos Anexos I, IIIII, IV e V deste
Decreto.
Art. 10 - Em todos os estabelecimentos que se
mantiverem abertos, impõe-se a observância
de todos os protocolos e medidas de
segurança recomendados pelas autoridades
sanitárias, inclusive:
I - garantir a distância mínima de 1 (um) metro
entre as pessoas e uso obrigatório de
máscaras;
II - utilizar equipamentos de proteção
individual,
a serem fornecidos
pelo
estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;

III - organizar uma escala de revezamento de
dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
IV - proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
V - priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
VI - disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
VII - manter os banheiros e demais locais do
estabelecimento
higienizados
e
com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene
pessoal
dos
empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores de
serviço e consumidores;
VIII - utilizar adequadamente máscaras de
proteção facial, devendo impedir a entrada ou
permanência de pessoas sem a sua
utilização.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos os
colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 11 - FICAM AUTORIZADAS, somente
para as regiões Metropolitana I, Metropolitana
II, Centro Sul, Médio Paraíba e Norte, a
prática, o funcionamento e a reabertura das
seguintes atividades e estabelecimentos,
além dos dispostos no Art. 6°:
I - atividades culturais de qualquer natureza
ao ar livre, desde que não promovam
aglomeração, devendo ser respeitada a
distância mínima de 1 (um) metro entre as
pessoas, bem como sejam adotados os
protocolos sanitários;
II - atividades esportivas coletivas ao ar livre,
inclusive nos locais definidos no inciso do art.
5º, preferencialmente próximo a sua
residência;
III - Lojas de comércio de rua, incluindo
galerias, exclusivamente no horário de 9h às
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19h, até o limite de 50% de sua capacidade
total, considerando as observações descritas
nos incisos I, II, III, IV e VIII do Art. 7°;

rodoviário,
aquaviário,
metroviário
e
ferroviário estão estabelecidas no Decreto nº
47.128, de 19 de junho de 2020.

IV - Salões de beleza, barbearias e
congêneres, com agendamento prévio,
limitando o atendimento ao público 50%
(cinquenta por cento) da sua capacidade de
lotação, observando os protocolos definidos
pelas autoridades sanitárias;

Art. 14 - Determino a manutenção da
avaliação da suspensão total ou parcial do
gozo de férias dos servidores da Secretaria de
Estado de Saúde, Secretaria de Estado da
Polícia Civil, Secretaria de Estado de Polícia
Militar, Secretaria de Estado de Defesa Civil e
Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária, a fim de que não se
comprometam as medidas de prevenção.

V - Atividades por ambulantes legalizados;
VI - o funcionamento de hotéis e pousadas,
que deverão observar as regras estabelecidas
no programa selo "Rio de Janeiro Turismo
Consciente". Para bares e restaurantes dos
hotéis e pousadas devem seguir as regras
estabelecidas no inciso VII do Art. 6°.
VII - funcionamento de academias, centros de
ginástica e estabelecimentos similares, com
agendamento
e
capacidade
máxima
simultânea de 4m² por pessoa. Excetuandose as atividades que necessitam do uso de
equipamento de difícil higienização, como
pneu e corda naval nas atividades de Crossfit.
Permanecem suspensas as saunas, piscinas
(exceto para aula de natação), kidsroom e
spa.
VIII - realização de eventos sociais em
ambientes como salões e casas de festas,
desde que assegurada a contenção do
acesso ao interior do estabelecimento,
respeitando-se o limite de 1/3 do limite de
capacidade total do local, limitando-se a
capacidade máxima de 500 pessoas. Devese evitar aglomeração, respeitando a
distância mínima de 1 metro entre as
pessoas, inclusive nas áreas de acesso,
bem como sejam adotados os demais
protocolos sanitários.
IX - Fica autorizada a retomada antecipada
das atividades presenciais de cursos livres
regularmente em funcionamento no Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 12 - As Secretarias de Estado e os demais
órgãos integrantes da Administração Pública
poderão expedir atos infralegais em conjunto
com a Secretaria de Estado de Saúde para
regulamentar o presente Decreto, nos limites
de suas atribuições.

Art. 15 - Em caso de descumprimento das
medidas previstas neste Decreto, as
autoridades competentes devem apurar as
eventuais
práticas
de
infrações
administrativas previstas no artigo 10 da Lei
Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977,
bem como do crime previsto no artigo 268 do
Código Penal.
Art. 16 - A Secretaria Extraordinária de
Acompanhamento
das
Ações
Governamentais Integradas da Covid-19
realizará junto à Secretaria estadual de Saúde
o
monitoramento
dos
indicadores
relacionados à COVID-19 para reanálise,
podendo suprimir ou aumentar as restrições
previstas no presente Decreto.
Art. 17 - Este Decreto entrará em vigor a
contar da sua publicação, ficando revogado o
Decreto Estadual n° 47.176, de 21 de julho de
2020.
Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2020.
WILSON WITZEL
Governador

ANEXO I
Comércio de produtos essenciais - Horário de
funcionamento: 00h00 às 23h59.
Supermercados.
Hortifrutigranjeiros Minimercados Mercearias
Açougues Peixarias Padarias.
Lojas de panificados.

Comércio especializado em produtos naturais,
Art. 13 - As medidas de restrição relacionadas
suplementos e fórmulas alimentares Postos
ao
transporte
público
intermunicipal
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de Combustíveis
conveniências.

e

suas

lojas

de

Comércio de produtos farmacêuticos.
Clínicas
e
consultórios
médicos,
odontológicos, laboratórios e farmacêuticas
Clínicas veterinárias.
Comércio da Construção Civil, ferragens,
madeireiras, serralheiras, pinturas e afins
Comércio atacadista.
Atividades
industriais
de
necessário
funcionamento contínuo Serviços Industriais
de Utilidade Pública.
ANEXO II
Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 09h00 às 18h00.

de

Atividades da cadeia automobilística: oficinas,
mecânicas, lanternagem, pintura e afins
Serviços de Corte e Costura.
Demais estabelecimentos não previstos nos
anexos I e II.
ANEXO IV
Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 07h00 às 17h00

de

Construção Civil.
ANEXO V
Pontos
Turísticos
Horário
funcionamento: 08h00 às 20h00

de

Pontos e locais de interesse turísticos
limitados a 50% da sua capacidade de
lotação.

Serviços em Geral Indústrias extrativas
Indústrias de transformação
Atividades gráficas.
Atividades financeiras, seguros e serviços
relacionados
Atividades
imobiliárias
Atividades jurídicas, de contabilidade e de
auditoria.
Atividades de empresas, de consultoria e de
gestão empresarial.
Atividades de arquitetura e engenharia.
Atividades de publicidade e comunicação.
Atividades
administrativas
complementares.

e

serviços

Lotéricas e correspondentes bancários.
Bancas de jornais e revistas Salão de beleza
e congêneres.
ANEXO III

Comércio varejista em geral.
de

lavanderias,

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, no uso das atribuições
constitucionais e legais, e o contido no
Processo nº SEI-100001/000840/2020,
CONSIDERANDO:

Comércio varejista, exceto shoppings centers
e centros comerciais - Horário de
funcionamento:09h00 às 19h00.

Atividades
toalheiros.

DECRETO Nº 47.212 DE 12 DE AGOSTO
DE 2020: Dispõe sobre a adoção de
medidas adicionais,
de
caráter
temporário e emergencial, na ação
governamental de
resolução
de
problemas administrativos relacionados
aos impactos do
COVID-19
(novo
coronavírus)
nas concessões
e
permissões de serviços de transporte
público estadual, e dá providências
correlatas.

tinturarias

e

- a situação mundial de enfrentamento da
pandemia
provocada
pela Síndrome
Respiratória Aguda Grave 2 - SARSCoV-2
(“COVID-19”),
reconhecida
pela
Organização Mundial da Saúde - OMS;

- que o Estado do Rio de Janeiro
reconheceu a situação de emergência em
Comércio de combustíveis e lubrificantes,
saúde por meio do Decreto nº 46.973, de
exceto Postos de Combustíveis.
16 de março de2020 e por intermédio da
Lei Estadual n° 8794, de 17 de abril
de2020;
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- a redução na circulação de pessoas, em
razão do isolamento social, imposto por
normativos sanitários, a exemplo dos
Decretos Estaduais nº 46.980, de 19 de
março de 2020, 46.983, de 20 de março
de 2020, 47.006, de 27 de março de 2020,
47.052, de 29 de abril de2020 e 47.129,
de 19 de junho de 2020, já revogados
estando vigente o Decreto Estadual nº
47.152, de 06 de julho de 2020;
- que a redução na circulação de pessoas
tem impactado, diretamente, a demanda e
as operações dos serviços públicos de
transporte;
- que o transporte público é um direito
fundamental, nos termos do art. 6º caput
da Constituição da República Federativa do
Brasil -CRFB e dos arts. 6º, 8º e art. 242,
§ 2° da Constituição do Estado doRio de
Janeiro - CERJ;
- que a essencialidade de tais serviços
impede soluções de continuidade, nos
termos art. 7º, § 1º da Lei Estadual nº
2831/97 e do art. 6º,§ 1º da Lei nº
8.987/1995;
- que a sua interrupção ou a degradação
de sua prestação importará em prejuízos à
população, em geral, e, em particular, aos
profissionais de saúde, de segurança
pública e de abastecimento, que estão,
diretamente, envolvidos no combate à
pandemia;
- a necessidade de maior articulação entre
os órgãos da administração direta na
resolução de problemas administrativos
derivados da pandemia do COVID-19 (Novo
Coronavírus);

pelos
respectivos concessionários
permissionários de transporte;

ou

DECRETA:
Art. 1º -Fica instituído, sem aumento de
despesa,
o
Comitê
Administrativo
Extraordinário de Transportes - COVID19,
com
a
atribuição de
assessorar
o
Governador do Estado em assuntos de
natureza administrativa relacionados à
pandemia de que trata este Decreto.§1º O Comitê terá a seguinte composição:
I- Secretário de Estado da Casa Civil, que
o presidirá;
II - Secretário de Estado de Transportes;
III - Secretário de Estado Extraordinário de
Acompanhamento
das
Ações
Governamentais Integradas da Covid-19;
IV - Secretário de Estado de Planejamento
e Gestão;
VSecretário
de
Estado
de
Desenvolvimento
Econômico,
Energia
eRelações Internacionais;
VI - Secretário de Estado de Fazenda;
VII - Procurador Geral do Estado.
1. O Comitê poderá contar em sua
composição
com
membros
suplentes
indicados pelo Titular correspondente;
2. O Comitê poderá convidar para participar
de suas reuniões agentes públicos e
demais
pessoas
que,
por
seu
conhecimento, possam contribuir para a
consecução do objeto do colegiado; e

3. O Comitê contará com o suporte técnico
de 04 (quatro) Grupos de Trabalho (GT),
- a importância da existência de um órgão
respectivamente, metroviário, ferroviário,
colegiado na discussão e proposição de
aquaviário e rodoviário.
medidas administrativas de atenuação dos
impactos
da pandemia
nos
serviços
§2º-O Comitê terá como atribuições
públicos
de
transporte
ofertados
precípuas:
diretamente pelo Estado ou através de
terceiros;- a conveniência da separação
I - proceder à análise e propor medidas
funcional entre órgãos formuladores de
administrativas destinadas à atenuação dos
políticas públicas de enfretamento da
problemas originários da pandemia nos
pandemia, entre os setores científicoserviços de transporte público onde o
epidemiológico e administrativo;- a ameaça
Estado do Rio de Janeiro figure como
de
colapso
em
serviços
públicos
poder concedente, com vistas a assegurar,
essenciais,
diante
dos problemas
de modo tempestivo, sua regularidade e
financeiros
atualmente
experimentados
continuidade.
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II- submeter ao Governador do Estado,
quando
caracterizada
a
competência
privativa deste, propostas de projetos de
lei e de decretos tendo por objeto a adoção
de medidas administrativas concernentes
aos impactos da pandemia no sistema de
transportes, bem como recomendar aos
Secretários de Estado e dirigentes máximos
das entidades da Administração Indireta a
adoção de providências afins em seus
respectivos âmbitos;
Art. 2º -Como medidas prioritárias a serem
analisadas pelo Comitê incluem-se, inter
allia, a supressão temporária de encargos
ou obrigações dos prestadores de serviços
públicos, conhecida no mercado como
standstill e adotada, por exemplo, por
bancos públicos nacionais, tais como:

e permissão de serviços públicos de
transporte no âmbito estadual, em função
da pandemia da Covid-19.
Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2020.

WILSON WITZEL
Governador

DECRETO Nº 47.219 DE 19 DE AGOSTO
DE 2020: Dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (COVID-19), em decorrência
da situação de emergência em saúde
e dá outras providências.

I- pagamento de multas ou de outorgas;
IIcumprimento
de
obrigações
de
investimento,
envolvendo
sua
efetiva
implementação ou comprovação;
III- atingimento de metas para indicadores
de desempenho operacional;
IV- o reequilíbrio de contratos;
V- outros encargos que venham a ser
considerados,
pelo
Comitê,
como
irrazoáveis diante do cenário pandêmico.
§1º-Será também atribuição do Comitê
estabelecer, com base no mais amplo
interesse público, a necessidade e forma
de eventual aporte emergencial de recursos
financeiros aos prestadores de serviços
públicos de transporte.
§2º-Na hipótese dos recursos financeiros
mencionados no § 1º deste artigo, virem a
ser disponibilizados pelo Governo Federal,
será
de responsabilidade
do
Comitê
estabelecer os critérios de seu rateio dentre
os prestadores de serviços públicos de
transporte,
assim
como planejar,
acompanhar e controlar órgãos e entidades
da Administração Estadual no cumprimento
das contrapartidas eventualmente exigíveis
pela União.
Art. 3º -Fica estabelecido que o Comitê,
no prazo de até 30 (trinta)dias, defina
diretrizes e estabeleça ações que permitam
a manutenção dos serviços de concessão

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, no uso das atribuições
constitucionais e legais, e tendo em vista
o que consta do Processo SEI nº
410001/000011/2020,
CONSIDERANDO:
- que o Estado do Rio de Janeiro
reconheceu a situação de emergência em
saúde por meio do Decreto nº 46.973, de
16 de março de2020;
- a necessidade de atualizar as medidas
para o enfrentamento da CO-VID-19 em
decorrência do aumento da capacidade do
Estado no atendimento às demandas por
leitos hospitalares;
- que a saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma dos artigos 196 e
197 da Constituição da República;
- as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
conforme o artigo 289, inciso III, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
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- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal
nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente da COVID-19;
- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro
de 2011, que dispõe sobre a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
NacionalESPIN
e
a
Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional OMS
em 30 de janeiro de 2020;
- as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional e
internacional, ou seja, as situações
dispostas
no
Regulamento
Sanitário
Internacional, promulgado pelo Decreto
Federal nº 10.212, de30 de janeiro de
2020;
- a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (SarsCoV2), especialmente a obrigação de
articulação dos gestores do SUS como
competência do Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública (COEnCoV);
- o reconhecimento, pela Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia SBPT e pela Organização Mundial de
Saúde - OMS, quanto à eficácia do uso de
máscara facial, como medida de redução
da contaminação pelo Sars-CoV2;
- a última nota técnica N° 05/2020
produzida pela Secretaria Extraordinária de
Acompanhamento
das
Ações
Governamentais Integradas daCOVID-19 e
a atualização do PACTO COVID-19
apresentam redução sustentada do número
de óbitos confirmados de COVID-19,
segunda à data de ocorrência, no Estado
do Rio de Janeiro, além da redução
sustentada na curva de casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave confirmados por
COVID-19 segundo data de início de
sintomas no Estado do Rio de Janeiro,
cujos
dados
estão
disponíveis
em
https://www.sau-d e . r j . g o v. b r / n o t i c i a

s/2020/08/secretaria-extraor
d i n a r i a - d e - c o v i d -19-atuali-za-painelde-indicadores-no-estado; e
- o cenário epidemiológico atual e a
capacidade instalada do sistema de saúde,
estando as regiões Centro Sul e Médio
Paraíba em nível de risco moderado e as
regiões Baía da Ilha Grande, Baixada
Litorânea, Metropolitana I, Metropolitana II,
Noroeste, Norte e Serrana em nível de
risco baixo para a COVID-19,
cujos
dados estão disponíveis em h t t p s : / / w w
w. s a u d e . r j . g o v. b r / n o t i c i a s / 2 0
2 0 / 0 8 / s e c r e t a r i a - e x t r a o r d inariade-covid-19-atualiza-painel-de-indicadoresno-estado.
DECRETA:
Art. 1º -Este Decreto estabelece novas
medidas temporárias de prevenção ao
contágio
e
de
enfrentamento
da
emergência
em
saúde
pública
de
importância internacional, decorrente da
COVID-19, bem como, reconhece a
necessidade de manutenção da situação
de emergência no âmbito do Estado do
Rio de Janeiro.
Art. 2º -Fica considerado obrigatório, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro,
enquanto vigorar a situação de emergência
em saúde em virtude da pandemia da
COVID-19, o uso de máscara de proteção
respiratória, seja ela descartável ou
reutilizável, de forma adequada, em
qualquer ambiente público, assim como em
estabelecimentos
privados
com
funcionamento
autorizado
de
acesso
coletivo.
§1º -Compreende-se entre os locais
descritos no caput deste artigo, dentre
outros: ruas, praças, parques, praias, meios
de transporte coletivo e individual de
passageiros, repartições públicas, hospitais,
supermercados,
farmácias,
padarias,
agências bancárias, além de outros
estabelecimentos comerciais.
§2º - Ficam desobrigadas da utilização de
máscaras as pessoas que sofrem de
patologias respiratórias e as pessoas com
deficiência severa nos membros superiores,
mediante apresentação de documento
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médico que ateste o risco de utilização de
máscaras nos casos aqui especificados.
§3º - O uso de máscaras cirúrgicas ou do
tipo N95 será prioritário aos profissionais da
área da saúde.
Art. 3º - Qualquer servidor público,
empregado público ou contratado por
empresa que presta serviço para o Estado
do Rio de Janeiro, que apresentar febre ou
sintomas respiratórios (tosse seca, dor de
garganta, mialgia, cefaleia e prostração,
dificuldade para respirar, perda de paladar,
perda de olfato, coriza e outros) passa a
ser considerado um caso suspeito e deverá
adotar as orientações específicas expedidas
pelo Secretário de Estado de Saúde.
Parágrafo Único - Os gestores dos
contratos de prestação de serviços deverão
notificar as empresas contratadas quanto à
responsabilidade destas em adotar todos
os meios necessários para conscientizar
seus funcionários quanto aos riscos da
COVID-19 e quanto à necessidade de
reportarem a ocorrência de sinais e
sintomas da doença, estando as empresas
passíveis de responsabilização contratual
em caso de omissão que resulte em
prejuízo à Administração Pública.
Art. 4º - O servidor público que trabalhe
em regiões cujo risco da CO-VID-19 se
encontra moderado (Sinalização Laranja, a
saber as regiões Centro Sul e Médio
Paraíba), deverá exercer suas funções
laborais, preferencialmente,
fora
das
instalações físicas do órgão de lotação, em
trabalho remoto (regime home office),
desde que observada a natureza da
atividade,
mediante
a
utilização
de
tecnologia de informação e de comunicação
disponíveis. Entretanto, para o servidor
público que trabalhe em regiões cujo risco
da
COVID-19
se
encontra
baixo
(Sinalização Amarela, a saber as regiões
Baía da Ilha Grande, Baixada Litorânea,
Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste,
Norte e Serrana), o trabalho remoto deverá
ser mantido para a população de grupos
vulneráveis: pessoas com 60 anos ou mais
de
idade,
doentes
crônicos,
imunodeprimidos, gestantes e puérperas).

§1º - A autoridade superior, em cada caso,
deverá expedir ato de regulamentação do
trabalho remoto em atenção à manutenção
da continuidade e essencialidade das
atividades da Administração Pública.
§2º - Poderá, ainda, a autoridade superior
conceder
antecipação
de férias
ou
flexibilização da jornada com efetiva
compensação.
§3º - As reuniões administrativas serão
preferencialmente não presenciais (virtuais)
utilizando-se dos meios tecnológicos de
informação e de comunicação disponíveis.
Art. 5º - De forma excepcional, com o
único objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevenção do contágio e
no combate da propagação da COVID-19,
diante de mortes já confirmadas, DETERMINO A SUSPENSÃO, até o dia 04 de
setembro de 2020, para todo o Estado,
das seguintes atividades:
I- realização de eventos e de qualquer
atividade com a presença de público, ainda
que previamente autorizadas, que envolvam
aglomeração de pessoas, tais como evento
desportivo com público, show, feira, evento
científico, comício, passeata e afins.
II -visitação às unidades prisionais,
inclusive aquelas de natureza íntima. A
visita de advogados nos presídios do
Estado do Rio de Janeiro deverá ser
ajustada pelo Secretário de Estado de
Administração e
Penitenciária
para
possibilitar o atendimento das medidas do
presente Decreto.
III -a visita a pacientes diagnosticados com
a COVID-19, internados na rede pública ou
privada de saúde;
IV -da permanência, pela população, nas
praias, lagoas, rios e piscinas públicas.
§1º -A adoção das medidas aqui
recomendadas, após a sua formalização,
pela administração municipal, deverá ser
comunicada ao Governo do Estado do Rio
de Janeiro, por intermédio da Secretaria de
Estado da Casa Civil.
§2º -As forças de segurança do Estado do
Rio de Janeiro deverão atuar para manter
o cumprimento das disposições do presente
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Decreto sem prejuízo da instauração de
procedimento investigatório para apurar a
ocorrência
de
crime
e
infração
administrativa. A administração Pública
deverá assegurar o sigilo das informações.
Art. 6° - FICAM SUSPENSAS, até o dia
13 de setembro de 2020, para todo o
Estado, as aulas presenciais, sem prejuízo
da manutenção do calendário recomendado
pelo Ministério da Educação, nas unidades
da rede pública e privada de ensino,
inclusive nas unidades de ensino superior,
conforme regulamentação por ato infra
legal expedido pelo Secretário de Estado
de Educação;
§1º -A previsão de retomada das aulas
presenciais, sem prejuízo da manutenção
do calendário recomendado pelo Ministério
da Educação, para as unidades da rede
privada será no dia 14 de setembro
de2020 e na rede pública de ensino no
dia 05 de outubro de 2020, inclusive nas
unidades de ensino superior, nas regiões
que permaneçam em baixo risco (bandeira
amarela) por um período não inferior a 02
(duas) semanas da data prevista para a
respectiva retomada das atividades.
§2º -As deliberações específicas sobre o
retorno das aulas presenciais, ficarão a
cargo da Secretaria de Estado de
Educação - SEE-DUC e da Secretaria de
Estado de Ciência Tecnologia e Inovação
-SECTI que regulamentarão o assunto
através
de
ato
normativo
próprio(Resolução).
Art. 7º - FICAM AUTORIZADAS, para todo
o Estado, a prática, o funcionamento e a
reabertura das seguintes atividades e
estabelecimentos:

III -atividades esportivas de alto rendimento
sem
público,
respeitados os
devidos
protocolos e autorizadas pela Secretaria de
Estado de Saúde;
IV -dos pontos e locais de interesse
turístico desde que limitado acesso ao
público a 50% (cinquenta por cento) da
sua capacidade lotação, no horário das 08
horas às 20 horas;
V- de atividades esportivas individuais ao
ar livre, inclusive nos locais definidos no
inciso do art. 5º, preferencialmente próximo
a sua residência.
VI -das unidades do Departamento de
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro DETRAN,
observando
os
protocolos
definidos pelas autoridades sanitárias, tais
como distanciamento mínimo de 1 (um)
metro, utilização
de
máscaras
e
disponibilização
de
álcool
gel,
ou
preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, bem como agendamento
prévio;
VII
-das
unidades
do
Programa
Poupatempo RJ - Bangu, São João de
Meriti e Duque de Caxias, observando os
protocolos definidos pelas autoridades
sanitárias, tais como distanciamento mínimo
de 1 (um)metro, utilização de máscaras e
disponibilização
de
álcool
gel,
ou
preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar.
VIII -bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimento congêneres, limitando o
atendimento ao público a 50% (cinquenta
por cento) da sua capacidade de lotação,
com a normalidade de entrega e retirada
de alimentos no próprio estabelecimento;

IX
-feiras
livres
que
realizem
a
comercialização de produtos de gênero
alimentício e que tem papel fundamental
no
abastecimento
local, desde
que
cumpram as determinações da Secretaria
II -atividades culturais de qualquer natureza
de Estado de Saúde e, ainda, que as
no modelo drive in, desde que as pessoas
barracas
mantenham
distanciamento
não promovam aglomeração fora de seus
mínimo de 1 (um) metro e disponibilizem
veículos, devendo ser respeitada a
álcool 70%, ou preparações antissépticas
distância mínima de 1 (um) metro entre os
ou sanitizantes de efeito similar, aos
veículos estacionados, bem como sejam
feirantes
e
público,
competindo
às
adotados os protocolos sanitários;
Prefeituras Municipais ratificar a presente
determinação;
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X-lojas de conveniência, mercado de
pequeno porte, açougue, aviário, padaria,
lanchonete,
hortifrúti
e
demais
estabelecimentos
congêneres
que
se
destinam à venda de alimentos, bebidas,
materiais de limpeza e higiene pessoal,
vedada a permanência continuada e a
aglomeração de pessoas nesses locais;

§4º -Para garantir o abastecimento dos
estabelecimentos descritos no caput do
presente artigo, ficam suspensas, enquanto
perdurar a vigência do estado de
calamidade
pública
e
em
caráter
excepcional,
todas as
restrições
de
circulação de caminhões e veículos
destinados ao abastecimento de alimentos.

XI -de forma irrestrita, de todos os serviços
de saúde, tais como: hospitais, clínicas,
laboratórios e estabelecimentos similares,
ainda que esses funcionem no interior de
shopping centers, centros comerciais e
estabelecimentos congêneres;

Art. 8º - FICA AUTORIZADO, para todo
Estado, o funcionamento de shopping
centers e centros comerciais, no horário de
10 horas às 22horas, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) de sua capacidade
total, desde que:

XII -a retomada antecipada de atividades
práticas nos cursos da área da saúde em
instituições privadas de ensino superior, em
especial Medicina, Enfermagem, Farmácia,
Odontologia e Fisioterapia. Durante as
atividades práticas, fica à critério de cada
instituição de ensino superior, de acordo
com seu plano de retorno, o fornecimento
dos equipamentos de proteção individual EPI a seus respectivos alunos, bem como
a orientação para seu uso adequado, em
conformidade com os protocolos formulados
através do Plano de Retorno apresentado
pela Resolução SEEDUC n° 5854 de 30
de julho de 2020, publicada no DOERJ de
31/07/2020.

I
-garantam
o
fornecimento
de
equipamentos de proteção individual e
álcool em gel 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito
similar,
a
todos
os
empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores
de serviço;

XIII -de forma plena e
supermercados,
mercados
estabelecimentos comerciais
em seu CNAE os serviços
comercialização de produtos

irrestrita, de
e
demais
que possuam
de varejo e
alimentícios.

§1º -Os estabelecimentos comerciais de
que trata o presente artigo, deverão atentar
sobre a necessidade de afastamento entre
os consumidores com distância mínima de
1 (um) metro e sem aglomeração de
pessoas.
§2º -Cada estabelecimento deverá dispor
de quantidade suficiente de colaboradores
para assegurar o pleno funcionamento de
suas atividades.
§3º
-Os
estabelecimentos
deverão
disponibilizar, sabonete líquido, papel toalha
e água corrente para a correta assepsia
de clientes e funcionários.

II -disponibilizem na entrada do shopping
center ou centro comercial e das lojas e
elevadores, álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, a todos clientes e
frequentadores;
III -permitam o acesso e circulação no
interior do estabelecimento, apenas a
clientes, frequentadores, empregados e
prestadores de serviço que estiverem
utilizando máscara de proteção respiratória,
seja ela descartável ou reutilizável, de
forma adequada;
IV -adotem medidas de contenção do
acesso ao interior do estabelecimento com
vistas a manter o distanciamento mínimo
de 1 (um)metro entre cada cliente ou
frequentador;
V-mantenham fechadas as áreas de
recreação e lojas como brinquedotecas, de
jogos eletrônicos e congêneres;
VI -limitem a capacidade de utilização de
praças e quiosques de alimentação a 50%
(cinquenta por cento) da capacidade de
mesas e assentos;
VII -limitem o uso do estacionamento a
50% (cinquenta por cento) da capacidade;
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VIII -garantam a qualidade do ar dos
ambientes
climatizados,
seguindo
os
protocolos de manutenção dos aparelhos e
sistemas de climatização, realizando a
troca dos filtros do conforme determinação
da vigilância sanitária.

§1º -A suspensão regulada no art. 5º deste
Decreto estende-se aos estabelecimentos
localizados em Shoppings Centers e
Centros Comerciais.
§2º -Devem ser afastados de suas
atividades, de forma imediata, todos os
colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 9º - FICAM AUTORIZADAS, para todo
o Estado, as atividades de organizações
religiosas que deverão observar os
protocolos definidos pelas autoridades
sanitárias, e também observar o seguinte:
I- as pessoas que acessarem e saírem da
igreja ou do templo religioso deverão
realizar a higienização das mãos com
álcool-gel 70%ou preparações antissépticas
ou sanitizantes de efeito similar, colocadas
em dispensadores e disponibilizadas em
pontos estratégicos como na entrada, na
secretaria, confessionários, corredores, para
uso dos fiéis, religiosos e colaboradores;
II -manter todas as áreas ventiladas,
incluindo, caso exista, os locais de
alimentação;
III -o responsável pela igreja ou templo
deve orientar aos frequentadores que não
poderão participar de celebrações ou
eventos
religiosos,
caso
apresentem
sintomas de resfriado/gripe;
IV -manter regramento do uso obrigatório
e adequado de máscaras faciais e
distanciamento social de 1 metro entre as
pessoas.
Art. 10 - FICA DETERMINADO horário de
funcionamento
de
estabelecimentos
comerciais, industriais e de prestação de
serviços, de acordo com as tabelas
indicadas nos Anexos I, II III, IV e V deste
Decreto.

Art. 11 -Em todos os estabelecimentos que
se
mantiverem
abertos, impõe-se
a
observância de todos os protocolos e
medidas de segurança recomendados pelas
autoridades sanitárias, inclusive:
I-garantir a distância mínima de 1 (um)
metro entre as pessoas e uso obrigatório
de máscaras;
II -utilizar equipamentos de proteção
individual,
a
serem
fornecidos pelo
estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores
de serviço;
III -organizar uma escala de revezamento
de dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
IV -proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
V-priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
VI -disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
VII -manter os banheiros e demais locais
do estabelecimento higienizados e com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene
pessoal
dos
empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores
de serviço e consumidores;
VIII -utilizar adequadamente máscaras de
proteção facial, devendo impedir a entrada
ou permanência de pessoas sem a sua
utilização.
Parágrafo Único -Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos
os colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 12 - FICAM AUTORIZADAS, somente
para as regiões Baía da Ilha Grande,
Baixada
Litorânea,
Metropolitana
I,
Metropolitana II, Noroeste, Norte e Serrana,
a prática, o funcionamento e a reabertura
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das
seguintes
atividades
e
estabelecimentos, além dos dispostos
noArt. 7°:
I-atividades culturais de qualquer natureza
ao ar livre, desde que não promovam
aglomeração, devendo ser respeitada a
distância mínima de 1 (um) metro entre as
pessoas, bem como sejam adotados os
protocolos sanitários;
II -atividades esportivas coletivas ao ar
livre, inclusive nos locais definidos no inciso
do art. 5º, preferencialmente próximo a sua
residência;
III -lojas de comércio de rua, incluindo
galerias, exclusivamente no horário de 9h
às 19h, até o limite de 50% de sua
capacidade
total, considerando
as
observações descritas nos incisos I, II, III,
IV e VIII do Art. 8°;
IV -salões de beleza, barbearias e
congêneres,
com
agendamento prévio,
limitando o atendimento ao público 50%
(cinquenta por cento)da sua capacidade de
lotação, observando os protocolos definidos
pelas autoridades sanitárias;
V -atividades por ambulantes legalizados;
VI -o funcionamento de hotéis e pousadas,
que
deverão
observar
as regras
estabelecidas no programa selo "Rio de
Janeiro Turismo Consciente". Para bares e
restaurantes dos hotéis e pousadas devem
seguir as regras estabelecidas no inciso
VIII do Art. 7°;
VII -funcionamento de academias, centros
de ginástica e estabelecimentos similares,
com agendamento e capacidade máxima
simultânea
de
4m²
por
pessoa.
Excetuandose
as
atividades
que
necessitam do uso de equipamento de
difícil higienização, como pneu e corda
naval
nas
atividades
de
Crossfit.
Permanecem
suspensas
as
saunas,
piscinas (exceto para aula de natação),
kidsroom e spa;

capacidade máxima de 500 pessoas. Devese evitar aglomeração, respeitando a
distância mínima de 1 metro entre as
pessoas, inclusive nas áreas de acesso,
bem como sejam adotados os demais
protocolos sanitários;
IX -a retomada antecipada das atividades
presenciais de cursos livres regularmente
em funcionamento no Estado do Rio de
Janeiro;
X- a retomada parcial com quarenta por
cento das ocupações ou 2metros de
distanciamento nas salas de cinemas no
estado do Rio de Janeiro.
XI -a retomada parcial com 1/3 (um terço)
das ocupações das salas de teatro, salas
de concerto, museus e centros culturais no
estado do Rio de Janeiro, desde que
respeitadas as orientações e as normativas
segundo o Protocolo de Segurança
Sanitária elaborado pela Fundação Anita
Mantuano de Artes do Estado do Rio de
Janeiro (FUNARJ).
XII - a realização de eventos corporativos
em ambientes como hotéis, pavilhões,
centro de convenções e afins, desde que
assegurada a contenção do acesso ao
interior do estabelecimento, respeitando-se
o limite de 1/3 do limite de capacidade
total do local. Deve-se evitar aglomeração,
respeitando a distância mínima de 1 metro
entre as pessoas, inclusive nas áreas de
acesso, bem como sejam adotados os
demais protocolos sanitários. (Incluído pelo
Decreto Estadual nº 47.229 de 24 agosto de
2020)
§1º -O responsável pelo cinema deverá
cumprir todos os protocolos sanitários
formulados através do “Protocolo de
Procedimentos na Operação de Cinemas”
desenvolvido
pela
FEDERAÇÃO
NACIONAL DASEMPRESAS EXIBIDORAS
CINEMATOGRÁFICAS
(FENEEC)
e
aprovado pela Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa e Secretaria
de Estado de Saúde;

VIII -a realização de eventos sociais em
§2° -Durante as exibições é obrigatória a
ambientes como salões e casas de festas,
utilização de EPIs - equipamento de
desde que assegurada a contenção do
proteção individual por consumidores,
acesso ao interior do estabelecimento,
profissionais que trabalham no atendimento
respeitando-se o limite de 1/3 do limite de
capacidade total do local, limitando-se a
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do cinema e demais integrantes do parque
e x i b i d o r.

o Decreto Estadual n° 47.199, de 04 de
agosto de2020.

Art. 13 - FICA AUTORIZADO, a partir de
01 de setembro de 2020,o transporte de
detentos, para a realização de audiências,
de qualquer natureza, de acordo com a
capacidade operacional, de forma gradativa
e observando os protocolos definidos pelas
autoridades sanitárias.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2020.

Art. 14 -As Secretarias de Estado e os
demais órgãos integrantes da Administração
Pública poderão expedir atos infralegais em
conjunto com a Secretaria de Estado de
Saúde para regulamentar o presente
Decreto, nos limites de suas atribuições.

WILSON WITZEL
Governador

ANEXO I
Comércio de produtos essenciais - Horário
de funcionamento: 00h00 às 23h59

Art. 15 -As medidas de restrição
relacionadas
ao
transporte
público
intermunicipal
rodoviário,
aquaviário,
metroviário e ferroviário estão estabelecidas
no Decreto nº 47.128 de 19 de junho de
2020.

Supermercados

Art. 16 -Determino a manutenção da
avaliação da suspensão total ou parcial do
gozo de férias dos servidores da Secretaria
de Estado de Saúde, Secretaria de Estado
da Polícia Civil, Secretaria de Estado de
Polícia Militar, Secretaria de Estado de
Defesa Civil e Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária, a fim de que
não se comprometam as medidas de
prevenção.

Açougues

Art. 17 -Em caso de descumprimento das
medidas previstas neste Decreto, as
autoridades competentes devem apurar as
eventuais
práticas
de
infrações
administrativas previstas no artigo 10 da
Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de
1977, bem como do crime previsto no artigo
268 do Código Penal.
Art. 18 -A Secretaria Extraordinária de
Acompanhamento
das
Ações
Governamentais Integradas da COVID-19
realizará junto à Secretaria de Estado de
Saúde o monitoramento dos indicadores
relacionados à COVID-19 para reanálise,
podendo suprimir ou aumentar as restrições
previstas no presente decreto.
Art. 19 -Este Decreto entra em vigor a
contar da sua publicação, ficando revogado

Hortifrutigranjeiros
Minimercados
Mercearias

Peixarias
Padarias
Lojas de panificados
Comércio
especializado
naturais,
suplementos
alimentares

em
e

produtos
fórmulas

Postos de Combustíveis e suas lojas de
conveniências
Comércio de produtos farmacêuticos
Clínicas
e
consultórios
médicos,
odontológicos, laboratórios e farmacêuticas
Clínicas veterinárias
Comércio da Construção Civil, ferragens,
madeireiras, serralheiras, pinturas e afins
Comércio atacadista
Atividades
industriais
funcionamento contínuo

de

necessário

Serviços Industriais de Utilidade Pública
Agências de viagens, operadores turísticos
e serviços de reservas
ANEXO II
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Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 09h00 às 18h00

de

Tu r i s m o - Horário de funcionamento:
08h00 às 20h00

Serviços em Geral
Indústrias
extrativas
transformação

Indústrias

ANEXO V

de

Atividades gráficas

Pontos e locais de interesse turístico
limitados a 50% da sua capacidade de
lotação

Atividades financeiras, seguros e serviços
relacionados
Atividades imobiliárias
Atividades jurídicas, de contabilidade e de
auditoria
Atividades de empresas, de consultoria e
de gestão empresarial
Atividades de arquitetura e engenharia
Atividades de publicidade e comunicação
Atividades
administrativas
complementares

e

DECRETO Nº 47.228 DE 24 DE AGOSTO
DE 2020: Altera os incisos i, ii e iii, do
§ 1°, § 3º e § 4º, do art. 3º, do Decreto nº
47.128, de19 de junho de 2020, a fim de
estabelecer
novas
medidas
relacionadas às operações do transporte
público coletivo
intermunicipal
de
passageiros
no
período
atual
de
enfrentamento do novo coronavírus
(COVID-19), e dá outras providências.

serviços

Bancas de jornais e revistas

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, no uso das atribuições
constitucionais, legais;

Salão de beleza e congêneres

DECRETA:

Lotéricas e correspondentes bancários

ANEXO III
Comércio varejista, exceto shoppings
centers e centros comerciais - Horário de
funcionamento:09h00 às 19h00
Comércio varejista em geral

Art. 1º- Ficam alterados os incisos I, II e
III, do § 1°, do art. 3º, além dos parágrafos
3º e 4º do mesmo artigo, do Decreto nº
47.128, de 19de junho de 2020, passando
a vigorar a seguinte redação:

Comércio de combustíveis e lubrificantes,
exceto Postos de Combustíveis

“Art. 3º - Os modos de transporte devem
respeitar as seguintes restrições quanto à
taxa
de
ocupação
dos
veículos,
composições e embarcações:§ 1º Transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros:

Atividades
da
cadeia
automobilística:
oficinas, mecânicas, lanternagem, pintura
e afins

I - as linhas que realizam a circulação
entre municípios da Região Metropolitana
deverão operar:

Serviços de Corte e Costura

a) no caso de veículos tipo Urbano, com
ocupação limitada a 60% da capacidade
total do veículo, o que equivale a todos os
assentos
ocupados
somados
aos
passageiros em pé, limitados a duas
pessoas por metro quadrado;

Atividades
toalheiros

de

lavanderias,

tinturarias

e

Demais estabelecimentos não previstos nos
anexos I e II
ANEXO IV
Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 07h00 às 17h00
Construção Civil

de

b) no caso de veículos tipo Rodoviário,
com ocupação limitada ao número de
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assentos do veículo, sendo vedado
transporte de passageiros em pé;

o

II - as linhas que realizam a circulação
entre a Região Metropolitana e o interior
do Estado deverão operar:
a) no caso de veículos tipo Urbano, com
ocupação limitada a 60% da capacidade
total do veículo, o que equivale a todos os
assentos
ocupados
somados
aos
passageiros em pé, limitados a duas
pessoas por metro quadrado;
b) no caso de veículos tipo Rodoviário,
com a ocupação de até 60% (sessenta por
cento) dos assentos disponíveis, sendo
vedado o transporte de passageiros em pé;
III - as linhas que realizam a circulação
entre municípios do interior do Estado
deverão operar:
a) no caso de veículos tipo Urbano, com
ocupação limitada a 60% da capacidade
total do veículo, o que equivale a todos os
assentos
ocupados
somados
aos
passageiros em pé, limitados a duas
pessoas por metro quadrado;
b) no caso de veículos tipo Rodoviário,
com ocupação limitada ao número de
assentos do veículo, sendo vedado o
transporte de passageiros em pé;
....
§
3º
-O
transporte
ferroviário
de
passageiros deverá respeitara ocupação de
até 60% (sessenta por cento) da
capacidade de cada composição.
§ 4º - O transporte metroviário de
passageiros deverá respeitar a ocupação
de até 60% (sessenta por cento) da
capacidade de cada composição.
”Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor a
partir da 00:00h do dia 26 de agosto de
2020, ficando mantidos demais dispositivos
do Decreto nº 47.128, de 19 de junho de
2020.

DECRETO Nº 47.246 DE 1º DE SETEMBRO
DE 2020: Renova o estado de calamidade
pública em virtude da situação de
emergência
decorrente
do
novo
coronavírus (COVID-19), reconhecido por
meio da Lei Estadual nº 8.794/2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO, EM
EXERCÍCIO, no uso das atribuições legais e
constitucionais, tendo em vista o que consta
no Processo nº SEI-150001/004690/2020;
CONSIDERANDO:
- A Lei Estadual nº 8.794, de 17 de abril de
2020, que reconhece o estado de calamidade
pública em virtude da situação de emergência
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19),
declarado pelo Decreto Estadual nº 46.973,
de 16 de março de 2020;
- A possibilidade de renovação do prazo
estipulado pela Lei Estadual nº. 8.794, de 17
de abril de 2020, que se encerra em 1º de
setembro de 2020;
- O Decreto Legislativo nº 006, de 20 de março
2020, que reconhece, para os fins do art. 65
da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio
de 2000, a ocorrência do estado de
calamidade pública, nos termos da solicitação
do Presidente da República encaminhada por
meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de
2020, com efeitos até 31 de dezembro de
2020;
DECRETA:
Art. 1º - Fica renovado o prazo do estado de
calamidade pública, reconhecido pela Lei
Estadual nº 8.794, de 17 de abril de 2020, até
o dia 31 de dezembro de 2020.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data
da sua publicação.
Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2020.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2020.
CLÁUDIO CASTRO
WILSON WITZEL

Governador em Exercício

Governador
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DECRET0 Nº 47.250
DE
04
DE
SETEMBRO DE 2020: Dispõe sobre as
medidas
de
enfrentamento
da
propagação do novo coronavírus (covid19), em decorrência da situação
de
emergência em saúde, e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, EM EXER-CÍCIO, no uso
das atribuições constitucionais e legais, e
o
contido
no Processo
nº
SEI410001/000011/2020,
CONSIDERANDO:
- que o Estado do Rio de Janeiro
reconheceu a situação de emergência em
saúde por meio do Decreto nº 46.973, de
16 de março de2020;
- a necessidade de atualizar as medidas
para o enfrentamento da CO-VID-19 em
decorrência do aumento da capacidade do
Estado no atendimento às demandas por
leitos hospitalares;
- que a saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma dos artigos 196 e
197 da Constituição da República;
- as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
conforme o artigo 289, inciso III, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal
nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente da COVID-19;
- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro
de 2011, que dispõe sobre a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional;

- ESPIN e a Declaração de Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional OMS em 30 de janeiro de
2020;
- as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional e
internacional, ou seja, as situações
dispostas
no
Regulamento
Sanitário
Internacional, promulgado pelo Decreto
Federal nº 10.212, de30 de janeiro de
2020;
- a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (SarsCoV2), especialmente a obrigação de
articulação dos gestores do SUS como
competência do Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública (COEnCoV);
- o reconhecimento, pela Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia SBPT e pela Organização Mundial de
Saúde - OMS, quanto à eficácia do uso de
máscara facial, como medida de redução
da contaminação pelo Sars-CoV2;
- a última nota técnica n° 07/2020
produzida pela Secretaria Extraordinária de
Acompanhamento
das
Ações
Governamentais Integradas daCOVID-19 e
a atualização do PACTO COVID-19
apresentam redução do número de óbitos
confirmados de COVID-19, segunda à data
de ocorrência, no Estado do Rio de Janeiro,
além da redução na curva de casos de
Síndrome
Respiratória
Aguda
Grave
segundo data de internação no Estado do
Rio de Janeiro, cujos dados estão
disponíveis
em
https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/Mos
trarArquivo.php?C=MzQwO-DA%2C; e
- o cenário epidemiológico atual e a
capacidade instalada do sistema de saúde,
estando as regiões Baia de Ilha Grande e
Noroeste em nível de risco moderado e as
regiões, Baixada Litorânea, Centro Sul,
Médio
Paraíba,
Metropolitana
I,
Metropolitana II, Norte e Serrana em nível
de risco baixo para a COVID-19, cujos
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dados
estão
disponíveis
em
https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/09/
novo-mapa-de-risco-pa-ra-covid-indica-96da-populacao-do-estado-em-regioes-combandeira-amarela;

dificuldade para respirar, perda de paladar,
perda de olfato, coriza e outros) passa a
ser considerado um caso suspeito e deverá
adotar as orientações específicas expedidas
pelo Secretário de Estado de Saúde.

DECRETA:

Parágrafo Único -Os gestores dos contratos
de prestação de serviços deverão notificar
as empresas contratadas quanto à
responsabilidade destas em adotar todos
os meios necessários para conscientizar
seus funcionários quanto aos riscos da
COVID-19 e quanto à necessidade de
reportarem a ocorrência de sinais e
sintomas da doença, estando as empresas
passíveis de responsabilização contratual
em caso de omissão que resulte em
prejuízo à Administração Pública.

Art. 1º - Este Decreto estabelece novas
medidas temporárias de prevenção ao
contágio
e
de
enfrentamento
da
emergência
em
saúde
pública
de
importância internacional, decorrente da
COVID-19, bem como, reconhece a
necessidade de manutenção da situação
de emergência no âmbito do Estado do
Rio de Janeiro.
Art. 2º - Fica considerado obrigatório, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro,
enquanto vigorar a situação de emergência
em saúde em virtude da pandemia da
COVID-19, o uso de máscara de proteção
respiratória, seja ela descartável ou
reutilizável, de forma adequada, em
qualquer ambiente público, assim como em
estabelecimentos
privados
com
funcionamento
autorizado
de
acesso
coletivo.
§ 1º - Compreende- se entre os locais
descritos no caput deste artigo, dentre
outros: ruas, praças, parques, praias, meios
de transporte coletivo e individual de
passageiros, repartições públicas, hospitais,
supermercados,
farmácias,
padarias,
agências bancárias, além de outros
estabelecimentos comerciais.
§ 2º - Ficam desobrigadas da utilização de
máscaras as pessoas que sofrem de
patologias respiratórias e as pessoas com
deficiência severa nos membros superiores,
mediante apresentação de documento
médico que ateste o risco de utilização de
máscaras nos casos aqui especificados.
§ 3º - O uso de máscaras cirúrgicas ou
do tipo N95 será prioritário aos profissionais
da área da saúde.
Art.
3º
-Qualquer
servidor
público,
empregado público ou contratado por
empresa que presta serviço para o Estado
do Rio de Janeiro, que apresentar febre ou
sintomas respiratórios (tosse seca, dor de
garganta, mialgia, cefaleia e prostração,

Art. 4º - O servidor público que trabalhe
em regiões cujo risco da CO-VID-19 se
encontra moderado (Sinalização Laranja, a
saber as regiões Baia de Ilha Grande e
Noroeste), deverá exercer suas funções
laborais,
preferencialmente,
fora
das
instalações físicas do órgão de lotação, em
trabalho remoto (regime home office),
desde que observada a natureza da
atividade,
mediante
a
utilização
de
tecnologia de informação e de comunicação
disponíveis. Entretanto, para o servidor
público que trabalhe em regiões cujo risco
da
COVID-19
se
encontra baixo
(Sinalização Amarela, a saber as regiões
Baixada Litorânea, Centro Sul, Médio
Paraíba, Metropolitana I, Metropolitana II,
Norte e Serrana), o trabalho remoto deverá
ser mantido para a população de grupos
vulneráveis: pessoas com 60 anos ou mais
de
idade,
doentes
crônicos,
imunodeprimidos, gestantes e puérperas.
§1º- A autoridade superior, em cada caso,
deverá expedir ato de regulamentação do
trabalho remoto em atenção à manutenção
da continuidade e essencialidade das
atividades da Administração Pública.
§ 2º - Poderá, ainda, a autoridade superior
conceder
antecipação
de férias
ou
flexibilização da jornada com efetiva
compensação.
§3º- As reuniões administrativas serão
preferencialmente não presenciais (virtuais)
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utilizando-se dos meios tecnológicos de
informação e de comunicação disponíveis.
Art. 5º - De forma excepcional, com o
único objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevenção do contágio e
no combate da propagação da COVID-19,
diante de mortes já confirmadas, DETERMINO A SUSPENSÃO, até o dia 20 de
setembro de 2020, para todo o Estado, das
seguintes atividades:
I- realização de eventos e de qualquer
atividade com a presença de público, ainda
que previamente autorizadas, que envolvam
aglomeração de pessoas, tais como evento
desportivo com público, show, comício,
passeata e afins.
II - a visita a pacientes diagnosticados com
a COVID-19, internados na rede pública ou
privada de saúde;
III -da permanência, pela população, nas
praias, lagoas, rios e piscinas públicas.
§1º -A
adoção
das
medidas
aqui
recomendadas, após a sua formalização,
pela administração municipal, deverá ser
comunicada ao Governo do Estado do Rio
de Janeiro, por intermédio da Secretaria de
Estado da Casa Civil.
§2º -As forças de segurança do Estado do
Rio de Janeiro deverão atuar para manter
o cumprimento das disposições do presente
Decreto sem prejuízo da instauração de
procedimento investigatório para apurar a
ocorrência
de
crime
e
infração
administrativa. A administração Pública
deverá assegurar o sigilo das informações.
Art. 6° - FICAM SUSPENSAS, até o dia
13 de setembro de 2020, para todo o
Estado, as aulas presenciais, sem prejuízo
da manutenção do calendário recomendado
pelo Ministério da Educação, nas unidades
da rede pública e privada de ensino,
inclusive nas unidades de ensino superior,
conforme regulamentação por ato infra
legal expedido pelo Secretário de Estado
de Educação;

2020 e na rede pública de ensino no dia
05 de outubro de 2020, inclusive nas
unidades de ensino superior, nas regiões
que permaneçam em baixo risco (bandeira
amarela) por um período não inferior a 02
(duas) semanas da data prevista para a
respectiva retomada das atividades.
§2º- As deliberações específicas sobre o
retorno das aulas presenciais, ficarão a
cargo da Secretaria de Estado de
Educação - SEE-DUC e da Secretaria de
Estado de Ciência Tecnologia e Inovação
-SECTI que regulamentarão o assunto
através
de
ato
normativo
próprio
(Resolução).
Art. 7º - FICAM AUTORIZADAS, para todo
o Estado, a prática, o funcionamento e a
reabertura das seguintes atividades e
estabelecimentos:
I -das atividades desportivas tais como
ciclismo,
caminhadas,
montanhismo,
trekking ao ar livre, bem como nos Parques
Nacionais, Estaduais e Municipais;
II - atividades culturais de qualquer
natureza no modelo drive in, desde que as
pessoas não promovam aglomeração fora
de seus veículos, devendo ser respeitada
a distância mínima de 1 (um) a 2
(dois)metros
entre
os
veículos
estacionados, bem como sejam adotados
os protocolos sanitários;
III - atividades esportivas de alto
rendimento sem público, respeitados os
devidos protocolos e autorizadas pela
Secretaria de Estado de Saúde;
IV - dos pontos e locais de interesse
turístico desde que limitado acesso ao
público a 50% (cinquenta por cento) da
sua capacidade lotação;
V -de atividades esportivas individuais ao
ar livre, preferencialmente próximo a sua
residência.

VI - das unidades do Departamento de
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro DETRAN,
observando
os
protocolos
§ 1º - A previsão de retomada das aulas
definidos pelas autoridades sanitárias, tais
presenciais, sem prejuízo da manutenção
como distanciamento mínimo de 1 (um) a
do calendário recomendado pelo Ministério
2(dois)
metros,
a
depender
de
da Educação, para as unidades da rede
regulamentação municipal, utilização de
privada será no dia 14 de setembro de
máscaras e disponibilização de álcool gel,
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ou
preparações
antissépticas
ou
sanitizantes de efeito similar, bem como
agendamento prévio;
VII
- das
unidades
do
Programa
Poupatempo RJ - Bangu, São João de
Meriti e Duque de Caxias, observando os
protocolos definidos pelas autoridades
sanitárias, tais como distanciamento mínimo
de 1 (um)a 2 (dois) metros, a depender
de regulamentação municipal, utilização de
máscaras e disponibilização de álcool gel,
ou
preparações
antissépticas
ou
sanitizantes de efeito similar.
VIII -bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimento congêneres, limitando o
atendimento ao público a 50% (cinquenta
por cento) da sua capacidade de lotação,
vedados funcionamento após 01:00h,
sistema self-service e música ao vivo.
IX - feiras livres que realizem
a
comercialização de produtos de gênero
alimentício e que tem papel fundamental
no
abastecimento
local, desde
que
cumpram as determinações da Secretaria
de Estado de Saúde e, ainda, que as
barracas
mantenham
distanciamento
mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros, a
depender de regulamentação municipal, e
disponibilizem álcool 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito
similar, aos feirantes e público, competindo
às Prefeituras Municipais ratificar a presente
determinação;
X -lojas de conveniência, mercado de
pequeno porte, açougue, aviário, padaria,
lanchonete,
hortifrúti
e
demais
estabelecimentos
congêneres
que
se
destinam à venda de alimentos, bebidas,
materiais de limpeza e higiene pessoal,
vedada a aglomeração de pessoas nesses
locais;
XI - de forma irrestrita, de todos os serviços
de saúde, tais como: hospitais, clínicas,
laboratórios e estabelecimentos similares,
ainda que esses funcionem no interior de
shopping centers, centros comerciais e
estabelecimentos congêneres;

Odontologia e Fisioterapia. Durante as
atividades práticas, fica à critério de cada
instituição de ensino superior, de acordo
com seu plano de retorno, o fornecimento
dos equipamentos de proteção individual EPI a seus respectivos alunos, bem como
a orientação para seu uso adequado, em
conformidade com os protocolos formulados
através do Plano de Retorno apresentado
pela Resolução SEEDUC n° 5854, de 30
de julho de 2020, publicada no DOERJ de
31/07/2020.
XIII - de forma plena e irrestrita, de
supermercados,
mercados
e
demais
estabelecimentos comerciais que possuam
em seu CNAE os serviços de varejo e
comercialização de produtos alimentícios.§
1º - Os estabelecimentos comerciais de
que trata o presente artigo, deverão atentar
sobre a necessidade de afastamento entre
os consumidores com distância mínima de
1 (um) a 2 (dois) metros entre as pessoas,
a depender de regulamentação municipal e
sem aglomeração de pessoas.
XIV - XIV - De forma plena e imediata, as
atividades desenvolvidas pela Companhia
Estadual de Águas e Esgotos do Rio de
Janeiro, por seus prepostos e por seus
contratados, inclusive obras de manutenção
e
expansão
da
infraestrutura
de
saneamento básico. (Incluído pelo Decreto
Estadual nº 47.263 de 10 de setembro de
2020)
§2º- Cada estabelecimento deverá dispor de
quantidade suficiente de colaboradores para
assegurar o pleno funcionamento de suas
atividades.
§3º -Os
estabelecimentos
deverão
disponibilizar, sabonete líquido, papel toalha
e água corrente para a correta assepsia
de clientes efuncionários.§4º- Para garantir
o abastecimento dos estabelecimentos
descritos no caput do presente artigo, ficam
suspensas, enquanto perdurar a vigência do
estado de calamidade pública e em caráter
excepcional, todas
as
restrições
de
circulação de caminhões e veículos
destinados ao abastecimento de alimentos.

XII - a retomada antecipada de atividades
§ 5º - Os serviços de consumo de bebidas
práticas nos cursos da área da saúde em
alcóolicas em ambiente externo, conforme
instituições privadas de ensino superior, em
o inciso VIII deste artigo, ficam vedados
especial Medicina, Enfermagem, Farmácia,
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após 21:00h.” (Incluído pelo Decreto Estadual
nº 47.263 de 10 de setembro de 2020)
Art. 8º - FICA AUTORIZADO, para todo
Estado, o funcionamento de shopping
centers e centros comerciais, no horário de
10 horas às 22 horas, até o limite de 2/3
de sua capacidade total, desde que:
I-garantam o fornecimento de equipamentos
de proteção individual e álcool em gel 70%,
ou
preparações
antissépticas
ou
sanitizantes de efeito similar, a todos os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
II - disponibilizem na entrada do shopping
center ou centro comercial e das lojas e
elevadores, álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, a todos clientes e
frequentadores;
III -permitam o acesso e circulação no
interior do estabelecimento, apenas a
clientes, frequentadores, empregados e
prestadores de serviço que estiverem
utilizando máscara de proteção respiratória,
seja ela descartável ou reutilizável, de
forma adequada;
IV - adotem medidas de contenção do
acesso ao interior do estabelecimento com
vistas a manter o distanciamento mínimo
de 1 (um) a2 (dois) metros entre cada
cliente ou frequentador, a depender de
regulamentação municipal;
V- áreas de recreação infantil com 1/3 da
capacidade, vedado para crianças menores
de 3 anos;
VI - limitem a capacidade de utilização de
praças e quiosques de alimentação a 2/3
da capacidade de mesas e assentos;
VII - limitem o uso do estacionamento a
2/3 da capacidade;

os colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 9º - FICAM AUTORIZADAS, para todo
o Estado, as atividades de organizações
religiosas que deverão observar os
protocolos definidos pelas autoridades
sanitárias, e também observar o seguinte:
I- as pessoas que acessarem e saírem da
igreja ou do templo religioso deverão
realizar a higienização das mãos com
álcool-gel 70%ou preparações antissépticas
ou sanitizantes de efeito similar, colocadas
em dispensadores e disponibilizadas em
pontos estratégicos como na entrada, na
secretaria, confessionários, corredores, para
uso dos fiéis, religiosos e colaboradores;
II -manter todas as áreas ventiladas,
incluindo,
caso
exista,
os
locaisde
alimentação;
III - o responsável pela igreja ou templo
deve orientar aos frequentadores que não
poderão participar de celebrações ou
eventos
religiosos,
caso
apresentem
sintomas de resfriado/gripe
;IV -manter regramento do uso obrigatório
e adequado de máscaras faciais e
distanciamento social de 1 (um) a 2 (dois)
metros entre as pessoas, a depender de
regulamentação municipal.
Art. 10 - FICA DETERMINADO horário de
funcionamento
de
estabelecimentos
comerciais, industriais e de prestação de
serviços, de acordo com as tabelas
indicadas nos Anexos I, II III, IV deste
Decreto.
Art. 11 - Em todos os estabelecimentos
que se mantiverem abertos, impõe-se a
observância de todos os protocolos e
medidas de segurança recomendados pelas
autoridades sanitárias, inclusive:

VIII - garantam a qualidade do ar dos
ambientes
climatizados,
seguindo
os
protocolos de manutenção dos aparelhos e
sistemas de climatização, realizando a
troca dos filtros do conforme determinação
da vigilância sanitária.

I- garantir a distância mínima de 1 (um)
2 (dois) metros entre as pessoas 1 (um)
2 (dois) metros entre as pessoas,
depender de regulamentação municipal
uso obrigatório de máscaras;

Parágrafo Único -Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos

II -utilizar equipamentos de proteção
individual,
a
serem
fornecidos pelo
estabelecimento, todos os empregados,
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colaboradores, terceirizados e prestadores
de serviço;
III -organizar uma escala de revezamento
de dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
IV -proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
V-priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
VI -disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
VII -manter os banheiros e demais locais
do estabelecimento higienizados e com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene
pessoal
dos
empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores
de serviço e consumidores;
VIII -utilizar adequadamente máscaras de
proteção facial, devendo impedir a entrada
ou permanência de pessoas sem a sua
utilização.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos
os colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 12 - FICAM AUTORIZADAS, somente
para as regiões Baixada Litorânea, Centro
Sul, Médio Paraíba, Metropolitana I,
Metropolitana II, Norte e Serrana, a prática,
o funcionamento e a reabertura das seguintes atividades e estabelecimentos, além
dos dispostos no Art. 7º:
I -atividades culturais de qualquer natureza
ao ar livre, desde que não promovam
aglomeração, devendo ser respeitada a
distância mínima de 1 (um) a 2 (dois)
metros entre as pessoas, a depender de
regulamentação municipal bem como sejam
adotados os protocolos sanitários;

às 19h, até o limite de 2/3 de sua
capacidade
total, considerando
as
observações descritas nos incisos I, II, III,
IV e VIII do Art. 8°;
III -salões de beleza, barbearias e
congêneres,
com
agendamento prévio,
limitando o atendimento ao público em até
50% (cinquenta por cento) da sua
capacidade de lotação, observando os
protocolos definidos pelas autoridades
sanitárias;
IV -atividades por ambulantes legalizados;
V -o funcionamento de hotéis e pousadas,
que
deverão
observar
as regras
estabelecidas no programa selo "Rio de
Janeiro Turismo Consciente". Para bares e
restaurantes dos hotéis e pousadas devem
seguir as regras estabelecidas no inciso
VIII do Art. 7°;
VI -funcionamento de academias, centros
de ginástica e estabelecimentos similares,
com agendamento e capacidade máxima
simultânea de 4m² por pessoa. Excetuandose as atividades que necessitam do uso de
equipamento de difícil higienização, como
pneu e corda naval nas atividades de
Crossfit.
Permanecem
suspensas
as
saunas, piscinas (exceto para aula de
natação e hidroginástica). Aulas de
hidroginástica vedada para grupos de risco
e gestantes. Kidsroom abertoscom 50% da
capacidade com acompanhamento de
recreador. Vedado para crianças menores
de 3 anos e o compartilhamento de
objetos;
VII -a realização de eventos sociais em
ambientes como salões e casas de festas,
hotéis, pavilhões, centro de convenções e
afins desde que assegurada a contenção
do acesso ao interior do estabelecimento,
respeitando-se o limite de 1/3 do limite de
capacidade total do local. Deve-se evitar
aglomeração,
respeitando
a distância
mínima de 1 (um) a 2 (dois) metros entre
as pessoas, inclusive nas áreas de acesso,
bem como sejam adotados os demais
protocolos sanitários;

VIII -a realização de eventos de negócios,
coorporativos e científico sem ambientes
II - lojas de comércio de rua, incluindo
como
hotéis,
pavilhões,
centro
de
galerias, exclusivamente no horário de 9h
convenções e afins desde que assegurada
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a contenção do acesso ao interior do
estabelecimento, respeitando-se o limite de
50% (cinquenta por cento) do limite de
capacidade total do local. Deve-se evitar
aglomeração,
respeitando a distância
mínima de 1 (um) a 2 (dois) metros entre
as pessoas, inclusive nas áreas de acesso,
a depender de regulamentação o municipal,
bem como sejam adotados os demais
protocolos sanitários;
IX -a retomada antecipada das atividades
presenciais de cursos livres regularmente
em funcionamento no Estado do Rio de
Janeiro;
X- a retomada parcial com 50% (quarenta
por cento) das ocupações ou 2 metros de
distanciamento nas salas de cinemas no
estado do Rio de Janeiro.
XI -a retomada parcial com 1/3 (um terço)
das ocupações das salas de teatro, salas
de concerto, museus e centros culturais no
Estado do Rio de Janeiro, desde que
respeitadas as orientações e as normativas
segundo o Protocolo de Segurança
Sanitária elaborado pela Fundação Anita
Mantuano de Artes do Estado do Rio de
Janeiro (FUNARJ).
§ 1º - O responsável pelo cinema deverá
cumprir todos os protocolos sanitários
formulados através do “Protocolo de
Procedimentos na Operação de Cinemas”
desenvolvido
pela
FEDERAÇÃO
NACIONAL DASEMPRESAS EXIBIDORAS
CINEMATOGRÁFICAS
(FENEEC)
e
aprovado pela Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa e Secretaria
de Estado de Saúde;
§2° -Durante as exibições é obrigatória a
utilização de EPIs - equipamento de
proteção individual por consumidores,
profissionais que trabalham no atendimento
do cinema e demais integrantes do parque
exibidor.
Art. 13 - FICA AUTORIZADA para todo o
Estado a visitação às unidades prisionais,
a partir de 10 de setembro de 2020,
conforme regulamentação a ser expedida
pela Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária, de acordo com a capacidade
operacional,
de
forma
gradativa
e

observando os protocolos definidos pelas
autoridades sanitárias.
Art. 14 - As Secretarias de Estado e os
demais órgãos integrantes da Administração
Pública poderão expedir atos infra legais
em conjunto com a Secretaria de Estado
de Saúde para regulamentar o presente
Decreto, nos limites de suas atribuições.
Art. 14º - FICA PROIBIDO, aos sábados,
domingos e feriados, o estacionamento de
veículos automotores particulares na orla
marítima do Município do Rio de Janeiro,
no trecho entre as praias do Leme ao
Pontal, ressalvados os de proprietários que
residam nas proximidades. (Incluído pelo
Decreto Estadual nº 47.263 de 10 de
setembro de 2020)
Art. 15 -As medidas de restrição
relacionadas
ao
transporte
público
intermunicipal
rodoviário,
aquaviário,
metroviário e ferroviário estão estabelecidas
no Decreto nº 47.128 de 19 de junho de
2020.
Art. 16 - Determino a manutenção da
avaliação da suspensão total ou parcial do
gozo de férias dos servidores da Secretaria
de Estado de Saúde, Secretaria de Estado
da Polícia Civil, Secretaria de Estado de
Polícia Militar, Secretaria de Estado de
Defesa Civil e Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária, a fim de que
não se comprometam as medidas de
prevenção.
Art. 17 -Em caso de descumprimento das
medidas previstas neste Decreto, as
autoridades competentes devem apurar as
eventuais
práticas
de
infrações
administrativas previstas no artigo 10 da
Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de
1977, bem como do crime previsto no artigo
268 do Código Penal.
Art. 18 - A Secretaria Extraordinária de
Acompanhamento
das
Ações
Governamentais Integradas da COVID-19
realizará junto à Secretaria de Estado de
Saúde o monitoramento dos indicadores
relacionados à COVID-19 para reanálise,
podendo suprimir ou aumentar as restrições
previstas no presente Decreto.
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Art. 19 - Este Decreto entrará em vigor a
contar da sua publicação, ficando revogado
o Decreto Estadual nº 47.199, de 05 de
setembro de 2020.Rio de Janeiro, 04 de
setembro de 2020

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

ANEXO II
Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 09h00 às 18h00

Serviços em Geral Indústrias extrativas
Indústrias de transformação Atividades
gráficas Atividades financeiras, seguros e
serviços
relacionados
Atividades
imobiliárias
Atividades jurídicas, de contabilidade e de
auditoria Atividades de empresas, de
consultoria e de gestão empresarial
Atividades de arquitetura e engenharia

ANEXO I
Comércio de produtos essenciais - Horário
de funcionamento: 00h00 às 23h59

Atividades de publicidade e comunicação
Atividades
administrativas
e
serviços
complementares
Lotéricas
e
correspondentes
bancários Bancas
de
jornais e revistas Salão de beleza e
congêneres

Supermercados
Hortifrutigranjeiro
Minimercados
Mercearias

ANEXO III

Açougues

Comércio varejista, exceto shoppings
centers e centros comerciais - Horário de
funcionamento: 09h00 às 19h00

Peixarias
Padarias

Comércio varejista em geral

Lojas de panificados
Comércio especializado
naturais,
suplementos
alimentares

em
e

produtos
fórmulas

Postos de Combustíveis e suas lojas de
conveniências
Comércio
de produtos
farmacêuticos
Clínicas
e
consultórios
médicos,
odontológicos, laboratórios e farmacêuticas
Clínicas
veterinárias Comércio
da
Construção Civil, ferragens, madeireiras,
serralheiras, pinturas e afins
Comércio atacadista
Atividades
industriais
funcionamento contínuo

de

de

necessário

Atividades
toalheiros

de

lavanderias,

tinturarias

e

Comércio de combustíveis e lubrificantes,
exceto Postos de Combustíveis
Atividades
da
cadeia
automobilística:
oficinas, mecânicas, lanternagem, pintura
e afins
Serviços de Corte e Costura
Demais estabelecimentos não previstos nos
anexos I e II
ANEXO IV
Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 07h00 às 17h00
Construção Civil

Serviços Industriais de Utilidade Pública
Agências de viagens, operadores turísticos
e serviços de reservas
Pontos e locais de interesse turísticos
limitados a 50% da sua capacidade de
lotação
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DECRETO Nº 47.287 DE 18 DE SETEMBRO
DE 2020: Dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (COVID-19), em decorrência
da situação de emergência em saúde, e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, EM EXERCÍCIO, no uso das
atribuições constitucionais e legais, e o
contido
no
Processo
nº
SEI410001/000011/2020,
CONSIDERANDO:
- que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu
a situação de emergência em saúde por meio
do Decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020;
- a necessidade de atualizar as medidas para
o
enfrentamento
da
COVID-19
em
decorrência do aumento da capacidade do
Estado no atendimento às demandas por
leitos hospitalares;
- que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
- as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
conforme o artigo 289, inciso III, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal nº
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da COVID-19;

- as medidas de emergência em saúde pública
de importância nacional e internacional, ou
seja, as situações dispostas no Regulamento
Sanitário Internacional, promulgado pelo
Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro
de 2020;
- a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020,
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a
Declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (Sars-CoV2), especialmente a
obrigação de articulação dos gestores do SUS
como competência do Centro de Operações
de Emergências em Saúde Pública (COEnCoV);
- o reconhecimento, pela Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia - SBPT e pela
Organização Mundial de Saúde - OMS,
quanto à eficácia do uso de máscara facial,
como medida de redução da contaminação
pelo Sars-CoV2;
- a última nota técnica n° 08/2020 produzida
pela
Secretaria
Extraordinária
de
Acompanhamento
das
Ações
Governamentais Integradas da COVID-19 e a
atualização
do
PACTO
COVID-19
apresentam redução do número de óbitos
confirmados de COVID-19, segunda à data de
ocorrência, no Estado do Rio de Janeiro, além
da redução na curva de casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave segundo data de
internação no Estado do Rio de Janeiro, cujos
dados estão disponíveis em
https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/Mos
trarArquivo.php?C=MzQzNDY%2C ; e - o
cenário epidemiológico atual e a capacidade
instalada do sistema de saúde, estando a
região Norte em nível de risco moderado e as
regiões, Baia de Ilha Grande, Baixada
Litorânea, Centro Sul, Médio Paraíba,
Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste e
Serrana em nível de risco baixo para a
COVID-19, cujos dados estão disponíveis em

- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional;

https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/Mos
trarArquivo.php?C=MzQ-zNDc%2C;

- ESPIN e a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional
OMS em 30 de janeiro de 2020;

Art. 1º - Este Decreto estabelece novas
medidas temporárias de prevenção ao
contágio e de enfrentamento da emergência

DECRETA:
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em
saúde
pública
de
importância
internacional, decorrente da COVID-19, bem
como, reconhece a necessidade de
manutenção da situação de emergência no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

ocorrência de sinais e sintomas da doença,
estando as empresas passíveis de
responsabilização contratual em caso de
omissão que resulte em prejuízo à
Administração Pública.

Art. 2º - Fica considerado obrigatório, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, enquanto
vigorar a situação de emergência em saúde
em virtude da pandemia da COVID-19, o uso
de máscara de proteção respiratória, seja ela
descartável ou reutilizável, de forma
adequada, em qualquer ambiente público,
assim como em estabelecimentos privados
com funcionamento autorizado de acesso
coletivo.

Art. 4º - O servidor público que trabalhe em
regiões cujo risco da COVID-19 se encontra
moderado (Sinalização Laranja, a saber a
região Norte), deverá exercer suas funções
laborais,
preferencialmente,
fora
das
instalações físicas do órgão de lotação, em
trabalho remoto (regime home office), desde
que observada a natureza da atividade,
mediante a utilização de tecnologia de
informação e de comunicação disponíveis.
Entretanto, para o servidor público que
trabalhe em regiões cujo risco da COVID-19
se encontra baixo (Sinalização Amarela, a
saber as regiões Baia de Ilha Grande, Baixada
Litorânea, Centro Sul, Médio Paraíba,
Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste e
Serrana), o trabalho remoto deverá ser
mantido para a população de grupos
vulneráveis: pessoas com 60 anos ou mais de
idade, doentes crônicos, imunodeprimidos,
gestantes e puérperas.

§ 1º - Compreende-se entre os locais
descritos no caput deste artigo, dentre outros:
ruas, praças, parques, praias, meios de
transporte
coletivo
e
individual
de
passageiros, repartições públicas, hospitais,
supermercados,
farmácias,
padarias,
agências bancárias, além de outros
estabelecimentos comerciais.
§ 2º - Ficam desobrigadas da utilização de
máscaras as pessoas que sofrem de
patologias respiratórias e as pessoas com
deficiência severa nos membros superiores,
mediante apresentação de documento
médico que ateste o risco de utilização de
máscaras nos casos aqui especificados.
§ 3º - O uso de máscaras cirúrgicas ou do tipo
N95 será prioritário aos profissionais da área
da saúde.
Art. 3º - Qualquer servidor público, empregado
público ou contratado por empresa que presta
serviço para o Estado do Rio de Janeiro, que
apresentar febre ou sintomas respiratórios
(tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia
e prostração, dificuldade para respirar, perda
de paladar, perda de olfato, coriza e outros)
passa a ser considerado um caso suspeito e
deverá adotar as orientações específicas
expedidas pelo Secretário de Estado de
Saúde.

§ 1º - A autoridade superior, em cada caso,
deverá expedir ato de regulamentação do
trabalho remoto em atenção à manutenção da
continuidade e essencialidade das atividades
da Administração Pública.
§ 2º - Poderá, ainda, a autoridade superior
conceder
antecipação
de
férias
ou
flexibilização da jornada com efetiva
compensação.
§ 3º - As reuniões administrativas serão
preferencialmente não presenciais (virtuais)
utilizando-se dos meios tecnológicos de
informação e de comunicação disponíveis.
Art. 5º - De forma excepcional, com o único
objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevenção do contágio e no
combate da propagação da COVID-19, diante
de mortes já confirmadas, DETERMINO A
SUSPENSÃO, até o dia 06 de outubro de
2020, para todo o Estado, das seguintes
atividades:

Parágrafo Único - Os gestores dos contratos
de prestação de serviços deverão notificar as
empresas
contratadas
quanto
à
responsabilidade destas em adotar todos os
I - realização de eventos e de qualquer
meios necessários para conscientizar seus
atividade com presença de público, que
funcionários quanto aos riscos da COVID-19
envolvam aglomeração de pessoas, tais como
e quanto à necessidade de reportarem a
eventos desportivos com público, show,
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comício passeata e afins, com exceção de
retorno dos torcedores aos estádios de futebol
que seguirá legislação específica e eventos e
atividades culturais previamente autorizadas,
seguindo os protocolos avaliados pela
Secretaria
Extraordinária
de
Acompanhamento
das
Ações
Governamentais Integradas da COVID19.”
(Redação dada pelo Decreto Estadual
nº47.299 de 01 de outubro de 2020)

ao ar livre, bem como nos Parques Nacionais,
Estaduais e Municipais;

II - a visita a pacientes diagnosticados com a
COVID-19, internados na rede pública ou
privada de saúde;

III - atividades esportivas de alto rendimento
sem público, respeitados os devidos
protocolos e autorizadas pela Secretaria de
Estado de Saúde;

III - da permanência, pela população, nas
praias, lagoas, rios e piscinas públicas.
§ 1º - A adoção das medidas aqui
recomendadas, após a sua formalização, pela
administração
municipal,
deverá
ser
comunicada ao Governo do Estado do Rio de
Janeiro, por intermédio da Secretaria de
Estado da Casa Civil.
§ 2º - As forças de segurança do Estado do
Rio de Janeiro deverão atuar para manter o
cumprimento das disposições do presente
Decreto sem prejuízo da instauração de
procedimento investigatório para apurar a
ocorrência de crime e infração administrativa.
A administração Pública deverá assegurar o
sigilo das informações.
Art. 6º - As deliberações específicas sobre o
retorno das aulas presenciais ficarão a cargo
da Secretaria de Estado de Educação SEEDUC e da Secretaria de Estado de
Ciência Tecnologia e Inovação - SECTI, que
regulamentarão o assunto através de ato
normativo próprio (Resolução). (alterado pelo
Decreto nº 47.300 de 02 de outubro de 2020)
Parágrafo Único - As deliberações específicas
sobre o retorno das aulas presenciais, ficarão
a cargo da Secretaria de Estado de Educação
- SEEDUC e da Secretaria de Estado de
Ciência Tecnologia e Inovação - SECTI que
regulamentarão o assunto através de ato
normativo próprio (Resolução).
Art. 7º - FICAM AUTORIZADAS, para todo o
Estado, a prática, o funcionamento e a
reabertura das seguintes atividades e
estabelecimentos:

II - atividades culturais de qualquer natureza
no modelo drive in, desde que as pessoas não
promovam aglomeração fora de seus
veículos, devendo ser respeitada a distância
mínima de 1 (um) a 2 (dois) metros entre os
veículos estacionados, bem como sejam
adotados os protocolos sanitários;

IV - dos pontos e locais de interesse turístico
desde que limitado acesso ao público a 50%
(cinquenta por cento) da sua capacidade
lotação;
V - de atividades esportivas individuais ao ar
livre, preferencialmente próximo a sua
residência.
VI - das unidades do Departamento de
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro DETRAN, observando os protocolos definidos
pelas autoridades sanitárias, tais como
distanciamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois)
metros, a depender de regulamentação
municipal, utilização de máscaras e
disponibilização de álcool gel, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar,
bem como agendamento prévio;
VII - das unidades do Programa Poupatempo
RJ - Bangu, São João de Meriti e Duque de
Caxias, observando os protocolos definidos
pelas autoridades sanitárias, tais como
distanciamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois)
metros, a depender de regulamentação
municipal, utilização de máscaras e
disponibilização de álcool gel, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar.
VIII - bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimento congêneres, limitando o
atendimento ao público a 50% (cinquenta por
cento) da sua capacidade de lotação, vedados
funcionamento após 01:00h, sistema selfservice e música ao vivo.

IX - feiras livres que realizem a
comercialização de produtos de gênero
alimentício e que tem papel fundamental no
I - das atividades desportivas tais como
abastecimento local, desde que cumpram as
ciclismo, caminhadas, montanhismo, trekking
determinações da Secretaria de Estado de
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Saúde e, ainda, que as barracas mantenham
distanciamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois)
metros, a depender de regulamentação
municipal, e disponibilizem álcool 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, aos feirantes e público,
competindo às Prefeituras Municipais ratificar
a presente determinação;
X - lojas de conveniência, mercado de
pequeno porte, açougue, aviário, padaria,
lanchonete,
hortifrúti
e
demais
estabelecimentos
congêneres
que
se
destinam à venda de alimentos, bebidas,
materiais de limpeza e higiene pessoal,
vedada a aglomeração de pessoas nesses
locais;
XI - de forma irrestrita, de todos os serviços de
saúde, tais como: hospitais, clínicas,
laboratórios e estabelecimentos similares,
ainda que esses funcionem no interior de
shopping centers, centros comerciais e
estabelecimentos congêneres;
XII - a retomada antecipada de atividades
práticas nos cursos da área da saúde em
instituições privadas de ensino superior, em
especial Medicina, Enfermagem, Farmácia,
Odontologia e Fisioterapia. Durante as
atividades práticas, fica à critério de cada
instituição de ensino superior, de acordo com
seu plano de retorno, o fornecimento dos
equipamentos de proteção individual - EPI a
seus respectivos alunos, bem como a
orientação para seu uso adequado, em
conformidade com os protocolos formulados
através do Plano de Retorno apresentado
pela Resolução SEEDUC n° 5854, de 30 de
julho de 2020, publicada no DOERJ de
31/07/2020.

a necessidade de afastamento entre os
consumidores com distância mínima de 1
(um) a 2 (dois) metros entre as pessoas, a
depender de regulamentação municipal e sem
aglomeração de pessoas.
§ 2º - Cada estabelecimento deverá dispor de
quantidade suficiente de colaboradores para
assegurar o pleno funcionamento de suas
atividades.
§ 3º - Os estabelecimentos deverão
disponibilizar, sabonete líquido, papel toalha e
água corrente para a correta assepsia de
clientes e funcionários.
§ 4º - Para garantir o abastecimento dos
estabelecimentos descritos no caput do
presente artigo, ficam suspensas, enquanto
perdurar a vigência do estado de calamidade
pública e em caráter excepcional, todas as
restrições de circulação de caminhões e
veículos destinados ao abastecimento de
alimentos.
§ 5º - Os serviços de consumo de bebidas
alcóolicas em ambiente externo ao
estabelecimento, conforme o inciso VIII deste
artigo, ficam vedados após 22:00h, ficando
autorizados os serviços de consumo de
bebidas alcoólicas apenas para os clientes
devidamente acomodados e sentados em
mesas e cadeiras nas áreas internas e
externas, respeitando o distanciamento
mínimo de 1 (um) metro a 2 (dois) metros.
Art. 8º - FICA AUTORIZADO, para todo
Estado, o funcionamento de shopping centers
e centros comerciais, no horário de 10 horas
às 22 horas, até o limite de 2/3 de sua
capacidade total, desde que:

XIII - de forma plena e irrestrita, de
supermercados,
mercados
e
demais
estabelecimentos comerciais que possuam
em seu CNAE os serviços de varejo e
comercialização de produtos alimentícios.

I - garantam o fornecimento de equipamentos
de proteção individual e álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;

XIV - De forma plena e imediata, as atividades
desenvolvidas pela Companhia Estadual de
Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, por seus
prepostos e por seus contratados, inclusive
obras de manutenção e expansão da
infraestrutura de saneamento básico.

II - disponibilizem na entrada do shopping
center ou centro comercial e das lojas e
elevadores, álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito
similar,
a
todos
clientes
e
frequentadores;

§ 1º - Os estabelecimentos comerciais de que
III - permitam o acesso e circulação no interior
trata o presente artigo, deverão atentar sobre
do estabelecimento, apenas a clientes,
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

524
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

frequentadores, empregados e prestadores
de serviço que estiverem utilizando máscara
de proteção respiratória, seja ela descartável
ou reutilizável, de forma adequada;
IV - adotem medidas de contenção do acesso
ao interior do estabelecimento com vistas a
manter o distanciamento mínimo de 1 (um) a
2 (dois) metros entre cada cliente ou
frequentador, a depender de regulamentação
municipal;
V - áreas de recreação infantil com 1/3 da
capacidade, vedado para crianças menores
de 3 anos;
VI - limitem a capacidade de utilização de
praças e quiosques de alimentação a 2/3 da
capacidade de mesas e assentos;
VII - limitem o uso do estacionamento a 2/3 da
capacidade;
VIII - garantam a qualidade do ar dos
ambientes
climatizados,
seguindo
os
protocolos de manutenção dos aparelhos e
sistemas de climatização, realizando a troca
dos filtros do conforme determinação da
vigilância sanitária.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos os
colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 9º - FICAM AUTORIZADAS, para todo o
Estado, as atividades de organizações
religiosas que deverão observar os protocolos
definidos pelas autoridades sanitárias, e
também observar o seguinte:
I - as pessoas que acessarem e saírem da
igreja ou do templo religioso deverão realizar
a higienização das mãos com álcool-gel 70%
ou preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, colocadas em dispensadores
e disponibilizadas em pontos estratégicos
como
na
entrada,
na
secretaria,
confessionários, corredores, para uso dos
fiéis, religiosos e colaboradores;
II - manter todas as áreas ventiladas,
incluindo, caso exista, os locais de
alimentação;
III - o responsável pela igreja ou templo deve
orientar aos frequentadores que não poderão

participar de celebrações ou eventos
religiosos, caso apresentem sintomas de
resfriado/gripe;
IV - manter regramento do uso obrigatório e
adequado
de
máscaras
faciais
e
distanciamento social de 1 (um) a 2 (dois)
metros entre as pessoas, a depender de
regulamentação municipal.
Art. 10 - FICA DETERMINADO horário de
funcionamento
de
estabelecimentos
comerciais, industriais e de prestação de
serviços, de acordo com as tabelas indicadas
nos Anexos I, II III, IV deste Decreto.
Art. 11 - Em todos os estabelecimentos que se
mantiverem abertos, impõe-se a observância
de todos os protocolos e medidas de
segurança recomendados pelas autoridades
sanitárias, inclusive:
I - garantir a distância mínima de 1 (um) a 2
(dois) metros entre as pessoas 1 (um) a 2
(dois) metros entre as pessoas, a depender de
regulamentação municipal e uso obrigatório
de máscaras;
II - utilizar equipamentos de proteção
individual,
a serem fornecidos
pelo
estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;
III - organizar uma escala de revezamento de
dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
IV - proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
V - priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
VI - disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
VII - manter os banheiros e demais locais do
estabelecimento
higienizados
e
com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene
pessoal
dos
empregados,
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colaboradores, terceirizados, prestadores de
serviço e consumidores;
VIII - utilizar adequadamente máscaras de
proteção facial, devendo impedir a entrada ou
permanência de pessoas sem a sua
utilização.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos os
colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 12 - FICAM AUTORIZADAS, somente
para as regiões Baia de Ilha Grande, Baixada
Litorânea, Centro Sul, Médio Paraíba,
Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste e
Serrana, a prática, o funcionamento e a
reabertura das seguintes atividades e
estabelecimentos, além dos dispostos no Art.
7º:
I - atividades culturais de qualquer natureza
ao ar livre, desde que não promovam
aglomeração, devendo ser respeitada a
distância mínima de 1 (um) a 2 (dois) metros
entre as pessoas, a depender de
regulamentação municipal bem como sejam
adotados os protocolos sanitários;
II - lojas de comércio de rua, incluindo
galerias, exclusivamente no horário de 9h às
19h, até o limite de 2/3 de sua capacidade
total, considerando as observações descritas
nos incisos I, II, III, IV e VIII do Art. 8°;
III - salões de beleza, barbearias e
congêneres, com agendamento prévio,
limitando o atendimento ao público em até
50% (cinquenta por cento) da sua capacidade
de lotação, observando os protocolos
definidos pelas autoridades sanitárias;
IV - atividades por ambulantes legalizados;
V - o funcionamento de hotéis e pousadas,
que deverão observar as regras estabelecidas
no programa selo "Rio de Janeiro Turismo
Consciente". Para bares e restaurantes dos
hotéis e pousadas devem seguir as regras
estabelecidas no inciso VIII do Art. 7°;
VI - funcionamento de academias, centros de
ginástica e estabelecimentos similares, com
agendamento
e
capacidade
máxima
simultânea de 4m² por pessoa. Excetuandose as atividades que necessitam do uso de

equipamento de difícil higienização, como
pneu e corda naval nas atividades de Crossfit.
Permanecem suspensas as saunas, piscinas
(exceto
para
aula
de
natação
e
hidroginástica). Aulas de hidroginástica
vedada para grupos de risco e gestantes.
Kidsroom abertos com 50% da capacidade
com acompanhamento de recreador. Vedado
para crianças menores de 3 anos e o
compartilhamento de objetos;
VII - a realização de eventos sociais em
ambientes como salões e casas de festas,
hotéis, pavilhões, centro de convenções e
afins desde que assegurada a contenção do
acesso ao interior do estabelecimento,
respeitando-se o limite de 1/3 do limite de
capacidade total do local. Deve-se evitar
aglomeração, respeitando a distância mínima
de 1 (um) a 2 (dois) metros entre as pessoas,
inclusive nas áreas de acesso, bem como
sejam adotados os demais protocolos
sanitários;
VIII - a realização de eventos de negócios,
coorporativos e científicos em ambientes
como hotéis, pavilhões, centro de convenções
e afins desde que assegurada a contenção do
acesso ao interior do estabelecimento,
respeitando-se o limite de 50% (cinquenta por
cento) do limite de capacidade total do local.
Deve-se evitar aglomeração, respeitando a
distância mínima de 1 (um) a 2 (dois) metros
entre as pessoas, inclusive nas áreas de
acesso, a depender de regulamentação
municipal, bem como sejam adotados os
demais protocolos sanitários;
IX - a retomada antecipada das atividades
presenciais de cursos livres regularmente em
funcionamento no Estado do Rio de Janeiro;
X - a retomada parcial com 50% (cinquenta
por cento) das ocupações ou 2 metros de
distanciamento nas salas de cinemas no
estado do Rio de Janeiro.
XI - a retomada parcial com 1/3 (um terço) das
ocupações das salas de teatro, salas de
concerto, museus e centros culturais no
Estado do Rio de Janeiro, desde que
respeitadas as orientações e as normativas
segundo o Protocolo de Segurança Sanitária
elaborado pela Fundação Anita Mantuano de
Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ).
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XII - a retomada parcial das atividades
culturais dos Circos Itinerantes, desde que
respeitada rigorosamente a normativa de 4 m²
(quatro metros quadrados) por pessoas ou o
distanciamento de 2 m² entre pessoas da
mesma família ou do mesmo convívio social,
além de seguir as orientações e as normativas
do Protocolo de retomada dos circos
itinerantes do RJ, proposto pela Associação
Brasileira dos Produtores de Eventos ABRAPE e verificado pelas Secretarias
Extraordinária de Acompanhamento das
Ações Governamentais Integradas da COVID19 e Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa. (incluído pelo Decreto nº
47.299 de 01 de outubro de 2020)

Cultura e Economia Criativa e Secretaria de
Estado de Saúde;

XIII - a retomada parcial das atividades dos
Parques de Diversões Itinerantes, desde que
respeitadas rigorosamente as normativas de
distanciamento social, utilizando-se para isso
de 50% (cinquenta por cento) de sua
capacidade de ocupação máxima, com
operação por meio de seções, respeitando
ainda uma redução de 50% (cinquenta por
cento) também da capacidade direta de cada
uma das atrações, além de seguir as
orientações e as normativas do Protocolo de
retomada dos Parques de Diversões do RJ,
proposto pela Associação das Empresas de
Parques de Diversões do Brasil - ADIBRA e
verificado pelas Secretarias Extraordinária de
Acompanhamento
das
Ações
Governamentais Integradas da COVID-19 e
Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa. (incluído pelo Decreto nº 47.299 de
01 de outubro de 2020)

Art. 14 - FICA PROIBIDO, aos sábados,
domingos e feriados, o estacionamento de
veículos automotores particulares em toda a
orla marítima do Município do Rio de Janeiro,
ressalvados os de proprietários que residam
nas proximidades.

XIV - A realização de eventos culturais, de
entretenimento e lazer,
com prévio
distanciamento social estabelecido para seus
participantes através de espaços delimitados
e isolados entre si em estabelecimentos
propícios a realização deste formato de
evento. (incluído pelo Decreto nº 47.299 de 01
de outubro de 2020)
§ 1º - O responsável pelo cinema deverá
cumprir todos os protocolos sanitários
formulados através do “Protocolo de
Procedimentos na Operação de Cinemas”
desenvolvido pela FEDERAÇÃO NACIONAL
DAS
EMPRESAS
EXIBIDORAS
CINEMATOGRÁFICAS
(FENEEC)
e
aprovado pela Secretaria de Estado de

§ 2° - Durante as exibições é obrigatória a
utilização de EPIs - equipamento de proteção
individual por consumidores, profissionais que
trabalham no atendimento do cinema e
demais integrantes do parque exibidor.
Art. 13 - FICA AUTORIZADA para todo o
Estado a visitação às unidades prisionais,
conforme regulamentação a ser expedida pela
Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária, de acordo com a capacidade
operacional, de forma gradativa e observando
os protocolos definidos pelas autoridades
sanitárias.

Art. 15 - As Secretarias de Estado e os demais
órgãos integrantes da Administração Pública
poderão expedir atos infra legais em conjunto
com a Secretaria de Estado de Saúde para
regulamentar o presente Decreto, nos limites
de suas atribuições.
Art. 16 - As medidas de restrição relacionadas
ao
transporte
público
intermunicipal
rodoviário,
aquaviário,
metroviário
e
ferroviário estão estabelecidas no Decreto nº
47.128, de 19 de junho de 2020.
Art. 17 - Determino a manutenção da
avaliação da suspensão total ou parcial do
gozo de férias dos servidores da Secretaria de
Estado de Saúde, Secretaria de Estado da
Polícia Civil, Secretaria de Estado de Polícia
Militar, Secretaria de Estado de Defesa Civil e
Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária, a fim de que não se
comprometam as medidas de prevenção.
Art. 18 - Em caso de descumprimento das
medidas previstas neste Decreto, as
autoridades competentes devem apurar as
eventuais
práticas
de
infrações
administrativas previstas no artigo 10 da Lei
Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977,
bem como do crime previsto no artigo 268 do
Código Penal.
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Art. 19 - A Secretaria Extraordinária de
Acompanhamento
das
Ações
Governamentais Integradas da COVID-19
realizará junto à Secretaria de Estado de
Saúde o monitoramento dos indicadores
relacionados à COVID-19 para reanálise,
podendo suprimir ou aumentar as restrições
previstas no presente Decreto.

Industriais de Utilidade Pública

Art. 20 - Este Decreto entrará em vigor no dia
21 de setembro de 2020, ficando revogado o
Decreto Estadual nº 47.199, de 19 de
setembro de 2020.

Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 09h00 às 18h00

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2020.

CLÁUDIO CASTRO

Agências de viagens, operadores turísticos e
serviços de reservas
Pontos e locais de interesse turísticos
limitados a 50% da sua capacidade de lotação
ANEXO II
de

Serviços em Geral
Indústrias
extrativas
Indústrias
transformação Atividades gráficas

de

Atividades financeiras, seguros e serviços
relacionados Atividades imobiliárias

Governador em Exercício

Atividades jurídicas, de contabilidade e de
auditoria

ANEXO I

Atividades de empresas, de consultoria e de
gestão empresarial Atividades de arquitetura
e engenharia

Comércio de produtos essenciais - Horário de
funcionamento: 00h00 às 23h59
Supermercados
Hortifrutigranjeiro
Minimercados

Atividades de publicidade e comunicação
Atividades
administrativas
e
serviços
complementares Lotéricas e correspondentes
bancários

Mercearias

Bancas de jornais e revistas Salão de beleza
e congêneres

Açougues

ANEXO III

Peixarias Padarias
Lojas de panificados
Comércio especializado em produtos naturais,
suplementos e fórmulas alimentares
Postos de Combustíveis e suas lojas de
conveniências
Comércio
de
produtos
farmacêuticos
Clínicas
e
consultórios
médicos,
odontológicos, laboratórios e farmacêuticas
Clínicas veterinárias
Comércio da Construção Civil, ferragens,
madeireiras, serralheiras, pinturas e afins
Comércio atacadista
Atividades
industriais
de
necessário
funcionamento contínuo Serviços

Comércio varejista, exceto shoppings centers
e centros comer- ciais - Horário de
funcionamento: 09h00 às 19h00
Comércio varejista em geral
Atividades
toalheiros

de

lavanderias,

tinturarias

e

Comércio de combustíveis e lubrificantes,
exceto Postos de Combustíveis
Atividades da cadeia automobilística: oficinas,
mecânicas, lanternagem, pintura e afins
Serviços de Corte e Costura
Demais estabelecimentos não previstos nos
anexos I e II
ANEXO IV

Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 07h00 às 17h00
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Construção Civil

DECRETO Nº 47.290 DE 23 DE SETEMBRO
DE 2020: Dispõe sobre as medidas
protetivas referentes ao plano de retorno
dos torcedores aos estádios de futebol.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, EM EXERCÍCIO, no uso das
atribuições constitucionais e legais, e o
contido
no Processo
nº
SEI410001/000011/2020,
CONSIDERANDO:
- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro
de 2011, que dispõe sobre a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional;
- ESPIN e a Declaração de Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional OMS em 30 de janeiro de
2020;
- as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional e
internacional, ou seja, as situações
dispostas
no
Regulamento
Sanitário
Internacional, promulgado pelo Decreto
Federal nº 10.212, de 30de janeiro de
2020;
- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal
nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente da COVID-19;
- que o Estado do Rio de Janeiro
reconheceu a situação de emergência em
saúde por meio do Decreto nº 46.973, de
16 de março de2020;
- o Decreto nº 47.287, de 18 de setembro
de 2020 que dispõe sobreas medidas de
enfrentamento da propagação do novo
Coronavírus (COVID-19), em decorrência
da situação de emergência em saúde, e
dá outras providências;
- ofício SE/GAB/SE/MS nº 1546/2020 de
21 de setembro de 2020 que versa sobre

Retorno do público aos jogos de futebol
no território nacional;
- as experiências internacionais de retorno
de torcedores às competições de futebol
em países como Rússia, Suiça e
Dinamarca, entre outros;
DECRETA:
Art. 1º-FICAM AUTORIZADAS, somente
para os municípios das regiões de saúde
que estejam na bandeira amarela ou verde,
jogos com presença de público em estádios
de futebol.
§1º- Deverá ser apresentado protocolo
adequado para cada estádio onde ocorrer
partida de futebol, validado pelas entidades
desportivas e sanitárias locais, envolvendo
ainda os setores de segurança pública, e
outros necessários para sua implementação
e fiscalização.
§2º- O protocolo deverá ser apresentado
em até 72 h antes da data de realização
da partida e seguir as diretrizes descritas
no Plano de Retorno dos Torcedores aos
Estádios de Futebol, elaborado pela
Confederação Brasileira de Futebol (CBF),
com a garantia de todas as recomendações
de controle e prevenção sanitária que
decorrem da pandemia da COVID-19.
Art. 2º- Nos casos previstos no artigo
mencionado, os protocolos elaborados
deverão conter minimamente as seguintes
recomendações:
I- respeite a lotação máxima de 30% da
capacidade total do estádio;
II- realize durante a partida Campanha de
Conscientização
com
divulgação
de
informativos do Ministério da Saúde,
Secretaria Estadual e Municipais de Saúde,
acerca da prevenção, diagnóstico e
tratamento precoce da COVID-19;
IIIos
torcedores
respeitem
o
distanciamento mínimo de 2 (dois) metros
entre as pessoas, tanto em cadeiras quanto
nas arquibancadas, com exceção dos
grupos familiares;
IV- uso de máscara facial obrigatório,
antes, durante todo o transcurso e após o
jogo;
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V- garantam o fornecimento de álcool em
gel 70%, ou preparações antissépticas ou
sanitizantes de efeito similar a todos os
torcedores, conforme recomendações das
autoridades sanitárias;
VI- realize aferição de temperatura e
triagem de sintomáticos respiratórios, no
momento do acesso ao estádio, impedindo
a entrada de torcedores com sinais e
sintomas
sugestivo
de
contaminação
porSars-Cov-2;
VII- lojas, restaurantes, lanchonetes e bares
abertos com o restrito cumprimento das
orientações sanitárias locais;
VIIIcontratação
de
equipe
para
higienização dos corrimãos, assentos e
locais de circulação do estádio.
Art. 3º- O descumprimento ao disposto
neste Decreto sujeitará os clubes de futebol
responsáveis pela organização das partidas
às seguintes sanções:
I- advertência;
II- multa de 5.000 (cinco mil) UFIR-RJ
(Unidade Fiscal de Referência), na primeira
reincidência;
III- proibição de realização de novas
partidas de futebol no local, por15 (quinze)
dias corridos, na segunda reincidência;
Parágrafo Único- Os valores das multas
serão revertidos para o Fundo Estadual de
Saúde - FES.
Art. 4º- Este Decreto entrará em vigor na
data da sua publicação, com vigência
enquanto perdurar o Plano de Contingência
adotado pela Secretaria de Estado de
Saúde em decorrência da pandemia do
COVID-19.
Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2020.

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

DECRETO Nº 47.299 DE 01 DE OUTUBRO
DE 2020: revoga o Decreto nº 47.289, de 23
de setembro de 2020, e altera o Decreto nº
47.287, de 18 de setembro de 2020, que
dispõem
sobre
as
medidas
de
enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (COVID19), em decorrência da
situação de emergência em saúde, e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, EM EXERCÍCIO, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, tendo em
vista o que consta dos Processos n°s SEI180007/001152/2020 e SEI4 1 0 0 0 1 / 0 0 0
0 11 / 2 0 2 0 ,
DECRETA:
Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 47.289,
de 23 de setembro de2020.
Art. 2º - Fica alterada a redação do inciso I, do
artigo 5º do Decreto Estadual nº 47.287, de 18
de setembro de 2020, passando a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 5º - (...)
I - realização de eventos e de qualquer
atividade com presença de público, que
envolvam aglomeração de pessoas, tais como
eventos desportivos com público, show,
comício passeata e afins, com exceção de
retorno dos torcedores aos estádios de futebol
que seguirá legislação específica e eventos e
atividades culturais previamente autorizadas,
seguindo os protocolos avaliados pela
Secretaria
Extraordinária
de
Acompanhamento
das
Ações
Governamentais Integradas da COVID19.”
Art. 3º - Ficam incluídos os incisos XII, XIII e
XIV, no Art. 12º, do Decreto Estadual nº
47.287, de 18 de setembro de 2020, com a
seguinte redação:
“Art.12º - (...)
XII - a retomada parcial das atividades
culturais dos Circos Itinerantes, desde que
respeitada rigorosamente a normativa de 4 m²
(quatro metros quadrados) por pessoas ou o
distanciamento de 2 m² entre pessoas da
mesma família ou do mesmo convívio social,
além de seguir as orientações e as normativas

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

530
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

do Protocolo de retomada dos circos
itinerantes do RJ, proposto pela Associação
Brasileira dos Produtores de Eventos ABRAPE e verificado pelas Secretarias
Extraordinária de Acompanhamento das
Ações Governamentais Integradas da COVID19 e Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa.
XIII - a retomada parcial das atividades dos
Parques de Diversões Itinerantes, desde que
respeitadas rigorosamente as normativas de
distanciamento social, utilizando-se para isso
de 50% (cinquenta por cento) de sua
capacidade de ocupação máxima, com
operação por meio de seções, respeitando
ainda uma redução de 50% (cinquenta por
cento) também da capacidade direta de cada
uma das atrações, além de seguir as
orientações e as normativas do Protocolo de
retomada dos Parques de Diversões do RJ,
proposto pela Associação das Empresas de
Parques de Diversões do Brasil - ADIBRA e
verificado pelas Secretarias Extraordinária de
Acompanhamento
das
Ações
Governamentais Integradas da COVID-19 e
Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa.
XIV - A realização de eventos culturais, de
entretenimento e
lazer,
com prévio
distanciamento social estabelecido para seus
participantes através de espaços delimitados
e isolados entre si em estabelecimentos
propícios a realização deste formato de
evento.
§ 1º - Estes eventos deverão acontecer em
espaços abertos ao ar livre cuja capacidade
total de público seja igual ou superior a 3 mil
pessoas (três mil pessoas), respeitando-se o
limite máximo de 1/3 (um terço) da
capacidade do local (até 1 mil pessoas),
sendo permitidas apresentações de música
ao vivo, exceto em boates, rodas de samba e
quadras de escolas de samba a fim de se
evitar uma maior aglomeração de pessoas.
§ 2º - Ficam proibidas as montagens de pista
de dança ou espaços de dança de livre
acesso do público presente, assim como
camarotes e áreas especiais que se
diferenciem do formato estrutural previsto no
parágrafo anterior.

§ 3º - Cada espaço delimitado deverá
destinar-se a pessoas da mesma família ou
convívio
social,
respeitando-se
um
distanciamento mínimo de 2 m (dois metros)
entre eles. Os ingressos deverão ser vendidos
exclusivamente para a ocupação do espaço
delimitado, de forma online através de sites e
aplicativos, sendo expressamente vedada a
venda individualizada de ingressos, assim
como a venda no local do evento.
§ 4º - O planejamento de acesso e saída de
público e orientações de operação de
funcionamento do evento, tais como utilização
de banheiros e comercialização de bebidas e
alimentos deverão seguir as orientações e
normativas do Protocolo de retomada dos
Eventos
do
RJ,
desenvolvido
pela
Subsecretaria de Eventos da Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa e
verificado pela Secretaria Extraordinária de
Acompanhamento
das
Ações
Governamentais Integradas da COVID-19.
§ 5º - Cada evento deverá desenvolver o seu
protocolo próprio, informando as medidas
adotadas e submeter à apreciação da
subsecretaria de Eventos da Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa,
através do e-mail eventos@cultura.rj.gov.br.
§ 6º - O protocolo será verificado também pela
Secretaria
Extraordinária
de
Acompanhamento
das
Ações
Governamentais Integradas da COVID-19.
§ 7º - A liberação do protocolo de execução
não exime os realizadores de obter as
licenças obrigatórias dos órgãos municipais,
assim como a prévia autorização das forças
de segurança estaduais, através do
Departamento de Diversões Públicas do
Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de
Janeiro (DDP/CBMERJ), da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e da
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
(PCERJ).
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor a contar
da sua publicação, ficando mantidos demais
dispositivos do Decreto nº 47.287, de 18 de
setembro de 2020.
Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2020
CLÁUDIO CASTRO

Governador em Exercício
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DECRETO Nº 47.306 DE 06 DE
OUTUBRO DE 2020: Dispõe sobre as
medidas
de
enfrentamento
da
propagação
do
novo
coronavírus
(COVID-19), em decorrência da situação
de emergência em saúde e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, EM EXERCÍCIO, no uso das
atribuições constitucionais e legais, e o
contido
no Processo
nº
SEI410001/000011/2020,CONSIDERANDO:
- que o Estado do Rio de Janeiro
reconheceu a situação de emergência em
saúde por meio do Decreto nº 46.973, de
16 de março de2020;
- a necessidade de atualizar as medidas
para o enfrentamento da COVID-19 em
decorrência do aumento da capacidade do
Estado no atendimento às demandas por
leitos hospitalares;
- que a saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma dos artigos 196 e
197 da Constituição da República;
- as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
conforme o artigo 289, inciso III, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal
nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente da COVID19;- o Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011, que dispõe sobre a
Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional;
- ESPIN e a Declaração de Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância

Internacional OMS em 30 de janeiro de
2020;
- as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional e
internacional, ou seja, as situações
dispostas
no
Regulamento
Sanitário
Internacional, promulgado pelo Decreto
Federal nº 10.212, de 30de janeiro de
2020;
- a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (SarsCoV2), especialmente a obrigação de
articulação dos gestores do SUS como
competência do Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública (COE-n
CoV);
- o reconhecimento, pela Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia SBPT e pela Organização Mundial de
Saúde - OMS, quanto à eficácia do uso de
máscara facial, como medida de redução
da contaminação pelo Sars-CoV2;
- a última nota técnica N° 10/2020
produzida pela Secretaria de Saúde e a
atualização
do
PACTO
COVID-19
apresentam redução do número de óbitos
confirmados de COVID-19, segunda à data
de ocorrência, no Estado do Rio de Janeiro,
além da redução na curva de casos de
Síndrome Respiratória Aguda
Grave
segundo data de internação no Estado do
Rio de Janeiro, cujos dados estão
disponíveis
em
https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/Mos
trarArqui-vo.php?C=MzQ4MDg%2C; e
- o cenário epidemiológico atual e a
capacidade instalada do sistema de saúde,
estando a região Centro Sul em nível de
risco moderado e as regiões, Baia de Ilha
Grande, Baixada Litorânea, Médio Paraíba,
Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste,
Norte e Serrana em nível de risco baixo
para a COVID-19, cujos dados estão
disponíveis em: h t t p s : / / w w w. s a u d e .
r j . g o v. b r / c o m u m / c o d e / M o s t r a
r A r q u i -vo.php?C=MzQ4MDY%2C.

DECRETA:
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

532
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

Art. 1º - Este Decreto estabelece novas
medidas temporárias de prevenção ao
contágio
e
de
enfrentamento
da
emergência
em
saúde
pública
de
importância internacional, decorrente da
COVID-19,
bem
como, reconhece
a
necessidade de manutenção da situação
de emergência no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 2º - Fica considerado obrigatório, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro,
enquanto vigorar a situação de emergência
em saúde em virtude da pandemia da
COVID-19, o uso de máscara de proteção
respiratória, seja ela descartável ou
reutilizável, de forma adequada, em
qualquer ambiente público, assim como em
estabelecimentos
privados
com
funcionamento
autorizado
de
acesso
coletivo.
§1º -Compreende- se entre os locais
descritos no caput deste artigo, dentre
outros: ruas, praças, parques, praias, meios
de transporte coletivo e individual de
passageiros, repartições públicas, hospitais,
supermercados,
farmácias,
padarias,
agências bancárias, além de outros
estabelecimentos comerciais.
§2º - Ficam desobrigadas da utilização de
máscaras as pessoas que sofrem de
patologias respiratórias e as pessoas com
deficiência severa nos membros superiores,
mediante apresentação de documento
médico que ateste o risco de utilização de
máscaras nos casos aqui es-pecificados.§3º
- O uso de máscaras cirúrgicas ou do tipo
N95 será prioritário aos profissionais da
área da saúde.
Art. 3º - Qualquer servidor público,
empregado público ou contratado por
empresa que presta serviço para o Estado
do Rio de Janeiro, que apresentar febre ou
sintomas respiratórios (tosse seca, dor de
garganta, mialgia, cefaleia e prostração,
dificuldade para respirar, perda de paladar,
perda de olfato, coriza e outros) passa a
ser considerado um caso suspeito e deverá
adotar as orientações específicas expedidas
pelo Secretário de Estado de Saúde.
Parágrafo Único -Os gestores dos contratos
de prestação de serviços deverão notificar

as empresas contratadas quanto à
responsabilidade destas em adotar todos
os meios necessários para conscientizar
seus funcionários quanto aos riscos da
COVID-19 e quanto à necessidade de
reportarem a ocorrência de sinais e
sintomas da doença, estando as empresas
passíveis de responsabilização contratual
em caso de omissão que resulte em
prejuízo à Administração Pública.
Art. 4º - O servidor público que trabalhe
em regiões cujo risco da COVID-19 se
encontra moderado (Sinalização Laranja, a
saber a região Centro Sul), deverá exercer
suas funções laborais, preferencialmente,
fora das instalações físicas do órgão de
lotação, em trabalho remoto(regime home
office), desde que observada a natureza
da atividade, mediante a utilização de
tecnologia de informação e de comunicação
disponíveis. Entretanto, para o servidor
público que trabalhe em regiões cujo risco
da
COVID-19
se
encontra
baixo
(Sinalização Amarela, a saber as regiões
Baia de Ilha Grande, Baixada Litorânea,
Centro Sul, Médio Paraíba, Metropolitana I,
Metropolitana II, Noroeste, Norte e Serrana),
o trabalho remoto deverá ser mantido para
a população de grupos vulneráveis: pessoas
com 60 anos ou mais de idade, doentes
crônicos, imunodeprimidos, gestantes e
puérperas.
§1º - A autoridade superior, em cada caso,
deverá expedir ato de regulamentação do
trabalho remoto em atenção à manutenção
da continuidade e essencialidade das
atividades da Administração Pública.
§2º - Poderá, ainda, a autoridade superior
conceder
antecipação
de férias
ou
flexibilização da jornada com efetiva
compensação.
§3º - As reuniões administrativas serão
preferencialmente não presenciais (virtuais)
utilizando-se dos meios tecnológicos de
informação e de comunicação disponíveis.
Art. 5º - De forma excepcional, com o
único objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevenção do contágio e
no combate da propagação da COVID-19,
diante
de
mortes
já
confirmadas,
DETERMINO A SUSPENSÃO, até o dia 20
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de outubro de 2020, para todo o Estado,
das seguintes atividades:
I -realização de eventos e de qualquer
atividade com presença de público, que
envolvam aglomeração de pessoas, tais
como eventos desportivos com público,
comício, passeata e afins, com exceção de
retorno dos torcedores aos estádios de
futebol que seguirá legislação específica,
eventos e atividades culturais previamente
autorizadas e rodas de samba, seguindo os
protocolos
avaliados
pela
Autoridade
Sanitária Municipal e Secretaria de Estado
da Saúde, no que couber;

II - atividades culturais de qualquer
natureza no modelo drive in, desde que as
pessoas não promovam aglomeração fora
de seus veículos, devendo ser respeitada
a distância mínima de 1 (um) a 2
(dois)metros
entre
os
veículos
estacionados, bem como sejam adotados
os protocolos sanitários;
III -atividades esportivas de alto rendimento
sem
público,
respeitados os
devidos
protocolos e autorizadas pela Secretaria de
Estado de Saúde e também atividade
contemplada no decreto 47.290 de 23 de
setembro de 2020;

II - a visita a pacientes diagnosticados com
a COVID-19, internados na rede pública ou
privada de saúde;

IV - dos pontos e locais de interesse
turístico desde que limitado acesso ao
público a 2/3 da sua capacidade lotação;

III -da permanência, pela população, nas
praias, lagoas, rios e piscinas públicas.

V- de atividades esportivas individuais ao
ar livre, preferencialmente próximo a sua
residência.

§1º -A adoção das medidas aqui
recomendadas, após a sua formalização,
pela administração municipal, deverá ser
comunicada ao Governo do Estado do Rio
de Janeiro, por intermédio da Secretaria de
Estado da Casa Civil.
§2º - As forças de segurança do Estado
do Rio de Janeiro deverão atuar para
manter o cumprimento das disposições do
presente
Decreto
sem
prejuízo
da
instauração de procedimento investigatório
para apurar a ocorrência de crime e
infração administrativa. A administração
Pública deverá assegurar o sigilo das
informações.
Art. 6° -As deliberações específicas sobre
o retorno das aulas presenciais, ficarão a
cargo da Secretaria de Estado de
Educação - SE-EDUC e da Secretaria de
Estado de Ciência Tecnologia e Inovação
-SECTI que regulamentarão o assunto
através
de
ato
normativo
próprio(Resolução).
Art. 7º - FICAM AUTORIZADAS, para todo
o Estado, a prática, o funcionamento e a
reabertura das seguintes atividades e
estabelecimentos:

VI - das unidades do Departamento de
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro DETRAN,
observando
os
protocolos
definidos pelas autoridades sanitárias, tais
como distanciamento mínimo de 1 (um) a
2(dois)
metros,
a
depender
de
regulamentação municipal, utilização de
máscaras e disponibilização de álcool gel,
ou
preparações
antissépticas
ou
sanitizantes de efeito similar, bem como
agendamento prévio;
VII
- das
unidades
do
Programa
Poupatempo RJ - Bangu, São João de
Meriti e Duque de Caxias, observando os
protocolos definidos pelas autoridades
sanitárias, tais como distanciamento mínimo
de 1 (um)a 2 (dois) metros, a depender
de regulamentação municipal, utilização de
máscaras e disponibilização de álcool gel,
ou
preparações
antissépticas
ou
sanitizantes de efeito similar.
VIII - bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimento congêneres, limitando o
atendimento ao público a 2/3 (dois terços)
da sua capacidade de lotação, vedados
funcionamento após 01:00h e sistema selfservice. Música ao vivo permitida, proibido
pista e espaço de dança.

I -das atividades desportivas tais como
ciclismo,
caminhadas,
montanhismo,
IX - feiras livres que realizem a
trekking ao ar livre, bem como nos Parques
comercialização de produtos de gênero
Nacionais, Estaduais e Municipais;
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alimentício e que tem papel fundamental
no
abastecimento
local, desde
que
cumpram as determinações da Secretaria
de Estado de Saúde e, ainda, que as
barracas
mantenham
distanciamento
mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros, a
depender de regulamentação municipal, e
disponibilizem álcool 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito
similar, aos feirantes e público, competindo
às Prefeituras Municipais ratificar a presente
determinação;
X -lojas de conveniência, mercado de
pequeno porte, açougue, aviário, padaria,
lanchonete,
hortifrúti
e
demais
estabelecimentos
congêneres
que
se
destinam à venda de alimentos, bebidas,
materiais de limpeza e higiene pessoal,
vedada a aglomeração de pessoas nesses
locais;
XI - de forma irrestrita, de todos os serviços
de saúde, tais como: hospitais, clínicas,
laboratórios e estabelecimentos similares,
ainda que esses funcionem no interior de
shopping centers, centros comerciais e
estabelecimentos congêneres;
XII - a retomada antecipada de atividades
práticas nos cursos da área da saúde em
instituições privadas de ensino superior, em
especial Medicina, Enfermagem, Farmácia,
Odontologia e Fisioterapia. Durante as
atividades práticas, fica à critério de cada
instituição de ensino superior, de acordo
com seu plano de retorno, o fornecimento
dos equipamentos de proteção individual EPI a seus respectivos alunos, bem como
a orientação para seu uso adequado, em
conformidade com os protocolos formulados
através do Plano de Retorno apresentado
pela Resolução SEEDUC n° 5854 de 30
de julho de 2020, publicada no DOERJ de
31/07/2020.
XIII - de forma plena e
supermercados,
mercados
estabelecimentos comerciais
em seu CNAE os serviços
comercialização de produtos

irrestrita, de
e
demais
que possuam
de varejo e
alimentícios.

XIV -De forma plena e imediata, as
atividades desenvolvidas pela Companhia
Estadual de Águas e Esgotos do Rio de
Janeiro, por seus prepostos e por seus

contratados, inclusive obras de manutenção
e expansão
da
infraestrutura
de
saneamento básico.
§1º -Os estabelecimentos comerciais de
que trata o presente artigo, deverão atentar
sobre a necessidade de afastamento entre
os consumidores com distância mínima de
1 (um) a 2 (dois) metros entre as pessoas,
a depender de regulamentação municipal e
sem aglomeração de pessoas.
§2º - Cada estabelecimento deverá dispor
de quantidade suficiente de colaboradores
para assegurar o pleno funcionamento de
suas atividades.
§3º - Os estabelecimentos deverão
disponibilizar, sabonete líquido, papel toalha
e água corrente para a correta assepsia
de clientes e funcionários.
§4º - Para garantir o abastecimento dos
estabelecimentos descritos no caput do
presente artigo, ficam suspensas, enquanto
perdurar a vigência do estado de
calamidade
pública
e
em
caráter
excepcional,
todas as
restrições
de
circulação de caminhões e veículos
destinados ao abastecimento de alimentos.
§5º - Os serviços de consumo de bebidas
alcóolicas em ambiente externo ao
estabelecimento, conforme o inciso VIII
deste artigo, ficam vedados após 22:00h,
ficando autorizados
os
serviços
de
consumo de bebidas alcoólicas apenas para
os clientes devidamente acomodados e
sentados em mesas e cadeiras nas áreas
internas
e
externas,
respeitando
o
distanciamento mínimo de 1 (um) metro a
2 (dois) metros.
Art. 8º - FICA AUTORIZADO, para todo
Estado, o funcionamento de shopping
centers e centros comerciais, no horário de
10 horas às 22 horas, até o limite de 2/3
de sua capacidade total, desde que:
I-garantam o fornecimento de equipamentos
de proteção individual e álcool em gel 70%,
ou
preparações
antissépticas
ou
sanitizantes de efeito similar, a todos os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;

II - disponibilizem na entrada do shopping
center ou centro comercial e das lojas e
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elevadores, álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, a todos clientes e
frequentadores;
III -permitam o acesso e circulação no
interior do estabelecimento, apenas a
clientes, frequentadores, empregados e
prestadores de serviço que estiverem
utilizando máscara de proteção respiratória,
seja ela descartável ou reutilizável, de
forma adequada;
IV - adotem medidas de contenção do
acesso ao interior do estabelecimento com
vistas a manter o distanciamento mínimo
de 1 (um) a2 (dois) metros entre cada
cliente ou frequentador, a depender de
regulamentação municipal;
V- áreas de recreação infantil com 1/3 da
capacidade, vedado para crianças menores
de 3 anos;
VI - limitem a capacidade de utilização de
praças e quiosques de alimentação a 2/3
da capacidade de mesas e assentos;
VII - limitem o uso do estacionamento a
2/3 da capacidade;
VIII - garantam a qualidade do ar dos
ambientes
climatizados,
seguindo
os
protocolos de manutenção dos aparelhos e
sistemas de climatização, realizando a
troca dos filtros do conforme determinação
da vigilância sanitária.

confessionários, corredores, para uso dos
fiéis, religiosos e colaboradores;
II - manter todas as áreas ventiladas,
incluindo, caso exista, os locais de
alimentação;
III - o responsável pela igreja ou templo
deve orientar aos frequentadores que não
poderão participar de celebrações ou
eventos
religiosos,
caso
apresentem
sintomas de resfriado/gripe;
IV -manter regramento do uso obrigatório
e adequado de máscaras faciais e
distanciamento social de 1 (um) a 2 (dois)
metros entre as pessoas, a depender de
regulamentação municipal.
Art. 10 - FICA DETERMINADO horário de
funcionamento
de
estabelecimentos
comerciais, industriais e de prestação de
serviços, de acordo com as tabelas
indicadas nos Anexos I, II III, IV deste
Decreto.
Art. 11 - Em todos os estabelecimentos
que se mantiverem abertos, impõe-se a
observância de todos os protocolos e
medidas de segurança recomendados pelas
autoridades sanitárias, inclusive:
I- garantir a distância mínima de 1 (um)
2 (dois) metros entre as pessoas 1 (um)
2 (dois) metros entre as pessoas,
depender de regulamentação municipal
uso obrigatório de máscaras;

a
a
a
e

Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos
os colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.

II -utilizar equipamentos de proteção
individual,
a
serem
fornecidos pelo
estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores
de serviço;

Art. 9º - FICAM AUTORIZADAS, para todo
o Estado, as atividades de organizações
religiosas que deverão observar os
protocolos definidos pelas autoridades
sanitárias, e também observar o seguinte:

III - organizar uma escala de revezamento
de dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;

I- as pessoas que acessarem e saírem da
igreja ou do templo religioso deverão
realizar a higienização das mãos com
álcool
em
gel70%
ou
preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito
similar, colocadas em dispensadores e
disponibilizadas em pontos estratégicos
como
na
entrada,
na
secretaria,

IV - proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
V-priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
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VI - disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
VII - manter os banheiros e demais locais
do estabelecimento higienizados e com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene
pessoal
dos
empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores
de serviço e consumidores;
VIII - utilizar adequadamente máscaras de
proteção facial, devendo impedir a entrada
ou permanência de pessoas sem a sua
utilização.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos
os colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 12 - FICAM AUTORIZADAS, somente
para as regiões Baia de Ilha Grande,
Baixada
Litorânea,
Médio
Paraíba,
Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste,
Norte e Serrana, a prática, o funcionamento
e a reabertura das seguintes atividades e
estabelecimentos, além dos dispostos no
Art. 7º:
I -atividades culturais de qualquer natureza
ao ar livre, desde que não promovam
aglomeração, devendo ser respeitada a
distância mínima de 1 (um) a 2 (dois)
metros entre as pessoas, a depender de
regulamentação municipal bem como sejam
adotados os protocolos sanitários;
II - lojas de comércio de rua, incluindo
galerias, exclusivamente no horário de 9h
às 19h, até o limite de 2/3 de sua
capacidade
total, considerando
as
observações descritas nos incisos I, II, III,
IV e VIII do Art. 8°;
III -salões de beleza, barbearias e
congêneres,
com
agendamento prévio,
limitando o atendimento ao público em até
50% (cinquenta por cento) da sua
capacidade de lotação, observando os
protocolos definidos pelas autoridades
sanitárias;
VI - atividades por ambulantes legalizados;

V- o funcionamento de hotéis e pousadas,
que
deverão
observar
as regras
estabelecidas no programa selo "Rio de
Janeiro Turismo Consciente". Para bares e
restaurantes dos hotéis e pousadas devem
seguir as regras estabelecidas no inciso
VIII do Art. 7°;
VI -funcionamento de academias, centros
de ginástica e estabelecimentos similares,
com agendamento e capacidade máxima
simultânea de 4m² por pessoa. Excetuandose as atividades que necessitam do uso de
equipamento de difícil higienização, como
pneu e corda naval nas atividades de
Crossfit.
Permanecem
suspensas
as
saunas, piscinas (exceto para aula de
natação e hidroginástica). Aulas de
hidroginástica vedada para grupos de risco
e gestantes. Kidsroom abertos com 50% da
capacidade com acompanhamento de
recreador. Vedado para crianças menores
de 3 anos e o compartilhamento de
objetos;
VII - a realização de eventos sociais em
ambientes como salões e casas de festas,
hotéis, pavilhões, centro de convenções e
afins desde que assegurada a contenção
do acesso ao interior do estabelecimento,
respeitando-se o limite de 1/3 do limite de
capacidade total do local. Deve-se evitar
aglomeração,
respeitando a distância
mínima de 1 (um) a 2 (dois) metros entre
as pessoas, inclusive nas áreas de acesso,
bem como sejam adotados os demais
protocolos sanitários;
VIII -a realização de eventos sociais em
casas de show somente com reserva de
lugar numerado, desde que assegurada a
contenção do acesso ao interior do
estabelecimento, respeitando-se o limite
de50% do limite de capacidade total do
local.
Deve-se
evitar
aglomeração,
respeitando a distância mínima de 1 (um)
a 2 (dois) metros entre as pessoas,
inclusive nas áreas de acesso, bem como
sejam a dotados os demais protocolos
sanitários;
IX -a realização de eventos de negócios,
coorporativos e científico sem ambientes
como
hotéis,
pavilhões,
centro
de
convenções e afins desde que assegurada
a contenção do acesso ao interior do
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estabelecimento, respeitando-se o limite de
50% (cinquenta por cento) do limite de
capacidade total do local. Deve-se evitar
aglomeração,
respeitando a distância
mínima de 1 (um) a 2 (dois) metros entre
as pessoas, inclusive nas áreas de acesso,
a depender de regulamentação municipal,
bem como sejam adotados os demais
protocolos sanitários;
X- a retomada antecipada das atividades
presenciais de cursos livres regularmente
em funcionamento no Estado do Rio de
Janeiro;
XI - a retomada parcial com 50% (quarenta
por cento) das ocupações ou 2 metros de
distanciamento nas salas de cinemas no
estado do Rio de Janeiro.
XII - a retomada parcial com 1/3 (um terço)
das ocupações das salas de teatro, salas
de concerto, museus e centros culturais no
Estado do Rio de Janeiro, desde que
respeitadas as orientações e as normativas
segundo o Protocolo de Segurança
Sanitária elaborado pela Fundação Anita
Mantuano de Artes do Estado do Rio de
Janeiro (FUNARJ).
XIII -a retomada parcial das atividades
culturais dos Circos Itinerantes, desde que
respeitada rigorosamente a normativa de 4
m² (quatro metros quadrados) por pessoas
ou o distanciamento de 2 m² entre pessoas
da mesma família ou do mesmo convívio
social, além de seguir as orientações e as
normativas do Protocolo de retomada dos
circos itinerantes do RJ, proposto pela
Associação Brasileira dos Produtores de
Eventos - ABRAPE e verificado pela
Secretaria de Saúde e Secretaria de Estado
de Cultura e Economia Criativa.
XIV -a retomada parcial das atividades dos
Parques de Diversões Itinerantes, desde
que
respeitadas
rigorosamente
as
normativas
de distanciamento
social,
utilizando-se para isso de 50% (cinquenta
por cento) de sua capacidade de ocupação
máxima, com operação por meio de
seções, respeitando ainda uma redução de
50% (cinquenta por cento) também da
capacidade direta de cada uma das
atrações, além de seguir as orientações e
as normativas do Protocolo de retomada

dos Parques de Diversões do RJ, proposto
pela Associação das Empresas de Parques
de Diversões do Brasil - ADIBRA e
verificado pela Secretaria de Saúde e
Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa.
XIV -A realização de eventos culturais, de
entretenimento
e
lazer, com
prévio
distanciamento social estabelecido para
seus participantes através de espaços
delimitados e isolados entre si em
estabelecimentos propícios a realização
deste formato de evento.
§1º -Estes eventos deverão acontecer em
espaços abertos ao ar livre cuja capacidade
total de público seja igual ou superior a 3
mil pessoas (três mil pessoas), respeitandose o limite máximo de 1/3(um terço) da
capacidade do local (até 1 mil pessoas),
sendo permitidas apresentações de música
ao vivo, exceto em boates, rodas de samba
e quadras de escolas de samba a fim de
se evitar uma maior aglomeração de
pessoas.
§2º -Ficam proibidas as montagens de pista
de dança ou espaços de dança de livre
acesso do público presente, assim como
camarote se áreas especiais que se
diferenciem do formato estrutural previsto
no parágrafo anterior.
§ 3º -Cada espaço delimitado deverá
destinar-se a pessoas da mesma família
ou convívio social, respeitando-se um
distanciamento mínimo de 2 m (dois
metros) entre eles. Os ingressos deverão
ser vendidos exclusivamente para a
ocupação do espaço delimitado, de forma
online através de sites e aplicativos, sendo
expressamente
vedada a
venda
individualizada de ingressos, assim como a
venda no local do evento.§ 4º -O
planejamento de acesso e saída de público
e
orientações
de operação
de
funcionamento do evento, tais como
utilização de banheiros e comercialização
de bebidas e alimentos deverão seguir as
orientações e normativas do Protocolo de
retomada dos Eventos do RJ, desenvolvido
pela
Subsecretaria
de
Eventos
da
Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa e verificado pela
Secretaria de Saúde.
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§ 5º -Cada evento deverá desenvolver o
seu protocolo próprio, informando as
medidas adotadas e submeter à apreciação
da subsecretaria de Eventos da Secretaria
de Estado de Cultura e Economia Criativa,
através do e-mail eventos@cultura.rj.gov.br,
e da Secretaria de Saúde.
§ 6º -A liberação do protocolo de execução
não exime os realizadores de obter as
licenças obrigatórias dos órgãos municipais,
assim como a prévia autorização das forças
de
segurança
estaduais,
através do
Departamento de Diversões Públicas do
Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de
Janeiro (DDP/CBMERJ), da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e
da Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro (PCERJ).
§7º -O responsável pelo cinema deverá
cumprir todos os protocolos sanitários
formulados através do “Protocolo de
Procedimentos na Operação de Cinemas”
desenvolvido
pela
FEDERAÇÃO
NACIONAL DASEMPRESAS EXIBIDORAS
CINEMATOGRÁFICAS
(FENEEC)
e
aprovado pela Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa e Secretaria
de Estado de Saúde;
§9° - Durante as exibições é obrigatória a
utilização de EPIs - equipamento de
proteção individual por consumidores,
profissionais que trabalham no atendimento
do cinema e demais integrantes do parque
exibidor.

Polícia Militar, Secretaria de Estado de
Defesa Civil e Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária, a fim de que
não se comprometam as medidas de
prevenção.
Art. 16 -Em caso de descumprimento das
medidas previstas neste Decreto, as
autoridades competentes devem apurar as
eventuais
práticas
de
infrações
administrativas previstas no artigo 10 da
Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de
1977, bem como do crime previsto no artigo
268 do Código Penal.
Art. 17 -A Secretaria de Estado de Saúde
seguirá
com
o
monitoramento
dos
indicadores relacionados à COVID-19 para
reanálise, podendo suprimir ou aumentar
as restrições previstas no presente decreto.
Art. 18 -Este Decreto entra em vigor em
07 de outubro de 2020,ficando revogado o
Decreto Estadual nº. 47.287, de 18 de
setembro de 2020.
Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020

CLAUDIO CASTRO
Governador em Exercício

ANEXO I
Comércio de produtos essenciais - Horário
de funcionamento: 00h00 às 23h59

Art. 13 -As Secretarias de Estado e os
demais órgãos integrantes da Administração
Pública poderão expedir atos infra legais
em conjunto com a Secretaria de Estado
de Saúde para regulamentar o presente
Decreto, nos limites de suas atribuições.

Supermercados

Art. 14 -As medidas de restrição
relacionadas
ao
transporte
público
intermunicipal
rodoviário,
aquaviário,
metroviário e ferroviário estão estabelecidas
no Decreto nº 47.128 de 19 de junho de
2020.

Açougues

Hortifrutigranjeiro
Minimercados
Mercearias

Peixarias
Padarias
Lojas de panificados

Art. 15 -Determino a manutenção da
Comércio
especializado
em
produtos
avaliação da suspensão total ou parcial do
naturais,
suplementos
e
fórmulas
gozo de férias dos servidores da Secretaria
alimentares
de Estado de Saúde, Secretaria de Estado
da Polícia Civil, Secretaria de Estado de
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Postos de Combustíveis e suas lojas de
conveniências
Comércio de produtos farmacêuticos
Clínicas
e
consultórios
médicos,
odontológicos, laboratórios e farmacêuticas
Clínicas veterinárias
Comércio da Construção Civil, ferragens,
madeireiras, serralheiras, pinturas e afins
Comércio atacadista
Atividades
industriais
funcionamento contínuo

de

necessário

ANEXO III
Comércio varejista, exceto shoppings
centers e centros comerciais - Horário de
funcionamento: 09h00 às 19h00
Comércio varejista em geral
Atividades
toalheiros

de

lavanderias,

tinturarias

e

Comércio de combustíveis e lubrificantes,
exceto Postos de Combustíveis
Atividades
da
cadeia
automobilística:
oficinas, mecânicas, lanternagem, pintura
e afins

Serviços Industriais de Utilidade Pública

Serviços de Corte e Costura

Agências de viagens, operadores turísticos
e serviços de reservas

Demais estabelecimentos não previstos nos
anexos I e II

Pontos e locais de interesse turísticos
limitados a 50% da sua capacidade de
lotação

ANEXO IV

ANEXO II
Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 09h00 às 18h00

de

Serviços em Geral
Indústrias extrativas
Indústrias de transformação
Atividades gráficas
Atividades financeiras, seguros e serviços
relacionados
Atividades imobiliárias
Atividades jurídicas, de contabilidade e de
auditoria
Atividades de empresas, de consultoria e
de gestão empresarial
Atividades de arquitetura e engenharia
Atividades de publicidade e comunicação
]Atividades administrativas
complementares

e

serviços

Lotéricas e correspondentes bancários
Bancas de jornais e revistas
Salão de beleza e congêneres

Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 07h00 às 17h00

de

Construção Civil

DECRETO Nº 47.324 DE 20 DE
OUTUBRO DE 2020: Dispõe sobre as
medidas
de
enfrentamento
da
propagação
do
novo
coronavírus
(COVID-19), em decorrência da situação
de emergência em saúde, e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, EM EXERCÍ-CIO, no uso
das atribuições constitucionais e legais, e
o
contido
no Processo
nº
SEI410001/000011/2020,
CONSIDERANDO:
- que o Estado do Rio de Janeiro
reconheceu a situação de emergência em
saúde por meio do Decreto nº 46.973, de
16 de março de2020;
- a necessidade de atualizar as medidas
para o enfrentamento da COVID-19 em
decorrência do aumento da capacidade do
Estado no atendimento às demandas por
leitos hospitalares;
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- que a saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma dos artigos 196 e
197 da Constituição da República;
- as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
conforme o artigo 289, inciso III, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal
nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente da COVID19;- o Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011, que dispõe sobre a
Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional;
-ESPIN e a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional
OMS em 30 de janeiro de 2020;
- as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional e
internacional, ou seja, as situações
dispostas
no
Regulamento
Sanitário
Internacional, promulgado pelo Decreto
Federal nº 10.212, de 30de janeiro de
2020;
- a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (SarsCoV2), especialmente a obrigação de
articulação dos gestores do SUS como
competência do Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública (COEnCoV);
- o reconhecimento, pela Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia SBPT e pela Organização Mundial de
Saúde - OMS, quanto à eficácia do uso de
máscara facial, como medida de redução
da contaminação pelo Sars-CoV2;

- a última nota técnica n° 11/2020
produzida pela SubCOVID da Secretaria
Estadual
de
Saúde,
o
cenário
epidemiológico atual e a capacidade
instalada do sistema de saúde, estando as
Regiões Centro Sul e Norte em nível de
risco moderado e as regiões, Baia de Ilha
Grande, Baixada Litorânea, Médio Paraíba,
Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste
e Serrana em nível de risco baixo para a
COVID-19, cujos dados estão disponíveis
em https://coronavirus.rj.gov.br/novo-mapade-ris-co-mantem-estado-do-rio-classificadocomo-baixo-risco-para-covid-19/.
DECRETA:
Art. 1º - Este Decreto estabelece novas
medidas temporárias de prevenção ao
contágio
e
de
enfrentamento
da
emergência
em
saúde
pública
de
importância internacional, decorrente da
COVID-19,
bem
como, reconhece
a
necessidade de manutenção da situação
de emergência no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 2º - Fica considerado obrigatório, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro,
enquanto vigorar a situação de emergência
em saúde em virtude da pandemia da
COVID-19, o uso de máscara de proteção
respiratória, seja ela descartável ou
reutilizável, de forma adequada, em
qualquer ambiente público, assim como em
estabelecimentos
privados
com
funcionamento
autorizado
de
acesso
coletivo.
§1º -Compreende- se entre os locais
descritos no caput deste artigo, dentre
outros: ruas, praças, parques, praias, meios
de transporte coletivo e individual de
passageiros, repartições públicas, hospitais,
supermercados,
farmácias,
padarias,
agências bancárias, além de outros
estabelecimentos comerciais.
§2º - Ficam desobrigadas da utilização de
máscaras as pessoas que sofrem de
patologias respiratórias e as pessoas com
deficiência severa nos membros superiores,
mediante apresentação de documento
médico que ateste o risco de utilização de
máscaras nos casos aqui especificados.
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§3º - O uso de máscaras cirúrgicas ou do
tipo N95 será prioritário aos profissionais da
área da saúde.
Art. 3º - Qualquer servidor público,
empregado público ou contratado por
empresa que presta serviço para o Estado
do Rio de Janeiro, que apresentar febre ou
sintomas respiratórios (tosse seca, dor de
garganta, mialgia, cefaleia e prostração,
dificuldade para respirar, perda de paladar,
perda de olfato, coriza e outros) passa a
ser considerado um caso suspeito e deverá
adotar as orientações específicas expedidas
pelo Secretário de Estado de Saúde.
Parágrafo Único - Os gestores dos
contratos de prestação de serviços deverão
notificar as empresas contratadas quanto à
responsabilidade destas em adotar todos os
meios necessários para conscientizar seus
funcionários quanto aos riscos da COVID19 e quanto à necessidade de reportarem
a ocorrência de sinais e sintomas da
doença, estando as empresas passíveis de
responsabilização contratual em caso de
omissão que resulte em prejuízo à
Administração Pública.
Art. 4º - O servidor público que trabalhe
em regiões cujo risco da CO-VID-19 se
encontra moderado (Sinalização Laranja, a
saber as regiões Centro Sul e Norte),
deverá exercer suas funções laborais,
preferencialmente, fora das instalações
físicas do órgão de lotação, em trabalho
remoto (regime home office), desde que
observada a natureza da atividade,
mediante a utilização de tecnologia de
informação e de comunicação disponíveis.
Entretanto, para o servidor público que
trabalhe em regiões cujo risco da COVID19 se encontra baixo (Sinalização Amarela,
a saber as regiões Baia de Ilha Grande,
Baixada Litorânea,
Médio
Paraíba,
Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste
e Serrana), o trabalho remoto deverá ser
mantido para a população de grupos
vulneráveis: pessoas com 60 anos ou mais
de
idade,
doentes
crônicos,
imunodeprimidos, gestantes e puérperas.
§1º - A autoridade superior, em cada caso,
deverá expedir ato de regulamentação do
trabalho remoto em atenção à manutenção

da continuidade e essencialidade
atividades da Administração Pública.

das

§2º - Poderá, ainda, a autoridade superior
conceder
antecipação
de férias
ou
flexibilização da jornada com efetiva
compensação.
§3º - As reuniões administrativas serão
preferencialmente não presenciais (virtuais)
utilizando-se dos meios tecnológicos de
informação e de comunicação disponíveis.
Art. 5º - De forma excepcional, com o
único objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevenção do contágio e
no combate da propagação da COVID-19,
diante
de
mortes
já
confirmadas,
DETERMINO A SUSPENSÃO, até o dia 5
de novembro de 2020, para todo o Estado,
das seguintes atividades:
I -realização de eventos e de qualquer
atividade com presença de público, que
envolvam aglomeração de pessoas, com
exceção daquelas descritas neste decreto
que seguem regulamentação específica;
II - a visita a pacientes diagnosticados com
a COVID-19, internados na rede pública ou
privada de saúde;
III -da permanência, pela população, nas
praias, lagoas, rios e piscinas públicas.
§1º -A adoção das medidas aqui
recomendadas, após a sua formalização,
pela administração municipal, deverá ser
comunicada ao Governo do Estado do Rio
de Janeiro, por intermédio da Secretaria de
Estado da Casa Civil.
§2º - As forças de segurança do Estado
do Rio de Janeiro deverão atuar para
manter o cumprimento das disposições do
presente
Decreto
sem
prejuízo
da
instauração de procedimento investigatório
para apurar a ocorrência de crime e
infração administrativa. A administração
Pública deverá assegurar o sigilo das
informações.
Art. 6° -As deliberações específicas sobre
o retorno das aulas presenciais, ficarão a
cargo da Secretaria de Estado de
Educação - SEEDUC e da Secretaria de
Estado de Ciência Tecnologia e Inovação
-SECTI que regulamentarão o assunto
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através
de
próprio(Resolução).

ato

normativo

Art. 7º - FICAM AUTORIZADAS, para todo
o Estado, a prática, o funcionamento e a
reabertura das seguintes atividades e
estabelecimentos:
I -das atividades desportivas tais como
ciclismo,
caminhadas,
montanhismo,
trekking ao ar livre, bem como nos Parques
Nacionais, Estaduais e Municipais;
II - atividades culturais de qualquer
natureza no modelo drive in, desde que as
pessoas não promovam aglomeração fora
de seus veículos, devendo ser respeitada
a distância mínima de 1 (um) a 2
(dois)metros
entre
os
veículos
estacionados, bem como sejam adotados
os protocolos sanitários;
III -atividades esportivas de alto rendimento
sem
público,
respeitados os
devidos
protocolos e autorizadas pela Secretaria de
Estado de Saúde e também atividade
contemplada no decreto 47.290 de 23 de
setembro de 2020;
IV - dos pontos e locais de interesse
turístico desde que limitado acesso ao
público a 2/3 da sua capacidade lotação;
V- de atividades esportivas individuais ao
ar livre, preferencialmente próximo a sua
residência.
VI - das unidades do Departamento de
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro DETRAN,
observando
os
protocolos
definidos pelas autoridades sanitárias, tais
como distanciamento mínimo de 1 (um) a
2(dois)
metros,
a
depender
de
regulamentação municipal, utilização de
máscaras e disponibilização de álcool gel,
ou preparações antisépticas ou sanitizantes
de efeito similar, bem como agendamento
prévio;
VII
- das
unidades
do
Programa
Poupatempo RJ - Bangu, São João de
Meriti e Duque de Caxias, observando os
protocolos definidos pelas autoridades
sanitárias, tais como distanciamento mínimo
de 1 (um)a 2 (dois) metros, a depender
de regulamentação municipal, utilização de
máscaras e disponibilização de álcool gel,

ou
preparações
antissépticas
sanitizantes de efeito similar.

ou

VIII - bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimento congêneres, limitando o
atendimento ao público a 2/3 (dois terços)
da sua capacidade de lotação, vedado
sistema self-service. A música ao vivo é
permitida, proibido pista e espaço de
dança. Autorizados os serviços de consumo
de bebidas alcoólicas apenas para os
clientes
devidamente
acomodados
e
sentados em mesas e cadeiras nas áreas
internas
e
externas,
respeitando
o
distanciamento mínimo de 1 (um)metro a
2 (dois) metros.
IX - feiras livres que realizem a
comercialização de produtos de gênero
alimentício e que tem papel fundamental
no
abastecimento
local, desde
que
cumpram as determinações da Secretaria
de Estado de Saúde e, ainda, que as
barracas
mantenham
distanciamento
mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros, a
depender de regulamentação municipal, e
disponibilizem álcool 70%, ou preparações
antisépticas ou sanitizantes de efeito
similar, aos feirantes e público, competindo
às Prefeituras Municipais ratificar a
presente determinação;
X- lojas de conveniência, mercado de
pequeno porte, açougue, aviário, padaria,
lanchonete,
hortifruti
e
demais
estabelecimentos
congêneres
que
se
destinam à venda de alimentos, bebidas,
materiais de limpeza e higiene pessoal,
vedada a aglomeração de pessoas nesses
locais;
XI - de forma irrestrita, de todos os serviços
de saúde, tais como: hospitais, clínicas,
laboratórios e estabelecimentos similares,
ainda que esses funcionem no interior de
shopping centers, centros comerciais e
estabelecimentos congêneres;
XII - a retomada antecipada de atividades
práticas nos cursos da área da saúde em
instituições privadas de ensino superior, em
especial Medicina, Enfermagem, Farmácia,
Odontologia e Fisioterapia. Durante as
atividades práticas, fica à critério de cada
instituição de ensino superior, de acordo
com seu plano de retorno, o fornecimento
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dos equipamentos de proteção individual EPI a seus respectivos alunos, bem como
a orientação para seu uso adequado, em
conformidade com os protocolos formulados
através do Plano de Retorno apresentado
pela Resolução SEEDUC n° 5854 de 30
de julho de 2020, publicada no DOERJ de
31/07/2020.
XIII - de forma plena e
supermercados,
mercados
estabelecimentos comerciais
em seu CNAE os serviços
comercialização de produtos

irrestrita, de
e
demais
que possuam
de varejo e
alimentícios.

XIV -De forma plena e imediata, as
atividades desenvolvidas pela Companhia
Estadual de Águas e Esgotos do Rio de
Janeiro, por seus prepostos e por seus
contratados, inclusive obras de manutenção
e expansão
da
infraestrutura
de
saneamento básico.
§1º -Os estabelecimentos comerciais de
que trata o presente artigo, deverão atentar
sobre a necessidade de afastamento entre
os consumidores com distância mínima de
1 (um) a 2 (dois) metros entre as pessoas,
a depender de regulamentação municipal e
sem aglomeração de pessoas.
§2º - Cada estabelecimento deverá dispor
de quantidade suficiente de colaboradores
para assegurar o pleno funcionamento de
suas atividades.
§3º - Os estabelecimentos deverão
disponibilizar, sabonete líquido, papel toalha
e água corrente para a correta assepsia
de clientes e funcionários.
§4º - Para garantir o abastecimento dos
estabelecimentos descritos no caput do
presente artigo, ficam suspensas, enquanto
perdurar a vigência do estado de
calamidade
pública
e
em
caráter
excepcional,
todas as
restrições
de
circulação de caminhões e veículos
destinados ao abastecimento de alimentos.
Art. 8º - FICA AUTORIZADO, para todo
Estado, o funcionamento de shopping
centers e centros comerciais, no horário de
10 horas às 22horas, até o limite de 2/3
de sua capacidade total, desde que:

ou preparações antisépticas ou sanitizantes
de efeito similar, a todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores
de serviço;
II - disponibilizem na entrada do shopping
center ou centro comercial e das lojas e
elevadores, álcool em gel 70%, ou
preparações antisépticas ou sanitizantes de
efeito
similar,
a
todos
clientes
e
frequentadores;
III -permitam o acesso e circulação no
interior do estabelecimento, apenas a
clientes, frequentadores, empregados e
prestadores de serviço que estiverem
utilizando máscara de proteção respiratória,
seja ela descartável ou reutilizável, de
forma adequada;
IV - adotem medidas de contenção do
acesso ao interior do estabelecimento com
vistas a manter o distanciamento mínimo
de 1 (um) a2 (dois) metros entre cada
cliente ou frequentador, a depender de
regulamentação municipal;
V- áreas de recreação infantil com 1/3 da
capacidade, vedado para crianças menores
de 3 anos;
VI - limitem a capacidade de utilização de
praças e quiosques de alimentação a 2/3
da capacidade de mesas e assentos;
VII - limitem o uso do estacionamento a
2/3 da capacidade;
VIII - garantam a qualidade do ar dos
ambientes
climatizados,
seguindo
os
protocolos de manutenção dos aparelhos e
sistemas de climatização, realizando a
troca dos filtros do conforme determinação
da vigilância sanitária.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos
os colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 9º - FICAM AUTORIZADAS, para todo
o Estado, as atividades de organizações
religiosas que deverão observar os
protocolos definidos pelas autoridades
sanitárias, e também observar o seguinte:

I-garantam o fornecimento de equipamentos
de proteção individual e álcool em gel 70%,
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I- as pessoas que acessarem e saírem da
igreja ou do templo religioso deverão
realizar a higienização das mãos com
álcool em gel 70% ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito
similar, colocadas em dispensadores e
disponibilizadas em pontos estratégicos
como
na
entrada,
na
secretaria,
confessionários, corredores, para uso dos
fiéis, religiosos e colaboradores;
II - manter todas as áreas ventiladas,
incluindo, caso exista, os locais de
alimentação;
III - o responsável pela igreja ou templo
deve orientar aos frequentadores que não
poderão participar de celebrações ou
eventos
religiosos,
caso
apresentem
sintomas de resfriado/gripe;
IV -manter regramento do uso obrigatório
e adequado de máscaras faciais e
distanciamento social de 1 (um) a 2 (dois)
metros entre as pessoas, a depender de
regulamentação municipal.
Art. 10 - FICA DETERMINADO horário de
funcionamento
de
estabelecimentos
comerciais, industriais e de prestação de
serviços, de acordo com as tabelas
indicadas nos Anexos I, II III, IV deste
Decreto.
Art. 11 - Em todos os estabelecimentos
que se mantiverem abertos, impõe-se a
observância de todos os protocolos e
medidas de segurança recomendados pelas
autoridades sanitárias, inclusive:
I- garantir a distância mínima de 1 (um)
2 (dois) metros entre as pessoas 1 (um)
2 (dois) metros entre as pessoas,
depender de regulamentação municipal
uso obrigatório de máscaras;

a
a
a
e

II -utilizar equipamentos de proteção
individual,
a
serem
fornecidos pelo
estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores
de serviço;
III - organizar uma escala de revezamento
de dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;

IV - proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
V-priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
VI - disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antisépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
VII - manter os banheiros e demais locais
do estabelecimento higienizados e com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene
pessoal
dos
empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores
de serviço e consumidores;
VIII - utilizar adequadamente máscaras de
proteção facial, devendo impedir a entrada
ou permanência de pessoas sem a sua
utilização.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos
os colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 12 - FICAM AUTORIZADAS, somente
para as regiões Baia de Ilha Grande,
Baixada
Litorânea,
Médio
Paraíba,
Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste
e Serrana, a prática, o funcionamento e a
reabertura das seguintes atividades e
estabelecimentos, além dos dispostos no
art. 7º:
I-lojas de comércio de rua, incluindo
galerias, exclusivamente no horário de 9h
às 19h, até o limite de 2/3 de sua
capacidade
total,
considerando
as
observações descritas nos incisos I, II, III,
IV e VIII do art. 8°;
II - salões de beleza, barbearias e
congêneres,
com
agendamento prévio,
limitando o atendimento ao público em até
50% (cinquenta por cento) da sua
capacidade de lotação, observando os
protocolos definidos pelas autoridades
sanitárias;
III - atividades por ambulantes legalizados;
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IV - o funcionamento de hotéis e pousadas,
que
deverão
observar
as regras
estabelecidas no programa selo "Rio de
Janeiro Turismo Consciente". Para bares e
restaurantes dos hotéis e pousadas devem
seguir as regras estabelecidas no inciso
VIII do Art. 7°;
V -o funcionamento de academias, centros
de ginástica e estabelecimentos similares,
com agendamento e capacidade máxima
simultânea
de
4m²
por
pessoa.
Excetuandose
as
atividades
que
necessitando uso de equipamento de difícil
higienização, como pneu e corda naval nas
atividades
de
Crossfit.
Permanecem
suspensas as saunas, piscinas (exceto para
aula de natação e hidroginástica). Aulas de
hidroginástica vedada para grupos de risco
e gestantes.
VI - o funcionamento de Kidsroom com
50% da capacidade com acompanhamento
de
recreador,
sendo
vedado
o
compartilhamento de objetos;
VII- a retomada antecipada das atividades
presenciais de cursos livres regularmente
em funcionamento no Estado do Rio de
Janeiro;
VIII -a retomada parcial com 50%
(cinquenta por cento) das ocupações ou 2
metros de distanciamento nas salas de
cinemas no Estado do Rio de Janeiro.
IX -a retomada parcial com 1/3 (um terço)
das ocupações das salas de teatro, salas
de concerto, museus e centros culturais no
Estado do Rio de Janeiro, desde que
respeitadas as orientações e as normativas
segundo o Protocolo de Segurança
Sanitária elaborado pela Fundação Anita
Mantuano de Artes do Estado do Rio de
Janeiro (FUNARJ).

Secretaria de Saúde e Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa.
XI- a retomada parcial das atividades dos
Parques de Diversões Itinerantes, desde
que
respeitadas
rigorosamente
as
normativas
de
distanciamento
social,
utilizando-se para isso de 50% (cinquenta
por cento) de sua capacidade de ocupação
máxima, com operação por meio de
seções, respeitando ainda uma redução de
50% (cinquenta por cento) também da
capacidade direta de cada uma das
atrações, além de seguir as orientações e
as normativas do Protocolo de retomada
dos Parques de Diversões do RJ, proposto
pela Associação das Empresas de Parques
de Diversões do Brasil - ADIBRA e
verificado pela Secretaria de Saúde e
Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa.
XII- a realização
entretenimento
cumprimento de
protocolos
de
estabelecidos
distanciamento
participantes.

de eventos culturais, de
e
lazer,
com prévio
medidas preventivas e
segurança
sanitária
para
resguardar
o
seguro para
seus

§ 1º- Estes eventos poderão acontecer em
espaços abertos e fechados.
§ 2º -Eventos de entretenimento, tais como
shows, festivais culturais, festas etc, assim
como os eventos de recreação infantil
deverão cumprir a limitação de 50% da
capacidade de público dos locais aonde
venham a ocorrer. Nestes eventos será
obrigatório a reserva de um espaço
exclusivo para alimentação e será vedado
o sistema self service.
§ 3º- Casas de Shows e espetáculos,
boates e arenas fechadas deverão
funcionar apenas com reserva de lugares
numerados, respeitando a limitação de 50%
de sua capacidade de público. Será
permitida música ao vivo, porém vedada
pista e espaço de dança para evitar
concentração de público nestes locais.

X- a retomada parcial das atividades
culturais dos Circos Itinerantes, desde que
respeitada rigorosamente a normativa de 4
m² (quatro metros quadrados) por pessoas
ou o distanciamento de 2 m² entre pessoas
da mesma família ou do mesmo convívio
social, além de seguiras orientações e as
§ 4º -Feiras de negócios e exposições
normativas do Protocolo de retomada dos
estão permitidas, respeitando a limitação de
circos itinerantes do RJ, proposto pela
50% da capacidade de público dos locais
Associação Brasileira dos Produtores de
aonde venham a ocorrer.
Eventos - ABRAPE e verificado pela
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§5º -Eventos corporativos,
congressos,
encontros
de
negócios,
assembleias,
workshops,
conferências,
seminários,
simpósios,
painéis e palestras serão
permitidos, respeitando a presença de 2/3
da capacidade de público dos locais aonde
venham a ocorrer e de forma anão
ultrapassar o espaçamento delimitado de
4m² por pessoa.
§ 6º -Eventos de caráter social, tais como
casamentos,
bodas,
aniversários,
formaturas, coquetéis, confraternizações,
inaugurações,
lançamentos,
cerimônias
oficiais, entre outros que sigam este
mesmo formato, serão permitidos com a
limitação de 50% da capacidade de público
dos locais aonde venham a ocorrer.
§ 7º -Casa de Festas Infantis e espaços
de recreação infantil estão autorizados a
receber eventos com a limitação de 50%
da capacidade de público dos locais aonde
venham a ocorrer.
§ 8º -Eventos em ambientes abertos, tais
como parques e praças deverão delimitar
de forma prévia a área de realização do
evento, promovendo o controle de acesso
do público e demarcando lugares de forma
a respeitar a delimitação de 4m² por
pessoa.
§ 9º -As “Rodas de Samba” e “Rodas de
Rimas” serão permitida sem ambientes
abertos e fechados sem ultrapassar a
delimitação de4m² por pessoa, além de
delimitar de forma prévia a área de
realização do evento, quando este ocorrer
em áreas abertas ou ao ar livre em praças
e parques.
§ 10- As Quadras de Escolas de Samba
e sedes de Blocos Carnavalescos poderão
realizar eventos, desde que venham a
seguir orientação
de
protocolos
apresentados pela Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa e das
autoridades sanitárias municipais. Estes
eventos deverão acontecer com mesas e
cadeiras numeradas e serão permitidas
apresentações de música ao vivo, porém
vedada pista e espaço de dança para
evitar concentração de público nestes
locais.

§ 11 -Os eventos realizados em Food
Parks estão autorizados, desde que não
ultrapassem a delimitação de 4m² por
pessoa, permitindo a comercialização e
manipulação de alimentos e bebidas.
§ 12 -O planejamento de acesso e saída
de público e orientações de operação de
funcionamento dos eventos acima citados,
tais como utilização de banheiros e
comercialização de bebidas e alimentos
deverão seguir as orientações e normativas
de
protocolos
pré-estabelecidos
pela
Secretaria Estadual de Saúde (SES).
§ 13 -Para eventos nos quais a capacidade
de público seja a partir de 1.000 (mil)
pessoas, deverá ser elaborado protocolo
específico para o evento em questão e
este deverá ser submetidos a análise da
SES.
§ 14 -Para os eventos nos quais a
capacidade de público seja a partir de
1.000
(mil)
pessoas,
caberá
aos
responsáveis pelo evento desenvolver o seu
protocolo próprio, informando as medidas
adotada se submeter à apreciação da
Subsecretaria de Eventos da Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa,
através do e-mail eventos@cultura.rj.gov. br.
§ 15 -O protocolo será encaminhado e
verificado também pela Subsecretaria
Extraordinária de Acompanhamento das
Ações Governamentais Integradas da
COVID-19 da Secretaria de Estado de
Saúde e a sua aprovação será comunicada
em resposta no mesmo e-mail enviado.
§ 16º- Este Decreto não exime os
realizadores
de
obter
as
licenças
obrigatórias dos órgãos municipais, assim
como a prévia autorização de outros órgãos
estaduais, através do Departamento de
Diversões Públicas
do
Corpo
de
Bombeiros
do Estado
do Rio
de
Janeiro(DDP/CBMERJ), da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro(PMERJ) e
da Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro (PCERJ).
Art. 13 - As Secretarias de Estado e os
demais órgãos integrantes da Administração
Pública poderão expedir atos infra legais
em conjunto com a Secretaria de Estado
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de Saúde para regulamentar o presente
Decreto, nos limites de suas atribuições.
Art. 14 -As medidas de restrição
relacionadas
ao
transporte
público
intermunicipal
rodoviário,
aquaviário,
metroviário e ferroviário estão estabelecidas
no Decreto nº 47.128 de 19 de junho de
2020.
Art. 15 -As deliberações específicas sobre
as atividades de campanha eleitoral serão
regulamentadas em decreto específico.

Supermercados
Hortifrutigranjeiro
Minimercados
Mercearias
Açougues
Peixarias
Padarias
Lojas de panificados

Art. 16 - Determino a manutenção da
avaliação da suspensão total ou parcial do
gozo de férias dos servidores da Secretaria
de Estado de Saúde, Secretaria de Estado
da Polícia Civil, Secretaria de Estado de
Polícia Militar, Secretaria de Estado de
Defesa Civil e Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária, a fim de que
não se comprometam as medidas de
prevenção.

Comércio
especializado
naturais,
suplementos
alimentares

Art. 17 -Em caso de descumprimento das
medidas previstas neste Decreto, as
autoridades competentes devem apurar as
eventuais
práticas
de
infrações
administrativas previstas no artigo 10 da
Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de
1977, bem como do crime previsto no artigo
268 do Código Penal.

Clínicas veterinárias

Art. 18 -A Secretaria de Estado de Saúde
seguirá
com
o
monitoramento
dos
indicadores relacionados à COVID-19 para
reanálise, podendo suprimir ou aumentar
as restrições previstas no presente decreto.

Serviços Industriais de Utilidade Pública

Art. 19 - Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação, ficando revogado
o Decreto Estadual nº 47.306, de 06 de
outubro de2020.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2020

em
e

produtos
fórmulas

Postos de Combustíveis e suas lojas de
conveniências
Comércio de produtos farmacêuticos
Clínicas
e
consultórios
médicos,
odontológicos, laboratórios e farmacêuticas

Comércio da Construção Civil, ferragens,
madeireiras, serralheiras, pinturas e afins
Comércio atacadista
Atividades
industriais
funcionamento contínuo

de

necessário

Agências de viagens, operadores turísticos
e serviços de reservas
Pontos e locais de interesse turísticos
limitados a 50% da sua capacidade de
lotação
ANEXO II
Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 09h00 às 18h00

de

Serviços em Geral
CLAUDIO CASTRO
Governador em Exercício

Indústrias
extrativas
Indústrias
transformação Atividades gráficas

de

Atividades financeiras, seguros e serviços
relacionados Atividades imobiliárias
ANEXO I
Comércio de produtos essenciais - Horário
de funcionamento: 00h00 às 23h59

Atividades jurídicas, de contabilidade e de
auditoria
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Atividades de empresas, de consultoria e
de gestão empresarial
Atividades de arquitetura e engenharia
Atividades de publicidade e comunicação
Atividades
administrativas
e
complementares
Lotéricas
correspondentes bancários

serviços
e

Bancas de jornais e revistas Salão de
beleza e congêneres
ANEXO III
Comércio varejista, exceto shoppings
centers e centros comerciais - Horário de
funcionamento: 09h00 às 19h00
Comércio varejista em geral
Atividades
toalheiros

de

lavanderias,

tinturarias

e

Comércio de combustíveis e lubrificantes,
exceto Postos de Combustíveis
Atividades
da
cadeia
automobilística:
oficinas, mecânicas, lanternagem, pintura e
afins
Serviços de Corte e Costura
Demais estabelecimentos não previstos nos
Anexos I e II
ANEXO IV
Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 07h00 às 17h00

de

Construção Civil

DECRETO Nº 47.325 DE 20 DE
OUTUBRO DE 2020: Dispõe sobre as
medidas de enfrentamento da pandemia
pelo novo coronavírus (COVID-19) no
âmbito das atividades de campanha
eleitoral.

CONSIDERANDO:
- que o Estado do Rio de Janeiro
reconheceu a situação de emergência em
saúde por meio do Decreto nº 46.973, de
16 de março de2020;
- o Decreto nº 47.306, de 06 de outubro
de 2020, que dispõe sobreas medidas de
enfrentamento da propagação do novo
Coronavírus(COVID-19), em decorrência da
situação de emergência em saúde, e dá
outras providências;
- a Emenda Constitucional nº 107, de 02
de julho de 2020, que adiam em razão da
pandemia da COVID-19, as eleições
municipais de outubro de 2020 e os prazos
eleitorais respectivos;
- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal
nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente da COVID-19;
- a recomendação do TRE-RJ - Tribunal
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro acerca
do início das datas de comícios eleitorais
apenas a partir de 31/10/2020 nos
municípios das regiões de saúde com
bandeiras amarela e verde;
- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro
de 2011, que dispõe sobrea Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional;
- ESPIN e a Declaração de Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional OMS em 30 de janeiro de
2020;
- as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações
dispostas
no
Regulamento Sanitário
Internacional, promulgado pelo Decreto
Federal nº 10.212,de 30 de janeiro de
2020;
- a última Nota Técnica n° 11/2020,
produzida pela SubCOVID da Secretaria
Estadual
de
Saúde,
o
cenário
epidemiológico atual e a capacidade
instalada do sistema de saúde, estando as
Regiões Centro Sul e Norte em nível de
risco moderado e as regiões, Baia de Ilha

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, EM EXER-CÍCIO, no uso
das atribuições constitucionais, legais e o
contido
no Processo
nº
SEI410001/000011/2020,
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

549
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

Grande, Baixada Litorânea, Médio Paraíba,
Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste
e Serrana em nível de risco baixo para a
COVID-19, cujos dados estão disponíveis
em https://coronavirus.rj.gov.br/novo-mapade-risco-mantem-estado-do-rio-classificadocomo-baixo-risco-pa-ra-covid-19/,
DECRETA:
Art. 1º -Ficam estabelecidas as medidas
de enfrentamento da pandemia pelo novo
Coronavírus (Covid-19) no âmbito das
atividades de campanha eleitoral para as
eleições municipais de 2020.
Art. 2º - FICA PROIBIDA a presença nos
eventos de campanha eleitoral de qualquer
indivíduo que apresentar febre ou sintomas
respiratórios (tosse seca, dor de garganta,
mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade
para respirar, perda de paladar, perda de
olfato, coriza e outros), por ser considerado
um caso suspeito de COVID-19.
Art. 3º - Nos municípios das regiões de
saúde FICAM PROIBIDAS as atividades:
I -nas bandeiras roxa ou vermelha:
carreatas, passeatas, comícios ou qualquer
atividade que gere aglomeração de
pessoas; e a entrega pessoa a pessoa de
qualquer material impresso;
II -na bandeira laranja: passeatas, comícios
ou
qualquer
atividade que
gere
aglomeração de pessoas.
Art. 4º - FICAM AUTORIZADAS a entrega
pessoa a pessoa de qualquer material
impresso e a realização de carreatas nos
municípios das regiões de saúde que
estejam na bandeira laranja, DESDE QUE
observadas as regras sanitárias e de
distanciamento social.
Art. 5º - FICAM AUTORIZADAS as
realizações de passeatas, carreatas e a
entrega pessoa a pessoa de qualquer tipo
de material nos municípios das regiões de
saúde que estejam na bandeira amarela e
verde, DESDE QUE respeitada respeitadas
as regras sanitárias e de distanciamento
social.
Art. 6º -A partir do dia 31 de outubro de
2020, nos municípios das regiões de saúde
que estejam na bandeira amarela e verde

FICA
AUTORIZADA a
realização
comícios, DESDE QUE respeitada:

de

I -quando comício em local aberto:
a) respeitem a capacidade máxima de 1
pessoa por 4m² no palanqueou palco e
que garanta o distanciamento mínimo de 2
(dois) metros entre as pessoas da plateia
ou demais presentes, limitada a 1/3 (um
terço) da capacidade do local.
II -quando comício em local fechado:
a) limitem em 1/3 (um terço) da capacidade
máxima do estabelecimento, respeitando o
distanciamento mínimo de 2 (dois) metros
entre as pessoas da plateia ou entre os
demais presentes.
b)garantam o fornecimento de álcool em
gel 70%, ou preparações antissépticas ou
sanitizantes de efeito similar a todos os
participantes;
c)disponibilizem na entrada do local e
elevadores, álcool em gel 70%, ou
preparações antisépticas ou sanitizantes de
efeito similar, ato dos os participantes;
d)adotem medidas de contenção do acesso
ao interior do estabelecimento com vistas
a manter o distanciamento mínimo de 2
(dois)metros entre cada participante;
e)limitem o uso do estacionamento a 1/2
da capacidade; e
f)garantam a qualidade do ar dos
ambientes
climatizados,
seguindo os
protocolos de manutenção dos aparelhos e
sistemas de climatização, realizando a
troca dos filtros do conforme determinação
da vigilância sanitária.
Art. 7º -Ficam obrigados a todos os
participantes e também para o candidato ou
palestrante em qualquer atividade realizada
o uso correto de máscaras faciais durante
todo o evento incluindo durante o momento
de fala.
Parágrafo Único -Ficam desobrigadas da
utilização de máscaras as pessoas que
sofrem de patologias respiratórias e as
pessoas com deficiência severa nos
membros
superiores,
mediante
apresentação de documento médico que
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ateste o risco de utilização de máscaras
nos casos aqui especificados.
Art. 8º -O acompanhamento do cenário
epidemiológico de cada Município dar-se-á
através das Notas Técnicas periódicas
editadas pelo órgão sanitário estadual
competente.
Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação e vigorará ao longo
das eleições de 2020 ou enquanto perdurar
a situação de calamidade.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2020.

CLAUDIO CASTRO
Governador em Exercício

DECRETO Nº 47.336 DE 27 DE
OUTUBRO DE 2020: Dispõe sobre a
flexibilização
de
prazos
para
cumprimento de obrigações contratuais,
em razão da emergência de
saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus, no âmbito
das concessões estaduais de transporte
público de passageiros, e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, EM EXERCÍCIO, no uso das
suas atribuições constitucionais e legais, e
o
contido
no
Processo
nº
SEI100001/001230/2020,
CONSIDERANDO:
- a situação de emergência em saúde
reconhecida pelo Estado do Rio de Janeiro
por meio do Decreto nº 46.973, de 16 de
março de2020, e por intermédio da Lei
Estadual n° 8.794, de 17 de abril de2020,
alterada pela Lei Estadual nº 9.008, de 15
de setembro de2020, com a postergação
do prazo do estado de emergência até o
dia 31 de dezembro de 2020 e a dimensão
da crise que se abate na mobilidade urbana
no mundo;

- a redução na circulação de pessoas, com
o isolamento social imposto por normativos
sanitários, que teve início com o Decreto
Estadual nº 46.980, de 19 de março de
2020, sendo publicados vários outros
regulamentos com o intuito de atualizar as
medidas de enfrentamento da propagação
da
Covid-19
decorrente
do
novo
Coronavírus, e que atualmente encontra-se
vigente o Decreto Estadual nº 47.287,de
18 de setembro de 2020;
- as medidas de restrição relacionadas ao
transporte público intermunicipal aquaviário,
metroviário e ferroviário estabelecidas no
Decretonº 47.128 de 19 de junho de 2020,
e suas alterações pelo Decreto nº47.228,
de 24 de agosto de 2020, pelo Decreto nº
47.247, de 01 de setembro de 2020 e pelo
Decreto nº 47.249, de 04 de setembro
de2020;
- o disposto nas Deliberações Internas
CODIR nº 11, de 9 de julho de2020, e nº
14, de 22 de julho de 2020, da Agência
Reguladora
de Serviços
Públicos
concedidos de transportes aquaviários,
ferroviários e metroviários e de rodovias
do Estado do Rio de Janeiro (AGETRANSP), por meio das quais o Poder
Concedente, Estado do Rio de Janeiro, foi
notificado a adotar efetivas providências
para assegurar a continuidade do transporte
ferroviário e metroviário de passageiros,
respectivamente,
em
razão
do
comprometimento dos fluxos de caixa que
põem em risco a viabilidade das
operações;
- o disposto nas supracitadas Deliberações
Internas CODIR, da AGE-TRANSP, por
meio das quais os operadores de
transporte foram notificados a se absterem
de interromper os serviços públicos
essenciais de transporte ferroviário e
metroviário
de
passageiros,
respectivamente;
- o disposto pela Agência Nacional de
Transportes
Terrestres
(ANTT)nas
Resoluções nº 5.879, de 26 de março de
2020, nº 5.892, de 26de maio de 2020, e
nº 5.909, de 22 de setembro de 2020, em
casos semelhantes;
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- a essencialidade da prestação do serviço
de transporte público de passageiros para
a população fluminense;
- a prestação de serviço de transporte
público de passageiros não poder sofrer
solução de continuidade;
- o impacto direto e notório das restrições
impostas pela emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus na demanda pelos serviços
estaduais
de
transporte
público
de
passageiros prestados pelos operadores de
transportes;
- as prioridades de atuação do Comitê
Administrativo Extraordinário de Transportes
- COVID19, estabelecidas no Decreto nº
47.212, de 12 de agosto de 2020;
e- as recomendações do referido Comitê,
exaradas em sua reunião de28 de
setembro de 2020, no sentido de ser
necessária a flexibilização de prazos para
cumprimento de obrigações contratuais e
regulatórias, em razão da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus, no âmbito das
concessões estaduais de transporte público
de passageiros, que impôs significativas
perdas financeiras aos operadores de
transportes;
DECRETA :
Art. 1º - Ficam suspensas as seguintes
obrigações contratuais dos operadores de
transporte público de passageiros em razão
do impacto da pandemia do COVID-19
(Novo Coronavírus):
I- pagamento de multas e de outorgas ao
Poder Concedente; e
IIcumprimento
de
obrigações
de
investimento,
envolvendo
sua
efetiva
implementação ou comprovação.
Parágrafo Único- Os marcos temporais
para delimitação do prazo de suspensão
das obrigações referidas no art. 1º, são os
seguintes:
I- início: 16 de março de 2020, data de
edição do Decreto Estadual nº 46.973, que
reconheceu a existência de situação de
emergência em saúde no Estado;

II - término: 12 (doze) meses a contar de
31 de dezembro de 2020,data do término
do estado de calamidade, na formado do
Decreto Estadual nº 47.246, de 01 de
setembro de 2020.
Art. 2º- O ulterior pagamento de valores
pecuniários
relativos
às
obrigações
referidas no art. 1º, por parte dos
operadores,
deverá
ser
objeto
de
atualização monetária, na forma da
legislação aplicável, e no que disponham
os respectivos contratos de concessão.
Parágrafo Únicojuros contratuais
de juros legais
vencidas antes do
inciso I do artigo

Haverá a incidência de
ou, na ausência destes,
em relação às multas
marco inicial previsto no
2º do presente Decre-to.

Art. 3º -Ao longo de todo o prazo de
suspensão das obrigações, na forma do art.
1º, os operadores deverão manter os níveis
mínimos, contínuos
e
adequados de
qualidade de serviço.
Art. 4°- O Poder Concedente, por
intermédio da Secretaria de Estado de
Transportes
SETRANS,
deverá
apresentar, no prazo de 90(noventa) dias,
estudo de impacto das medidas adotadas
por força do art. 1° deste Decreto, bem
como
proposição
de
revisão
e/ou
prorrogação das medidas veiculadas neste
Decreto.
Parágrafo Único- Os estudos deverão ser
individualizados por contrato de concessão,
efetuando, de forma analítica, segregação
dos valores de multas e outorgas devidas
que
foram
suspensas,
bem
como
discriminando
as
obrigações
de
investimento afetadas pelas medidas do
inciso II, do art. 1° deste Decreto.
Art. 5º- Poderá a AGETRANSP aferir
regularmente a situação das concessões de
serviços
de
transporte
público
de
passageiros abrangidas pelo presente
Decreto.
Art. 6º- Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2020
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CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

DECRETO Nº 47.345 DE 05 DE
NOVEMBRO DE 2020: Dispõe sobre as
medidas
de
enfrentamento
da
propagação
do
novo
coronavírus
(COVID-19), em decorrência da situação
de emergência em saúde e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, EM EXER-CÍCIO, no uso
das atribuições constitucionais e legais, e
o
contido
no Processo
nº
SEI410001/000011/2020,
CONSIDERANDO:
- que o Estado do Rio de Janeiro
reconheceu a situação de emergência em
saúde por meio do Decreto nº 46.973, de
16 de março de2020;
- a necessidade de atualizar as medidas
para o enfrentamento da COVID-19 em
decorrência do aumento da capacidade do
Estado no atendimento às demandas por
leitos hospitalares;
- que a saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma dos artigos 196 e
197 da Constituição da República;
- as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
conforme o artigo 289, inciso III, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal
nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente da COVID-19;

- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro
de 2011, que dispõe sobrea Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional;
- ESPIN e a Declaração de Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional OMS em 30 de janeiro de
2020;
- as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações
dispostas
no
Regulamento Sanitário
Internacional, promulgado pelo Decreto
Federal nº 10.212,de 30 de janeiro de
2020;
- a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (SarsCoV2), especialmente a obrigação de
articulação dos gestores do SUS como
competência do Centro de Operações de
Emergências
em
Saúde
Pública
(COEnCoV);
- o reconhecimento, pela Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia SBPT e pela Organização Mundial de
Saúde - OMS, quanto à eficácia do uso de
máscara facial, como medida de redução
da contaminação pelo Sars-CoV2; e
- a última nota técnica n° 12/2020
produzida pela SubCOVID da Secretaria
Estadual
de
Saúde,
o
cenário
epidemiológico atual e a capacidade
instalada do sistema de saúde, estando a
região Baixada Litorânea em nível de risco
moderado e as regiões, Baía de Ilha
Grande, Centro Sul, Médio Paraíba,
Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste,
Norte e Serrana em nível de risco baixo
para a COVID-19,cujos
dados
estão
disponíveis
em
https://www.saude.rj.gov.br/noti-c i a s / 2 0 2
0 / 11 / n o v o - m a p a - d e - r i s c o - m a n
tem-estado-do-rio-classifica
d o-co-mo-baixo-risco-para-covid-19.
DECRETA:
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Art. 1º - Este Decreto estabelece novas
medidas temporárias de prevenção ao
contágio
e
de
enfrentamento
da
emergência
em
saúde
pública
de
importância internacional, decorrente da
COVID-19,
bem
como, reconhece
a
necessidade de manutenção da situação
de emergência no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 2º - Fica considerado obrigatório, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro,
enquanto vigorar a situação de emergência
em saúde em virtude da pandemia da
COVID-19, o uso de máscara de proteção
respiratória, seja ela descartável ou
reutilizável, de forma adequada, em
qualquer ambiente público, assim como em
estabelecimentos
privados
com
funcionamento
autorizado
de
acesso
coletivo.
§ 1º - Compreende- se entre os locais
descritos no caput deste artigo, dentre
outros: ruas, praças, parques, praias, meios
de transporte coletivo e individual de
passageiros, repartições públicas, hospitais,
supermercados,
farmácias,
padarias,
agências bancárias, além de outros
estabelecimentos comerciais.
§2º- Ficam desobrigadas da utilização de
máscaras as pessoas que sofrem de
patologias respiratórias e as pessoas com
deficiência severa nos membros superiores,
mediante apresentação de documento
médico que ateste o risco de utilização de
máscaras nos casos aqui especificados.
§ 3º - O uso de máscaras cirúrgicas ou do
tipo N95 será prioritário aos profissionais da
área da saúde.
Art. 3º - Qualquer servidor público,
empregado público ou contratado por
empresa que presta serviço para o Estado
do Rio de Janeiro, que apresentar febre ou
sintomas respiratórios (tosse seca, dor de
garganta, mialgia, cefaleia e prostração,
dificuldade para respirar, perda de paladar,
perda de olfato, coriza e outros) passa a
ser considerado um caso suspeito e deverá
adotar as orientações específicas expedidas
pelo Secretário de Estado de Saúde.

notificar as empresas contratadas quanto à
responsabilidade destas em adotar todos os
meios necessários para conscientizar seus
funcionários quanto aos riscos da COVID19 e quanto à necessidade de reportarem
a ocorrência de sinais e sintomas da
doença, estando as empresas passíveis de
responsabilização contratual em caso de
omissão que resulte em prejuízo à
Administração Pública.
Art. 4º - O servidor público que trabalhe
em regiões cujo risco da COVID-19 se
encontra moderado (Sinalização Laranja, a
saber a região Baixada Litorânea), deverá
exercer
suas
funções
laborais,
preferencialmente, fora das instalações
físicas do órgão de lotação, em trabalho
remoto (regime home office), desde que
observada
a
natureza
da atividade,
mediante a utilização de tecnologia de
informação e de comunicação disponíveis.
Entretanto, para o servidor público que
trabalhe em regiões cujo risco da COVID19 se encontra baixo (Sinalização Amarela,
a saber as regiões Baía de Ilha Grande,
Centro Sul, Médio Paraíba, Metropolitana I,
Metropolitana II, Noroeste, Norte e Serrana),
o trabalho remoto deverá ser mantido para
a população de grupos vulneráveis: pessoas
com 60 anos ou mais de idade, do entes
crônicos, imunodeprimidos, gestantes e
puérperas.
§ 1º - A autoridade superior, em cada
caso,
deverá
expedir
ato
de
regulamentação do trabalho remoto em
atenção à manutenção da continuidade e
essencialidade
das
atividades
da
Administração Pública.
§2º -Poderá, ainda, a autoridade superior
conceder
antecipação
de férias
ou
flexibilização da jornada com efetiva
compensação.
§ 3º - As reuniões administrativas serão
preferencialmente não presenciais (virtuais)
utilizando-se dos meios tecnológicos de
informação e de comunicação disponíveis.
Art. 5º - De forma excepcional, com o
único objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevenção do contágio e
no combate da propagação da COVID-19,
diante
de
mortes
já
confirmadas,

Parágrafo Único - Os gestores dos
contratos de prestação de serviços deverão
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DETERMINO A SUSPENSÃO, até o dia 20
de novembro de 2020, para todo o Estado,
das seguintes atividades:

estacionados, bem como sejam adotados
os protocolos sanitários;

I -realização de eventos e de qualquer
atividade com presença de público, que
envolvam aglomeração de pessoas, com
exceção daquelas descritas neste decreto
que seguem regulamentação específica;

III -atividades esportivas de alto rendimento
sem
público,
respeitados os
devidos
protocolos e autorizadas pela Secretaria de
Estado de Saúde e também atividade
contemplada no Decreto nº 47.290, de
23de setembro de 2020;

II - a visita a pacientes diagnosticados com
a COVID-19, internados na rede pública ou
privada de saúde;

IV - dos pontos e locais de interesse
turístico desde que limitado acesso ao
público a 2/3 da sua capacidade lotação;

III -da permanência, pela população, nas
praias, lagoas, rios e piscinas públicas.

V- de atividades esportivas individuais ao
ar livre, preferencialmente próximo a sua
residência;

§1º -A
adoção
das
medidas
aqui
recomendadas, após a sua formalização,
pela administração municipal, deverá ser
comunicada ao Governo do Estado do Rio
de Janeiro, por intermédio da Secretaria de
Estado da Casa Civil.
§2º -As forças de segurança do Estado do
Rio de Janeiro deverão atuar para manter
o cumprimento das disposições do presente
Decreto sem prejuízo da instauração de
procedimento investigatório para apurar a
ocorrência
de
crime
e
infração
administrativa. A administração Pública
deverá assegurar o sigilo das informações.
Art. 6° -As deliberações específicas sobre
o retorno das aulas presenciais, ficarão a
cargo da Secretaria de Estado de
Educação - SEEDUC e da Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
-SECTI que regulamentarão o assunto
através
de
ato
normativo
próprio
(Resolução).
Art. 7º - FICAM AUTORIZADAS, para todo
o Estado, a prática, o funcionamento e a
reabertura das seguintes atividades e
estabelecimentos:
I -das atividades desportivas tais como
ciclismo,
caminhadas,
montanhismo,
trekking ao ar livre, bem como nos Parques
Nacionais, Estaduais e Municipais;
II - atividades culturais de qualquer
natureza no modelo drive in, desde que as
pessoas não promovam aglomeração fora
de seus veículos, devendo ser respeitada
a distância mínima de 1 (um) a 2
(dois)metros
entre
os
veículos

VI - das unidades do Departamento de
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro DETRAN,
observando
os
protocolos
definidos pelas autoridades sanitárias, tais
como distanciamento mínimo de 1 (um) a
2(dois)
metros,
a
depender
de
regulamentação municipal, utilização de
máscaras e disponibilização de álcool gel,
ou
preparações
antissépticas
ou
sanitizantes de efeito similar, bem como
agendamento prévio;
VII
- das
unidades
do
Programa
Poupatempo RJ - Bangu, São João de
Meriti e Duque de Caxias, observando os
protocolos definidos pelas autoridades
sanitárias, tais como distanciamento mínimo
de 1 (um)a 2 (dois) metros, a depender
de regulamentação municipal, utilização de
máscaras e disponibilização de álcool gel,
ou
preparações
antissépticas
ou
sanitizantes de efeito similar.
VIII - bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimento congêneres, limitando o
atendimento ao público a 2/3 (dois terços)
da sua capacidade de lotação, vedado
sistema self-service. A música ao vivo é
permitida, proibido pista e espaço de
dança. Autorizados os serviços de consumo
de bebidas alcoólicas apenas para os
clientes
devidamente
acomodados
e
sentados em mesas e cadeiras nas áreas
internas
e
externas,
respeitando
o
distanciamento mínimo de 1 (um)metro a
2 (dois) metros;
IX - feiras livres que realizem a
comercialização de produtos de gênero
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alimentício e que tem papel fundamental
no
abastecimento
local, desde
que
cumpram as determinações da Secretaria
de Estado de Saúde e, ainda, que as
barracas
mantenham
distanciamento
mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros, a
depender de regulamentação municipal, e
disponibilizem álcool 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito
similar, aos feirantes e público, competindo
às Prefeituras Municipais ratificar a
presente determinação;
X -lojas de conveniência, mercado de
pequeno porte, açougue, aviário, padaria,
lanchonete,
hortifruti
e
demais
estabelecimentos
congêneres
que
se
destinam à venda de alimentos, bebidas,
materiais de limpeza e higiene pessoal,
vedada a aglomeração de pessoas nesses
locais;
XI - de forma irrestrita, de todos os serviços
de saúde, tais como: hospitais, clínicas,
laboratórios e estabelecimentos similares,
ainda que esses funcionem no interior de
shopping centers, centros comerciais e
estabelecimentos congêneres;
XII - a retomada antecipada de atividades
práticas nos cursos da área da saúde em
instituições privadas de ensino superior, em
especial Medicina, Enfermagem, Farmácia,
Odontologia e Fisioterapia. Durante as
atividades práticas, fica à critério de cada
instituição de ensino superior, de acordo
com seu plano de retorno, o fornecimento
dos equipamentos de proteção individual EPI a seus respectivos alunos, bem como
a orientação para seu uso adequado, em
conformidade com os protocolos formulados
através do Plano de Retorno apresentado
pela Resolução SEEDUC n° 5854, de 30
de julho de 2020, publicada no DOERJ de
31/07/2020;
XIII - de forma plena e
supermercados,
mercados
estabelecimentos comerciais
em seu CNAE os serviços
comercialização de produtos

irrestrita, de
e
demais
que possuam
de varejo e
alimentícios;

XIV -de forma plena e imediata, as
atividades desenvolvidas pela Companhia
Estadual de Águas e Esgotos do Rio de
Janeiro, por seus prepostos e por seus

contratados, inclusive obras de manutenção
e expansão
da
infraestrutura
de
saneamento básico.
§ 1º - Os estabelecimentos comerciais de
que trata o presente artigo, deverão atentar
sobre a necessidade de afastamento entre
os consumidores com distância mínima de
1 (um) a 2 (dois) metros entre as pessoas,
a depender de regulamentação municipal e
sem aglomeração de pessoas.
§2º- Cada estabelecimento deverá dispor de
quantidade suficiente de colaboradores para
assegurar o pleno funcionamento de suas
atividades.
§3º -Os
estabelecimentos
deverão
disponibilizar, sabonete líquido, papel toalha
e água corrente para a correta assepsia
de clientes efuncionários.§4º- Para garantir
o abastecimento dos estabelecimentos
descritos no caput do presente artigo, ficam
suspensas, enquanto perdurar a vigência do
estado de calamidade pública e em caráter
excepcional, todas
as
restrições
de
circulação de caminhões e veículos
destinados ao abastecimento de alimentos.
Art. 8º - FICA AUTORIZADO, para todo
Estado, o funcionamento de shopping
centers e centros comerciais, no horário de
10 horas às 22horas, até o limite de 2/3
de sua capacidade total, desde que:
I-garantam o fornecimento de equipamentos
de proteção individual e álcool em gel 70%,
ou
preparações
antissépticas
ou
sanitizantes de efeito similar, a todos os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
II - disponibilizem na entrada do shopping
center ou centro comercial e das lojas e
elevadores, álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, a todos clientes e
frequentadores;
III -permitam o acesso e circulação no
interior do estabelecimento, apenas a
clientes, frequentadores, empregados e
prestadores de serviço que estiverem
utilizando máscara de proteção respiratória,
seja ela descartável ou reutilizável, de
forma adequada;
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IV - adotem medidas de contenção do
acesso ao interior do estabelecimento com
vistas a manter o distanciamento mínimo
de 1 (um) a2 (dois) metros entre cada
cliente ou frequentador, a depender de
regulamentação municipal;
V- áreas de recreação infantil com 1/3 da
capacidade, vedado para crianças menores
de 3 anos;
VI - limitem a capacidade de utilização de
praças e quiosques de alimentação a 2/3
da capacidade de mesas e assentos;
VII - limitem o uso do estacionamento a
2/3 da capacidade;
VIII - garantam a qualidade do ar dos
ambientes
climatizados,
seguindo
os
protocolos de manutenção dos aparelhos e
sistemas de climatização, realizando a
troca dos filtros do conforme determinação
da vigilância sanitária.

IV -manter regramento do uso obrigatório
e adequado de máscaras faciais e
distanciamento social de 1 (um) a 2 (dois)
metros entre as pessoas, a depender de
regulamentação municipal.
Art. 10 - FICA DETERMINADO horário de
funcionamento
de
estabelecimentos
comerciais, industriais e de prestação de
serviços, de acordo com as tabelas
indicadas nos Anexos I, II III, IV deste
Decreto.
Art. 11 - Em todos os estabelecimentos
que se mantiverem abertos, impõe-se a
observância de todos os protocolos e
medidas de segurança recomendados pelas
autoridades sanitárias, inclusive:
I- garantir a distância mínima de 1 (um)
2 (dois) metros entre as pessoas 1 (um)
2 (dois) metros entre as pessoas,
depender de regulamentação municipal
uso obrigatório de máscaras;

a
a
a
e

Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos
os colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.

II -utilizar equipamentos de proteção
individual,
a
serem
fornecidos pelo
estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores
de serviço;

Art. 9º - FICAM AUTORIZADAS, para todo
o Estado, as atividades de organizações
religiosas que deverão observar os
protocolos definidos pelas autoridades
sanitárias, e também observar o seguinte:

III - organizar uma escala de revezamento
de dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;

I- as pessoas que acessarem e saírem da
igreja ou do templo religioso deverão
realizar a higienização das mãos com
álcool em gel 70% ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito
similar, colocadas em dispensadores e
disponibilizadas em pontos estratégicos
como
na
entrada,
na
secretaria,
confessionários, corredores, para uso dos
fiéis, religiosos e colaboradores;
II - manter todas as áreas ventiladas,
incluindo, caso exista, os locais de
alimentação;
III - o responsável pela igreja ou templo
deve orientar aos frequentadores que não
poderão participar de celebrações ou
eventos
religiosos,
caso
apresentem
sintomas de resfriado/gripe;

IV - proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
V-priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
VI - disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
VII - manter os banheiros e demais locais
do estabelecimento higienizados e com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene
pessoal
dos
empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores
de serviço e consumidores;
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VIII - utilizar adequadamente máscaras de
proteção facial, devendo impedir a entrada
ou permanência de pessoas sem a sua
utilização.

VI - o funcionamento de Kidsroom com
50% da capacidade com acompanhamento
de
recreador,
sendo
vedado
o
compartilhamento de objetos;

Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos
os colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.

VII - a retomada antecipada das atividades
presenciais de cursos livres regularmente
em funcionamento no Estado do Rio de
Janeiro;

Art. 12 - FICAM AUTORIZADAS, somente
para as regiões Baía de Ilha Grande,
Centro Sul, Médio Paraíba, Metropolitana I,
Metropolitana II, Noroeste, Norte e Serrana,
a prática, o funcionamento e a reabertura
das
seguintes
atividades
e
estabelecimentos, além dos dispostos no
art. 7º:
I- lojas de comércio de rua, incluindo
galerias, exclusivamente no horário de 9h
às 19h, até o limite de 2/3 de sua
capacidade
total,
considerando
as
observações descritas nos incisos I, II, III,
IV e VIII do art. 8°;
II - salões de beleza, barbearias e
congêneres,
com
agendamento prévio,
limitando o atendimento ao público em até
50% (cinquenta por cento) da sua
capacidade de lotação, observando os
protocolos definidos pelas autoridades
sanitárias;
III - atividades por ambulantes legalizados;
IV - o funcionamento de hotéis e pousadas,
que
deverão
observar
as regras
estabelecidas no programa selo "Rio de
Janeiro Turismo Consciente". Para bares e
restaurantes dos hotéis e pousadas devem
seguir as regras estabelecidas no inciso
VIII do art. 7°;
V -o funcionamento de academias, centros
de ginástica e estabelecimentos similares,
com agendamento e capacidade máxima
simultânea
de
4m²
por
pessoa.
Excetuandose
as
atividades
que
necessitando uso de equipamento de difícil
higienização, como pneu e corda naval nas
atividades
de
Crossfit.
Permanecem
suspensas as saunas, piscinas (exceto para
aula de natação e hidroginástica). Aulas de
hidroginástica vedada para grupos de risco
e gestantes.

VIII - a retomada parcial com 50%
(cinquenta por cento) das ocupações ou 2
metros de distanciamento nas salas de
cinemas no estado do Rio de Janeiro;
IX -a retomada parcial com 1/3 (um terço)
das ocupações das salas de teatro, salas
de concerto, museus e centros culturais no
Estado do Rio de Janeiro, desde que
respeitadas as orientações e as normativas
segundo o Protocolo de Segurança
Sanitária elaborado pela Fundação Anita
Mantuano de Artes do Estado do Rio de
Janeiro (FUNARJ);
X- a retomada parcial das atividades
culturais dos Circos Itinerantes, desde que
respeitada rigorosamente a normativa de 4
m² (quatro metros quadrados) por pessoas
ou o distanciamento de 2 m² entre pessoas
da mesma família ou do mesmo convívio
social, além de seguiras orientações e as
normativas do Protocolo de retomada dos
circos itinerantes do RJ, proposto pela
Associação Brasileira dos Produtores de
Eventos - ABRAPE e verificado pela
Secretaria de Saúde e Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa;
XI- a retomada parcial das atividades dos
Parques de Diversões Itinerantes, desde
que
respeitadas
rigorosamente
as
normativas
de
distanciamento
social,
utilizando-se para isso de 50% (cinquenta
por cento) de sua capacidade de ocupação
máxima, com operação por meio de
seções, respeitando ainda uma redução de
50% (cinquenta por cento) também da
capacidade direta de cada uma das
atrações, além de seguir as orientações e
as normativas do Protocolo de retomada
dos Parques de Diversões do RJ, proposto
pela Associação das Empresas de Parques
de Diversões do Brasil - ADIBRA e
verificado pela Secretaria de Saúde e
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Secretaria de Estado
Economia Criativa;
XII- a realização
entretenimento
cumprimento de
protocolos
de
estabelecidos
distanciamento
participantes.

de

Cultura

e

de eventos culturais, de
e
lazer,
com prévio
medidas preventivas e
segurança
sanitária
para
resguardar
o
seguro para
seus

§ 1º- Estes eventos poderão acontecer em
espaços abertos e fechados.
§ 2º- Eventos de entretenimento, tais como
shows, festivais culturais, festas etc, assim
como os eventos de recreação infantil
deverão cumprir a limitação de 50% da
capacidade de público dos locais onde
venham a ocorrer. Nestes eventos será
obrigatório a reserva de um espaço
exclusivo para alimentação e será vedado
o sistema self-service.
§ 3º- Casas de Shows e espetáculos,
boates e arenas fechadas deverão
funcionar apenas com reserva de lugares
numerados, respeitando a limitação de 50%
de sua capacidade de público. Será
permitida música ao vivo, porém vedada
pista e espaço de dança para evitar
concentração de público nestes locais.
§ 4º- Feiras de negócios e exposições
estão permitidas, respeitando a limitação de
50% da capacidade de público dos locais
onde venham a ocorrer.
§ 5º- Eventos corporativos, congressos,
encontros
de
negócios,
assembleias,
workshops,
conferências,
seminários,
simpósios,
painéis e palestras serão
permitidos, respeitando a presença de 2/3
da capacidade de público dos locais onde
venham a ocorrer e de forma anão
ultrapassar o espaçamento delimitado de
4m² por pessoa.
§ 6º- Eventos de caráter social, tais como
casamentos,
bodas,
aniversários,
formaturas, coquetéis, confraternizações,
inaugurações,
lançamentos,
cerimônias
oficiais, entre outros que sigam este
mesmo formato, serão permitidos com a
limitação de 50% da capacidade de público
dos locais onde venham a ocorrer.

§ 7º- Casa de Festas Infantis e espaços
de recreação infantil estão autorizados a
receber eventos com a limitação de 50%
da capacidade de público dos locais onde
venham a ocorrer.
§ 8º- Eventos em ambientes abertos, tais
como parques e praças deverão delimitar
de forma prévia a área de realização do
evento, promovendo o controle de acesso
do público e demarcando lugares de forma
a respeitar a delimitação de 4m² por
pessoa.
§ 9º- As “Rodas de Samba” e “Rodas de
Rimas” serão permitidas em ambientes
abertos e fechados sem ultrapassar a
delimitação de4m² por pessoa, além de
delimitar de forma prévia a área de
realização do evento, quando este ocorrer
em áreas abertas ou ao ar livre em praças
e parques.
§ 10- As Quadras de Escolas de Samba
e sedes de Blocos Carnavalescos poderão
realizar eventos, desde que venham a
seguir orientação
de
protocolos
apresentados pela Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa e das
autoridades sanitárias municipais. Estes
eventos deverão acontecer com mesas e
cadeiras numeradas e serão permitidas
apresentações de música ao vivo, porém
vedada pista e espaço de dança para
evitar concentração de público nestes
locais.
§ 11- Os eventos realizados em Food
Parks estão autorizados, desde que não
ultrapassem a delimitação de 4m² por
pessoa, permitindo a comercialização e
manipulação de alimentos e bebidas.
§ 12- O planejamento de acesso e saída
de público e orientações de operação de
funcionamento dos eventos acima citados,
tais como utilização de banheiros e
comercialização de bebidas e alimentos
deverão seguir as orientações e normativas
de
protocolos
pré-estabelecidos
pela
Secretaria de Estado de Saúde (SES).
§ 13- Para eventos nos quais a capacidade
de público seja a partir de 1.000 (mil)
pessoas, deverá ser elaborado protocolo
específico para o evento em questão e
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este deverá ser submetidos a análise da
SES.

regulamentadas pelo Decreto nº 47.325, de
20 de outubro de 2020.

§ 14- Para os eventos nos quais a
capacidade de público seja a partir de
1.000
(mil)
pessoas,
caberá
aos
responsáveis pelo evento desenvolver o seu
protocolo próprio, informando as medidas
adotada se submeter à apreciação da
Subsecretaria de Eventos da Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa,
através do e-mail event o s @ c u l t u r a . r
j . g o v. b r.

Art. 17 -Determino a manutenção da
avaliação da suspensão total ou parcial do
gozo de férias dos servidores da Secretaria
de Estado de Saúde, Secretaria de Estado
da Polícia Civil, Secretaria de Estado de
Polícia Militar, Secretaria de Estado de
Defesa Civil e Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária, a fim de que
não se comprometam as medidas de
prevenção.

§ 15- O protocolo será encaminhado e
verificado também pela Subsecretaria
Extraordinária de COVID-19 da Secretaria
de Estado de Saúde e a sua aprovação
será comunicada em resposta no mesmo
e-mail enviado.

Art. 18 -Em caso de descumprimento das
medidas previstas neste Decreto, as
autoridades competentes devem apurar as
eventuais
práticas
de
infrações
administrativas previstas no artigo 10 da
Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de
1977, bem como do crime previsto no artigo
268 do Código Penal.

§ 16- Este decreto não exime os
realizadores
de
obter
as
licenças
obrigatórias dos órgãos municipais, assim
como a prévia autorização de outros órgãos
estaduais, através do Departamento de
Diversões Públicas
do
Corpo
de
Bombeiros
do Estado
do Rio
de
Janeiro(DDP/CBMERJ), da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro(PMERJ) e
da Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro (PCERJ).
Art. 13 - As Secretarias de Estado e os
demais órgãos integrantes da Administração
Pública poderão expedir atos infra legais
em conjunto com a Secretaria de Estado
de Saúde para regulamentar o presente
Decreto, nos limites de suas atribuições.
Art. 14 - Os municípios que se encontram
inseridos nas regiões sinalizadas com
bandeiras amarelas e verdes poderão,
adotadas
as
devidas
providências
normativas e administrativas, implementar
medidas de flexibilização ao presente
decreto.

Art. 19 -A Secretaria de Estado de Saúde
seguirá
com
o
monitoramento
dos
indicadores relacionados à COVID-19 para
reanálise, podendo suprimir ou aumentar
as restrições previstas no presente decreto.
Art. 20 -Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação, ficando revogado
o Decreto nº 47.324, de 20 de outubro de
2020.Rio de Janeiro, 05 de novembro de
2020

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

ANEXO I
Comércio de produtos essenciais - Horário
de funcionamento: 00h00 às 23h59
Supermercados

Art. 15 -As medidas de restrição
relacionadas
ao
transporte
público
intermunicipal
rodoviário,
aquaviário,
metroviário e ferroviário estão estabelecidas
no Decreto nº 47.128, de 19 de junho de
2020.

Hortifrutigranjeiro

Art. 16 -As deliberações específicas sobre
as atividades de campanha eleitoral estão

Peixarias

Minimercados
Mercearias
Açougues

Padarias
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Lojas de panificados
Comércio
especializado
naturais,
suplementos
alimentares

em
e

produtos
fórmulas

Comércio varejista em geral

Postos de Combustíveis e suas lojas de
conveniências
Comércio
de produtos
farmacêuticos
Clínicas
e
consultórios
médicos,
odontológicos, laboratórios e farmacêuticas
Clínicas veterinárias
Comércio da Construção Civil, ferragens,
madeireiras, serralheiras, pinturas e afins
Comércio atacadista
Atividades
industriais
funcionamento contínuo

Comércio varejista, exceto shoppings
centers e centros comerciais - Horário de
funcionamento: 09h00 às 19h00

de

necessário

Atividades
toalheiros

de

lavanderias,

tinturarias

e

Comércio de combustíveis e lubrificantes,
exceto Postos de Combustíveis
Atividades
da
cadeia
automobilística:
oficinas, mecânicas, lanternagem, pintura
e afins
Serviços de Corte e Costura
Demais estabelecimentos não previstos nos
Anexos I e II
ANEXO IV

Serviços Industriais de Utilidade Pública
Agências de viagens, operadores turísticos
e serviços de reservas

Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 07h00 às 17h00

de

Construção Civil

Pontos e locais de interesse turísticos
limitados a 50% da sua capacidade de
lotação
ANEXO II
Indústria e Serviços - Horário
funcionamento: 09h00 às 18h00

de

Serviços em Geral Indústrias extrativas
Indústrias de transformação Atividades
gráficas
Atividades financeiras, seguros e serviços
relacionados Atividades imobiliárias
Atividades jurídicas, de contabilidade e de
auditoria
Atividades de empresas, de consultoria e
de gestão empresarial
Atividades de arquitetura e engenharia
Atividades de publicidade e comunicação
Atividades
administrativas
e
complementares
Lotéricas
correspondentes bancários

serviços
e

Bancas de jornais e revistas Salão de
beleza e congêneres
ANEXO III

DECRETO Nº 47.428 DE 29 DE DEZEMBRO
DE 2020: Renova o estado de calamidade
pública em virtude da situação de
emergência
decorrente
do
novo
Coronavírus (COVID-19), reconhecido por
meio da Lei Estadual nº 8.794/2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, em exercício, no uso das
atribuições legais e constitucionais, tendo em
vista o que consta no Processo nº SEI150001/004690/2020;
CONSIDERANDO:
- a Lei Estadual nº 8.794, de 17 de abril de
2020, que reconhece o estado de calamidade
pública em virtude da situação de emergência
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19),
declarado pelo Decreto Estadual nº 46.973,
de 16 de março de 2020;
- a possibilidade de renovação do prazo
estipulado pela Lei Estadual nº. 8.794, de 17
de abril de 2020, que se encerra em 1º de
setembro de 2020;
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- o Decreto Legislativo nº 006, de 20 de março
2020, que reconhece, para os fins do art. 65
da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio
de 2000, a ocorrência do estado de
calamidade pública, nos termos da solicitação
do Presidente da República encaminhada por
meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de
2020, com efeitos até 31 de dezembro de
2020;
- o Decreto nº 47.246 de 1º de setembro de
2020, que renovou o prazo da calamidade
pública para a data de 31 de dezembro de
2020;
- a necessidade do Poder Executivo atualizar
os seus atos normativos face à permanência
da crise sanitária decorrente do novo
Coronavírus (COVID-19).
DECRETA:
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo do estado de
calamidade pública, reconhecido pela Lei
Estadual nº 8.794, de 17 de abril de 2020, até
o dia 1º de julho de 2021.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data
da sua publicação.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2020

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

DECRETO Nº 47.517 DE 12 MARÇO DE
2021:
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO COMITÊ
ES-TADUAL PARA A AQUISIÇÃO DE
VACINAS
EDEMAIS
INSUMOS
NECESSÁRIOS AO COM-BATE À COVID19 NO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.
OGOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, em exercício, no uso das
atribuições constitucionais e legais, e o
contido
no
Processo
nº
SEI150001/002933/2021,CONSIDERANDO:que o Estado do Rio de Janeiro
reconheceu a situação de emergência em
saúde por meio do Decreto nº 46.973, de
16 de março de2020;- que a saúde é

direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma dos artigos 196 e
197 da Constituição da República;- as
diretrizes de atendimento integral, universal
e igualitário no SUS, que compreendem as
ações de proteção e recuperação de saúde
individual e coletiva, conforme o artigo 289,
inciso III, da Constituição do Estado do Rio
de Janeiro e;- o disposto na Lei Federal
nº 14.125/2021.
DECRETA :
Art. 1º- Fica criado o Comitê Estadual para
a aquisição de vacinas e demais insumos
necessários ao combate à COVID-19 no
Estado do Rio de Janeiro, composto pelos
seguintes membros:
I- Governador do Estado;
II- Secretário de Estado de Saúde;
III- Secretário de Estado da Casa Civil;
IV- Procurador Geral do Estado;
V- Controlador Geral do Estado. Parágrafo
Único- Caberá à Secretaria de Estado da
Casa Civil a coordenação do presente
Comitê.
Art. 2º - O Estado do Rio de Janeiro
adotará
medidas
efetivas
para dar
transparência à utilização dos recursos
públicos
aplicados
no
processo
de
aquisição e distribuição das vacinas e
insumos
necessário são
combate
à
pandemia do coronavírus.
Art. 3º- Fica autorizado ao Estado do Rio
de Janeiro estabelecer parcerias com
Municípios ou outros Entes Federativos
para a aquisição das vacinas e insumos
necessários à imunização da população
fluminense contra à Covid-19.Art. 4º- O
Comitê Estadual objeto deste Decreto
demandará às Secretárias responsáveis
pelo planejamento e execução orçamentária
as medidas necessárias ao fiel cumprimento
de suas decisões.
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Art. 5º- Os membros do Comitê, na sua
ausência, poderão indicar suplentes de suas
Pastas para as reuniões executivas.
Art. 6º- Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 12 de março de 2021
CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

DECRETO Nº 47.518 DE 12 DE MARÇO
DE 2021
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE
ENFRENTA-MENTO DA PROPAGAÇÃO
DO NOVO CORO-NAVÍRUS (COVID-19),
EM DECORRÊNCIA DASITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA
EM
SAÚDE
EDÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, em exercício, no uso das
atribuições constitucionais e legais, e o
contido no Processo
nº SEI-150001/002934/2021;
CONSIDERANDO:

regulamentação, no Estado do Rio de
Janeiro, da Lei Federal nº 13.979/2020, que
dispõe
sobre
as
medidas
para
enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da COVID-19;- o
Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobrea Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Nacional;ESPIN
e
a
Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional OMS
em 30 de janeiro de 2020;- as medidas
de emergência em saúde pública de
importância nacional e internacional, ou
seja,
as
situações
dispostas
no
Regulamento Sanitário
Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de30 de janeiro de 2020;- a
Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (SarsCoV2), especialmente a obrigação de
articulação dos gestores do SUS como
competência do Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública (COEnCoV);- o reconhecimento, pela Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia SBPT e pela Organização Mundial de
Saúde - OMS, quanto à eficácia do uso de
máscara facial, como medida de redução
da contaminação pelo Sars-CoV2;- a última
nota técnica n° 14/2021 (Anexo V)
produzida Superintendência de Informação
Estratégica
de
Vigilância
e
Saúde
(SIEVS/SVS)da Secretaria Estadual de
Saúde, o cenário epidemiológico atual e a
capacidade instalada do sistema de saúde,
estando
as
regiões
Centro-Sul,
Metropolitana I e Noroeste em risco alto;
regiões Médio Paraíba e Norte em risco
moderado; Baía de Ilha Grande, Baixada
Litorânea, Metropolitana II em risco baixo
para a COVID-19, cujos dados estão
disponíveis no Painel Coronavírus COVID19(http://painel.sau-d e . r j . g o v. b r / ) ;

que o Estado do Rio de Janeiro
reconheceu a situação de emergência em
saúde por meio do Decreto nº 46.973, de
16 de março de2020;- a necessidade de
atualizar as medidas para o enfrentamento
da CO-VID-19 em decorrência do aumento
da capacidade do Estado no atendimento
às demandas por leitos hospitalares;- que
a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma dos artigos 196 e
197 da Constituição da República;- as
DECRETA :
diretrizes de atendimento integral, universal
e igualitário no SUS, que compreendem as
Art. 1º- Este Decreto estabelece novas
ações de proteção e recuperação de saúde
medidas temporárias de prevenção ao
individual e coletiva, conforme o artigo 289,
contágio
e
de
enfrentamento
da
inciso III, da Constituição do Estado do Rio
emergência
em
saúde
pública
de
de
Janeiro;a
necessidade
de
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importância internacional, decorrente da
COVID- 19, bem como, reconhece a
necessidade de manutenção da situação
de emergência no âmbito do Estado do
Rio de Janeiro. Parágrafo Único- Fica
vedada a permanência de indivíduos nas
vias, áreas e praças públicas no horário de
23:00h as 05:00h.
Art. 2º - Fica considerado obrigatório, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro,
enquanto vigorar a situação de emergência
em saúde em virtude da pandemia da
COVID-19, o uso de máscara de proteção
respiratória, seja ela descartável ou
reutilizável, de forma adequada, em
qualquer ambiente público, assim como em
estabelecimentos
privados
com
funcionamento
autorizado
de
acesso
coletivo.§1º- Compreende-se entre os locais
descritos no caput deste artigo, dentre
outros: ruas, praças, parques, praias, meios
de transporte coletivo e individual de
passageiros, repartições públicas, hospitais,
supermercados,
farmácias,
padarias,
agências bancárias, além de outros
estabelecimentos comerciais.§2º - Ficam
desobrigadas da utilização de máscaras as
pessoas
que sofrem
de
patologias
respiratórias e as pessoas com deficiência
severa nos membros superiores, mediante
apresentação de documento médico que
ateste o risco de utilização de máscaras
nos casos aquiespecificados.§3º - O uso de
máscaras cirúrgicas ou do tipo N95 será
prioritário aos profissionais da área da
saúde.
Art. 3º - Qualquer servidor público,
empregado público ou contratado por
empresa que presta serviço para o Estado
do Rio de Janeiro, que apresentar febre ou
sintomas respiratórios (tosse seca, dor de
garganta, mialgia, cefaleia e prostração,
dificuldade para respirar, perda de paladar,
perda de olfato, coriza e outros) passa a
ser considerado um caso suspeito e deverá
adotar as orientações específicas expedidas
ela Secretaria de Estado de Saúde.
Parágrafo Único- Os gestores dos contratos
de prestação de serviços deverão notificar
as empresas contratadas quanto à
responsabilidade destas em adotar todos
os meios necessários para conscientizar
seus funcionários quanto aos riscos da

COVID-19 e quanto à necessidade de
reportarem a ocorrência de sinais e
sintomas da doença, estando as empresas
passíveis de responsabilização contratual
em caso de omissão que resulte em
prejuízo à Administração Pública.
Art. 4º - O servidor público estadual que
trabalhe em regiões cujo risco da COVID19 se encontra alto (sinalização vermelha),
poderá exercer suas funções laborais fora
das instalações físicas do órgão de lotação,
em trabalho remoto (regime home office),
desde que observada natureza e o não
prejuízo da atividade, mediante a utilização
de tecnologia de informação e de
comunicação disponíveis.
§1º- A autoridade superior, em cada caso,
deverá expedir ato de regulamentação do
trabalho remoto em atenção à manutenção
da continuidade e essencialidade das
atividades da Administração Pública.§2ºPoderá, ainda, a autoridade superior
conceder
antecipação
de férias
ou
flexibilização da jornada com efetiva
compensação.§3ºAs
reuniões
administrativas serão preferencialmente não
presenciais (virtuais) utilizando-se dos
meios tecnológicos de informação e de
comunicação disponíveis.
Art. 5º - Com o único objetivo de
resguardar o interesse da coletividade na
prevenção do contágio e no combate da
propagação daCOVID-19, diante de mortes
já confirmadas, DETERMINO A SUSPENSÃO, para todo o Estado, a visita a
pacientes diagnosticados com aCOVID-19,
internados na rede pública ou privada de
saúde. Parágrafo Único- As forças de
segurança do Estado do Rio de Janeiro
deverão atuar para manter o cumprimento
das disposições do presente Decreto sem
prejuízo da instauração de procedimento
investigatório para apurar a ocorrência de
crime
e
infração
administrativa.
A
administração Pública deverá assegurar o
sigilo das informações.
Art. 6° - Fica classificada a Educação como
atividade essencial. Parágrafo Único Ficam suspensos por 07 dias os efeitos do
art.6º da Resolução SEEDUC/SES nº
1.536, de 25 de janeiro de 2021.
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Art. 7º -FICAM MANTIDAS, para todo o
Estado, a prática e o das seguintes
atividades e estabelecimentos:
I- das atividades desportivas individuais ao
ar livre tais como ciclismo, caminhadas,
montanhismo, trekking , bem como nos
Parques Nacionais, Estaduais e Municipais;
II -atividades culturais de qualquer natureza
no modelo drive in, desde que as pessoas
não promovam aglomeração fora de seus
veículos, devendo ser respeitada a
distância mínima de 1,5 metros entre os
veículos estacionados, bem como sejam
adotados os protocolos sanitários;
III
-atividades
esportivas
de
alto
rendimento, sem público, respeitando os
devidos protocolos e autorizados pela
Secretaria de Estado de Saúde;
IV -dos pontos e locais de interesse
turístico desde que limitado acesso ao
público a 50% da sua capacidade lotação;
V- nas unidades de serviços públicos
essenciais a população, com atendimento
presencial, deverão ser respeitados as
normas de utilização de máscaras,
disponibilização
de
álcool
gel,
ou
preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar e distanciamento mínimo
de 1,5 metros;
VI -bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimento congêneres, limitando o
atendimento ao público a 50% da sua
capacidade de lotação. A música ao vivo
é permitida, proibido pista e espaço de
dança. Autorizados os serviços de consumo
de bebidas alcoólicas apenas para os
clientes
devidamente
acomodados
e
sentados em mesas e cadeiras nas áreas
internas
e
externas,
respeitando
o
distanciamento mínimo de 1,5 metro, exceto
em grupos familiares. O funcionamento
deverá ser até as 23:00h, com exceção do
delivery, take way e drivethru que ficam
sem limitação de horário. Fica vedada a
venda de bebida alcoólica em bancas de
jornal.

de Estado de Saúde e, ainda, que as
barracas
mantenham
distanciamento
mínimo de 1,5 metros, a depender de
regulamentação municipal, e disponibilizem
álcool 70%, ou preparações anti sépticas
ou sanitizantes defeito similar, aos feirantes
e público, competindo às Prefeituras
Municipais
ratificar
a
presente
determinação;
VIII -lojas de conveniência e demais
estabelecimentos
congêneres que
se
destinam à venda de alimentos, bebidas,
materiais de limpeza e higiene pessoal,
vedada a aglomeração de pessoas nesses
locais, com funcionamento das 8:30 as
17:30h;
IX -de forma irrestrita, de todos os serviços
de saúde, tais como: hospitais, clínicas,
laboratórios e estabelecimentos similares,
ainda que esses funcionem no interior de
shopping centers, centros comerciais e
estabelecimentos congêneres;
X- a retomada antecipada de atividades
práticas nos cursos da área da saúde em
instituições privadas de ensino superior, em
especial Medicina, Enfermagem, Farmácia,
Odontologia e Fisioterapia. Durante as
atividades práticas, fica à critério de cada
instituição de ensino superior, de acordo
com seu plano de retorno, o fornecimento
dos equipamentos de proteção individual EPI a seus respectivos alunos, bem como
a orientação para seu uso adequado, em
conformidade com os protocolos formulados
através do Plano de Retorno apresentados
pela solução SEEDUC n° 5873, de 01 de
outubro de 2020 e nº 5876,de 07 de
outubro 2020;
XI -de forma plena e irrestrita, de
supermercados,
mercados
e
demais
estabelecimentos comerciais que possuam
em seu CNAE os serviços de varejo e
comercialização de produtos alimentícios,
incluindo a cadeia de abastecimento dos
mesmos;
XII -de forma plena e imediata, as
atividades desenvolvidas pela Companhia
Estadual de Águas e Esgotos do Rio de
Janeiro, por seus prepostos e por seus
contratados, inclusive obras de manutenção

VII
-feiras
livres
que
realizem
a
comercialização de produtos de gênero
alimentício e que tem papel fundamental
no
abastecimento
local, desde
que
cumpram as determinações da Secretaria
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e expansão
da
saneamento básico.

infraestrutura

de

XIII
- as
indústrias
extrativas
e
transformação que poderão adaptar seus
horários de funcionamento de acordo com
demanda e de cada linha de produção,
desde que sejam seguidos os protocolos e
medidas de segurança recomendados pelas
autoridades sanitárias;
§1º - Os estabelecimentos comerciais de
que trata o presente artigo, deverão atentar
sobre a necessidade de afastamento entre
os consumidores com distância mínima de
1,5 metros entre as pessoas, a depender
de regulamentação municipal e sem
aglomeração de pes-soas.§2º - Cada
estabelecimento
deverá
dispor
de
quantidade suficiente de colaboradores para
assegurar o pleno funcionamento de suas
ativida-des.§3º Os
estabelecimentos
deverão disponibilizar sabonete líquido,
papel toalha e água corrente para a correta
assepsia de clientes e funcionários.§4º Para
garantir
o
abastecimento
dos
estabelecimentos descritos no caput do
presente artigo, ficam suspensas, enquanto
perdurar a vigência do estado de
calamidade
pública
e
em
caráter
excepcional,
todas as
restrições
de
circulação de caminhões e veículos
destinados ao abastecimento de alimentos.
Art. 8º -FICA MANTIDO, para todo Estado,
o funcionamento de shopping centers e
centros comerciais, no horário de 10:30
horas às22 horas, conforme normas
municipais autorizativos, até o limite de75%
de sua capacidade total, desde que:
I-garantam o fornecimento de equipamentos
de proteção individual e álcool em gel 70%,
ou
preparações
antissépticas
ou
sanitizantes de efeito similar, a todos os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
II -disponibilizem na entrada do shopping
center ou centro comercial e das lojas e
elevadores, álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, a todos clientes e
frequentadores;

clientes, frequentadores, empregados e
prestadores de serviço que estiverem
utilizando máscara de proteção respiratória,
seja ela descartável ou reutilizável, de
forma adequada;
IV -adotem medidas de contenção do
acesso ao interior do estabelecimento com
vistas a manter o distanciamento mínimo
de
1,5metrosentre
cada
cliente
ou
frequentador,
a
depender
de
regulamentação municipal;
V-áreas de recreação infantil com 50% da
capacidade,
VI -limitem a capacidade de utilização de
praças e quiosques de alimentação a um
distanciamento mínimo de 1,5 m entre as
mesas
VII -limitem o uso do estacionamento a
75% da capacidade;
VIII -garantam a qualidade do ar dos
ambientes
climatizados,
seguindo
os
protocolos de manutenção dos aparelhos e
sistemas de climatização, realizando a
troca dos filtros do conforme determinação
davigilância sanitária.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos
os colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 9º-FICAM MANTIDAS, para todo o
Estado, as atividades de organizações
religiosas que deverão observar os
protocolos
definidos pelas
autoridades
sanitárias, e também observar o seguinte:
I-as pessoas que acessarem e saírem da
igreja ou do templo religioso deverão
realizar a higienização das mãos com
álcool
em
gel70%
ou
preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito
similar, colocadas em dispensadores e
disponibilizadas em pontos estratégicos
como
na
entrada,
na
secretaria,
confessionários, corredores, para uso dos
fiéis, religiosos e colaboradores;
II -manter todas as áreas ventiladas,
incluindo, caso exista, os locais de
alimentação;

III -permitam o acesso e circulação no
interior do estabelecimento, apenas a
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III -o responsável pela igreja ou templo
deve orientar aos frequentadores que não
poderão participar de celebrações ou
eventos
religiosos,
caso
apresentem
sintomas de resfriado/gripe;
IV -manter regramento do uso obrigatório
e adequado de máscaras faciais e
distanciamento social de 1,5metros entre
as pessoas, a depender de regulamentação
municipal
.Art. 10-FICAM MANTIDAS, para todo o
Estado, a prática, o funcionamento das
seguintes atividades e estabelecimentos,
além dos dispostos no art. 7º:
I-lojas de comércio de rua, incluindo
galerias, com funcionamento das 8:30 as
17:30h, considerando as observações
descritas nos incisos I, II, III, IV e VIII do
art. 8°;
II -salões de beleza, barbearias e
congêneres,
com
agendamento prévio,
observando os protocolos definidos pelas
autoridades sanitárias;
III -atividades por ambulantes legalizados;
IV o funcionamento de hotéis e pousadas,
que deverão
observar
as
regras
estabelecidas no programa selo "Rio de
Janeiro Turismo Consciente". Para bares e
restaurantes dos hotéis e pousadas devem
seguir as regras estabelecidas no inciso VI
do art.7°
V-o funcionamento de academias, centros
de ginástica e estabelecimentos similares,
com limitação de 50% da capacidade do
estabelecimento. Devendo ser incentivado
os usuários a senilizarem os equipamentos
de uso coletivo com solução de hipoclorito
após a utilização, restringir atividades em
grupos até 12 participantes, exceto para
atividades de alto rendimento e ampliação
de horário de funcionamen-to.VI -o
funcionamento de Kidsroom com 50% da
capacidade
com acompanhamento
de
recreador,
sendo
vedado
o
compartilhamento de objetos;
VII -as atividades presenciais de cursos
livres regularmente em funcionamento no
Estado do Rio de Janeiro;

VII -o funcionamento das salas de cinemas
no estado do Rio de Janeiro fica limitada
a 50% de sua capacidade, com ocupação
de assentos de forma intercalados,
admitido o uso limítrofe quando se tratar
de pessoas de convívio próximo;
IX -as atividades em sala de teatros,
concerto, museus e centros culturais no
Estado do Rio de Janeiro, terá sua
ocupação
limitada
a
50%de
sua
capacidade, desde que respeitadas as
orientações e as normativas segundo o
Protocolo de Segurança Sanitária elaborado
pela Fundação Anita Mantuano de Artes do
Estado do Rio de Janeiro (FU-NARJ);
X-as atividades culturais dos Circos
Itinerantes, desde que respeitada a
limitação
de
público
em
50%
da
capacidade interna. Ocupação de assentos
intercalados, admitido o uso limítrofe
quando se tratar de pessoas de convívio
próximo, além de seguir as orientações e
as normativas do Protocolo de retomada
dos circos itinerantes do RJ, proposto pela
Associação Brasileira dos Produtores de
Eventos - ABRA-PE e verificado pela
Secretaria de Estado de Saúde e
Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa;
XI -as atividades dos Parques de Diversões
Itinerantes,
desde
que respeitadas
rigorosamente
as
normativas
de
distanciamento social, utilizando-se para
isso de 50% de sua capacidade de
ocupação máxima, com a ampliação do
horário de funcionamento, além de seguir
as orientações e as normativas do
Protocolo de retomada dos Parques de
Diversões do RJ, proposto pela Associação
das Empresas de Parques de Diversões
do Brasil - ADIBRA e verificado pela
Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria
de Estado de Cultura e Economia Criativa;
XII -a realização de eventos culturais, de
entretenimento
e
lazer,
com prévio
cumprimento de medidas preventivas e
protocolos
de
segurança
sanitária
estabelecidos
para
resguardar
o
distanciamento
seguro para
seus
participantes.§1º - Estes eventos poderão
acontecer em espaços abertos e fechados.§2º - Eventos de entretenimento, tais
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como shows, festivais culturais, festas etc.,
festivais,
espetáculos
realizados
em
assim como os eventos de recreação
espaços de eventos nos formatos drive in
infantil deverão cumprir a limitação de 50%
ou estruturas individuais no modelo lounge
da capacidade de público dos locais onde
com separações físicas que sigam os
venham a ocorrer. Nestes eventos será
modelos
de
estruturas
individuais,
permitido o consumo de alimentos prontos
permitindo o distanciamentosocial.§10- Os
e bebidas somente sentados em seus
eventos realizados em Food Parks estão
lugares e acessos controlados para entrada
autorizados, desde que não ultrapassem a
e saída do público garantido que não
delimitação de 4m² por pessoa, permitindo
ocorram aglomerações.§3º - Casas de
a comercialização
e manipulação de
Shows e espetáculos, boates e arenas
alimentos e bebidas.§11 - O planejamento
fechadas
preferencialmente
deverão
de acesso e saída de público e orientações
priorizar o atendimento mediante reserva
de operação de funcionamento dos eventos
previamente agendada, respeitando a
acima citados, tais como utilização de
limitação de 50% de sua capacidade de
banheiros e comercialização de bebidas e
público. Será permitida música ao vivo,
alimentos deverão seguir as orientações e
porém vedada pista e espaço de dança
normativas de protocolos pré-estabelecidos
para evitar concentração de público nestes
pela Secretaria de Estado de Saúde
locais, com
horário
máximo
de
(SES).§12 - Este Decreto não exime os
funcionamento até as 23:00h.§4º - Feiras
realizadores
de
obter
as
licenças
de negócios e exposições estão permitidas,
obrigatórias dos órgãos municipais, assim
respeitando a limitação de 50% da
como a prévia autorização de outros órgãos
capacidade de público dos locais onde
estaduais, através do Departamento de
venham ao correr, com horário máximo de
Diversões Públicas
do
Corpo
de
funcionamento até as 23:00h.§5º - Eventos
Bombeiros
do Estado
do Rio
de
corporativos, congressos, encontros de
Janeiro(DDP/CBMERJ), da Polícia Militar
negócios,
assembleias,
workshops,
do Estado do Rio de Janeiro(PMERJ) e
conferências, seminários, simpósios, painéis
da Polícia Civil do Estado do Rio de
e palestras serão permitidos, respeitando a
Janeiro (PCERJ).
presença de 50% da capacidade de público
Art. 11 - Ficam vedadas “Rodas de Samba”
dos locais onde venham a ocorrer, com
e “Rodas de Rimas” ,quadras de Escolas
horário máximo de funcionamento até as
de
Samba
e
sedes
de
Blocos
23:00h.§6º - Eventos de caráter social, tais
Carnavalescos
como casamentos, bodas, aniversários,
formaturas, coquetéis, confraternizações,
Art. 12 - Ficam vedadas as festas que não
inaugurações,
lançamentos,
cerimônias
apresentem o formato descrito no §6º do
oficiais, entre outros que sigam este
inciso XII do art. 10.
mesmo formato, serão permitidos com a
Art. 13-FICA DETERMINADO horário de
limitação de 50% da capacidade de público
funcionamento
de
estabelecimentos
dos locais onde venham a ocorrer, com
comerciais,
industriais
e
de
prestação de
horário máximo de funcionamento até as
serviços, de acordo com as tabelas
23:00h.§7º - Casa de Festas Infantis e
indicadas nos Anexos I, II III, IV deste
espaços de recreação infantil estão
Decreto.
autorizados a receber eventos com a
limitação de 50% da capacidade de público
Art. 14- Em todos os estabelecimentos que
dos locais onde venham a ocorrer.§8º se
mantiverem
abertos, impõe-se
a
Eventos em ambientes abertos, tais como
observância de todos os protocolos e
parques e praças deverão delimitar de
medidas de segurança recomendados pelas
forma prévia a área de realização do
autoridades sanitárias, inclusive:
evento, promovendo o controle de acesso
do público e demarcando lugares deforma
I-garantir a distância mínima de 1,5 metros
a limitar 50% da capacidade interna do
entre as pessoas a depender de
estabelecimento, com horário máximo de
regulamentação municipal e uso obrigatório
funcionamento até as 23:00h.§9º Ficam
de máscaras;
autorizados novos modelos de shows e
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II -utilizar equipamentos de proteção
individual,
a
serem
fornecidos pelo
estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores
de serviço;
III -organizar uma escala de revezamento
de dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
IV deve ser priorizado trabalho de home
office aos grupos de risco, idosos,
gestantes
e
pessoas
com
outras
comorbidades-;
V-priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
VI -disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
VII -manter os banheiros e demais locais
do estabelecimento higienizados e com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene
pessoal
dos
empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores de
serviço e consumidores;
VIII -utilizar adequadamente máscaras de
proteção facial, devendo impedir a entrada
ou permanência de pessoas sem a sua
utilização. Parágrafo Único - Devem ser
afastados de suas atividades, de forma
imediata,
todos
os
colaboradores
sintomáticos
respiratórios,
conforme
recomendação do Ministério da Saúde.
Art. 15- As Secretarias de Estado e os
demais órgãos integrantes da Administração
Pública poderão expedir atos infra legais
em conjunto com a Secretaria de Estado
de Saúde para regulamentar o presente
Decreto, nos limites de suas atribuições.
Art. 16- Permanecerão sendo regidas pelo
Decreto nº 47.128, de de19 de junho de
2020 e alterações posteriores, as medidas
de restrição relacionadas ao transporte
público intermunicipal rodoviário, aquaviário,
metroviário e ferroviário
.Art. 17- Determino a manutenção da
avaliação da suspensão total ou parcial do
gozo de férias dos servidores da Secretaria

de Estado de Saúde, Secretaria de Estado
da Polícia Civil, Secretaria de Estado de
Polícia Militar, Secretaria de Estado de
Defesa Civil e Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária, a fim de que
não se comprometam as medidas de
prevenção.
Art. 18- Em caso de descumprimento das
medidas previstas neste Decreto, as
autoridades competentes devem apurar as
eventuais
práticas
de
infrações
administrativas previstas no artigo 10 da
Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de
1977, bem como do crime previsto no artigo
268 do Código Penal.
Art. 19- A Secretaria de Estado de Saúde
seguirá
com
o
monitoramento
dos
indicadores relacionados à COVID-19 para
reanálise, podendo suprimir ou aumentar
as restrições ora previstas e podendo
também cada Município dispor de forma
complementar ao presente Decreto.
Art. 20- Nos municípios que já se
encontrem em vigor medidas de proteção a
vida relativas a COVID19, observar-se-ão
na hipótese de conflito, as normas
municipais.
Art. 21- Este Decreto possui validade de
sete dias a contar da data de sua
publicação,
ficando
revogadas
as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março de 2021
CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

ANEXO I
Comércio de produtos essenciais - Horário
de
funcionamento:
00h00às
23h59SupermercadosHortifrutigranjeiroMinim
ercadosMerceariasAçouguesPeixariasPadari
asLojas
de
panificados Comércio
especializado
em
produtos
naturais,
suplementos e fórmulas alimentares Postos
de Combustíveis e suas lojas de
conveniências
Comércio
de produtos
farmacêuticos Clínicas
e
consultórios
médicos, odontológicos, laboratórios e
farmacêuticas Clínicas veterinárias Comércio
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da
Construção
Civil,
ferragens,
madeireiras, serralheiras, pinturas e afins
Comércio atacadista Atividades industriais
de necessário funcionamento contínuo
Serviços Industriais de Utilidade Pública
Agências de viagens, operadores turísticos
e serviços de reservas Pontos e locais de
interesse turísticos limitados a 50% da sua
capacidade de lotação
ANEXO II
Serviços - Horário de funcionamento:
08:30h às 17:30h Serviços em Geral
Atividades gráficas Atividades financeiras,
seguros e serviços relacionados Atividades
imobiliárias Atividades
jurídicas,
de
contabilidade e de auditoria Atividades de
empresas, de consultoria e de gestão
empresarial Atividades de arquitetura e
engenharia Atividades de publicidade e
comunicação Atividades administrativas e
serviços
complementares
lotéricas
correspondentes
bancários Bancas
de
jornais e revistas Salão de beleza e
congêneres.
ANEXO III
Comércio varejista, exceto shoppings
centers e centros comerciais - Horário de
funcionamento: 8:30 as 17:30Comércio
varejista
em
geral Atividades
de
lavanderias,
tinturarias
e
toalheiros
Comércio de combustíveis e lubrificantes,
exceto Postos de Combustíveis Atividades
da
cadeia
automobilística:
oficinas,
mecânicas, lanternagem, pintura e afins
Serviços de Corte e Costura Demais
estabelecimentos não previstos nos Anexos
I e II
ANEXO IV
Indústria e Serviços - Horário de
funcionamento: 07h00 às 17h00 Construção
Civil

amento de cores, publicado anteriormente e
que estão disponíveis em: h t t p s : / / w w
w. s a u -d e . r j . g o v. b r / i n f o r m a c a o
-sus/novidades/2020/08/map
a - d e - r i s c o - r e g i onal-da-covid-19.Como
destacado anteriormente, adotou-se o
Instrumento para Apoio à Tomada de
Decisão na Resposta à Pandemia da
COVID-19 na Esfera Local, atualizado pelo
CONASS e CONASEMS e publicado na
Nota Técnica 09/2020 e Nota Técnica
SVS/SES
10/2021.Os
indicadores
monitorados no Painel COVID-19, bem
como os respectivos resultados para o
estado
do Rio
de
Janeiro,
estão
considerando a comparação dos dados da
Semana Epidemiológica (SE)08 em relação
aos dados da SE 06 de 2021.O Estado
do Rio de Janeiro (ERJ) apresentou uma
redução do número de óbitos (-29%) e de
casos de internações por SRAG (-1%) na
comparação entre a semana epidemiológica
(SE) 08/2021 e a SE06/2021. As taxas de
ocupação de leitos no ERJ foram de 74%
para leitos de UTI e 52% para leitos de
enfermaria. Os resultados apurados para
os indicadores apresentados nesta nota
devem auxiliar a tomada de decisão, além
de informar a necessidade de adoção de
medidas restritivas, conforme o nível de
risco de cada região. O nível de risco
apurado na comparação da SE 08/2021
com a SE 06/2021 está apresentado no
Quadro 1.Quadro 1 - Quadro com
descrição dos resultados obtidos nos
indicadores selecionados, Estado do Rio de
Janeiro, 12/03/2021.
GRAFICOS:
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteu
doonline/mostra_edicao.php?session=VDFS
Qk1sRnJTa0pTUlUxMFVtcEpkMUpETURCU
FJVa3pURlJuTWs1clVYUk5SRXBIVDFST1J
sSlZTVFZOUkVrdw==

NOTA TÉCNICA SIEVS/SVS Nº 14/202112
de março de 2021MONITORAMENTO
PARA TOMADA DE DECISÃO NO
ENFRENTA-MENTO À PANDEMIA DE
COVID-19 NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Esta nota técnica atualiza os resultados
dos indicadores que compõem o Painel
COVID-19 de monitoramento por fase
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DECRETO Nº 47.540 DE 24 DE MARÇO
DE 2021
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE
ENFRENTA-MENTO DA PROPAGAÇÃO
DO NOVO CORO-NAVÍRUS (COVID-19),
EM DECORRÊNCIA DASITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA
EM
SAÚDE
EDÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (SarsCoV2), especialmente a obrigação de
articulação dos gestores do SUS como
competência do Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública (COE
nCoV);- o reconhecimento, pela Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia SBPT e pela Organização Mundial de
Saúde - OMS, quanto à eficácia do uso de
máscara facial, como medida de redução
da contaminação pelo Sars-CoV2;- a última
nota técnica SIEVS/SVS n° 15/2021;- a Lei
Estadual nº 9224, de 24 de março de
2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, em exercício, no uso das
atribuições constitucionais e legais, e o
contido
no Processo
nº
SEI150001/002934/2021;CONSIDERANDO:que o Estado do Rio de Janeiro
reconheceu a situação de emergência em
saúde por meio do Decreto nº 46.973, de
16 de março de 2020;- a necessidade de
atualizar as medidas para o enfrentamento
DECRETA :
da COVID-19 em decorrência do aumento
da capacidade do Estado no atendimento
Art. 1º- Este Decreto estabelece novas
às demandas por leitos hospitalares;- que
medidas temporárias de prevenção ao
a saúde é direito de todos e dever do
contágio
e
de
enfrentamento
da
Estado, garantido mediante políticas sociais
emergência
em
saúde
pública
de
e econômicas que visem à redução do
importância internacional, decorrente da
risco de doença e de outros agravos e ao
COVID- 19, bem como, reconhece a
acesso universal e igualitário às ações e
necessidade de manutenção da situação
serviços para sua promoção, proteção e
de emergência no âmbito do Estado do
recuperação, na forma dos artigos 196 e
Rio de Janeiro.
197 da Constituição da República;- as
diretrizes de atendimento integral, universal
§1º- Fica suspensa a permanência de
e igualitário no SUS, que compreendem as
indivíduos nas praias em todo o Estado,
ações de proteção e recuperação de saúde
sendo proibido, inclusive, banho de mar;
individual e coletiva, conforme o artigo 289,
§2º- Fica suspensas as atividades nos
inciso III, da Constituição do Estado do Rio
estabelecimentos abaixo listados:
de
Janeiro;a
necessidade
de
regulamentação, no Estado do Rio de
a) Casas de shows e espetáculos, boates
Janeiro, da Lei Federal nº 13.979/2020, que
e arenas;
dispõe
sobre
as
medidas
para
b) Casa de festas infantis e espaços de
enfrentamento da emergência de saúde
recreação infantil (kidsroom);
pública decorrente da COVID-19;- o
Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
c)Parques de Diversões Itinerantes;
2011, que dispõe sobrea Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
d) Clubes sociais (exceto marinas), parques
Importância
Nacional;ESPIN
e
a
temáticos;
Declaração de Emergência em Saúde
§3º-Ficam suspensas a realização de
Pública de Importância Internacional OMS
festas e eventos de qualquer natureza,
em 30 de janeiro de 2020;- as medidas
sendo a vedação extensiva a:
de emergência em saúde pública de
importância nacional e internacional, ou
a) eventos culturais, de entretenimento e
seja,
as
situações
dispostas
no
lazer;
Regulamento Sanitário
Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
b) eventos de entretenimento, tais como
10.212, de 30 de janeiro de 2020;- a
shows, festivais culturais, festas etc;
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

571
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

c) feiras de negócios e exposições;
d)
eventos corporativos,
congressos,
encontros
de
negócios,
workshops,
conferências, seminários, simpósios, painéis
e palestras;
e) eventos de caráter social, tais como
casamentos,
bodas,
aniversários,
formaturas, coquetéis, confraternizações,
inaugurações,
lançamentos,
cerimônias
oficiais, entre outros que sigam este
mesmo formato;
f) eventos em ambientes abertos, tais como
parques e praças;
g) eventos realizados em Food Parks,
mantida a possibilidade de funcionamento
desses espaços somente para a venda de
gêneros alimentícios e bebidas.
Art. 2º - Fica considerado obrigatório, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro,
enquanto vigorar a situação de emergência
em saúde em virtude da pandemia da
COVID-19, o uso de máscara de proteção
respiratória, seja ela descartável ou
reutilizável, de forma adequada, em
qualquer ambiente público, assim como em
estabelecimentos
privados
com
funcionamento
autorizado
de
acesso
coletivo.
§1º- Compreende-se entre os locais
descritos no caput deste artigo, dentre
outros: ruas, praças, parques, meios de
transporte
coletivo
e individual
de
passageiros, repartições públicas, hospitais,
supermercados,
farmácias,
padarias,
agências bancárias, além de outros
estabelecimentos comerciais.
§2º - Ficam desobrigadas da utilização de
máscaras as pessoas que sofrem de
patologias respiratórias e as pessoas com
deficiência severa nos membros superiores,
mediante apresentação de documento
médico que ateste o risco de utilização de
máscaras nos casos aqui especificados.
§3º - O uso de máscaras cirúrgicas ou do
tipo N95 será prioritário aos profissionais da
área da saúde.
Art. 3º - Qualquer servidor público,
empregado público ou contratado por
empresa que presta serviço para o Estado

do Rio de Janeiro, que apresentar febre ou
sintomas respiratórios (tosse seca, dor de
garganta, mialgia, cefaleia e prostração,
dificuldade para respirar, perda de paladar,
perda de olfato, coriza e outros) passa a
ser considerado um caso suspeito e deverá
adotar as orientações específicas expedidas
pela Secretaria de Estado de Saúde.
Parágrafo Único- Os gestores dos contratos
de prestação de serviços deverão notificar
as empresas contratadas quanto à
responsabilidade destas em adotar todos
os meios necessários para conscientizar
seus funcionários quanto aos riscos da
COVID-19 e quanto à necessidade de
reportarem a ocorrência de sinais e
sintomas da doença, estando as empresas
passíveis de responsabilização contratual
em caso de omissão que resulte em
prejuízo à Administração Pública.
Art. 4º- Para toda administração pública
estadual, o expediente de trabalho será
normal nos dias 26/03, 29/03, 30/03, 31/03
e 01/04 de 2021 devendo o servidor público
estadual exercer suas funções laborais fora
das instalações físicas do órgão de lotação,
em trabalho remoto (regime home office),
desde que observada a natureza e o não
prejuízo da atividade, mediante a utilização
de tecnologia de informação e de
comunicação disponíveis.
§1º- No período mencionado no caput, os
prazos administrativos processuais seguirão
normalmente.
§2º- Os servidores que trabalharem nos
dias de feriados antecipados presencial ou
remotamente poderão ter compensação
mediante ajuste com a chefia imediata.§3ºOs Secretários de Estado e Presidentes de
Autarquias e Fundações, com vistas à
manutenção das atividades que demandar
em exercício presencial das funções para
fins da continuidade dos serviços, ficam
autorizados a determinar o funcionamento
presencial em suas respectivas estruturas
administrativas, observadas as medidas
profiláticas delineadas neste Decreto
Art. 5º - Com o único objetivo de
resguardar o interesse da coletividade na
prevenção do contágio e no combate da
propagação daCOVID-19, diante de mortes
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já confirmadas, DETERMINO
PENSÃO, para todo o Estado,
pacientes diagnosticados com a
internados na rede pública ou
saúde.

A SUSa visita a
COVID-19,
privada de

Parágrafo Único- As forças de segurança
do Estado do Rio de Janeiro deverão atuar
para
manter
o
cumprimento
das
disposições do presente Decreto sem
prejuízo da instauração de procedimento
investigatório para apurar a ocorrência de
crime
e
infração
administrativa.
A
administração Pública deverá assegurar o
sigilo das informações.
Art. 6° - Ficam suspensas as atividades
escolares presenciais nas redes pública e
particular de ensino.
Parágrafo Único- Também ficam suspensas
as atividades presenciais de cursos livres
regularmente em funcionamento no Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 7º -São consideradas essenciais as
seguintes
atividades: saúde, segurança
pública, assistência social, serviço funerário,
unidades
farmacêuticas,
bancárias,
lotéricas,
centrais
de
abastecimento
atacadista e hortifrutigranjeiro, serviços de
radiodifusão e filmagem, especialmente
aqueles
destinados
ao
trabalho
da
imprensa e transmissão informativa, além
daquelas previstas no Anexo I deste
Decreto.
Art. 8º -FICAM MANTIDAS, para todo o
Estado, a prática das seguintes atividades
e estabelecimentos:
I-das atividades desportivas individuais ao
ar livre tais como ciclismo, caminhadas,
montanhismo, trekking;
II -atividades esportivas de alto rendimento,
sem público, respeitando os devidos
protocolos e autorizados pela Secretaria de
Estado de Saúde;

IV -bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimento congêneres, limitando o
atendimento ao público a 50% da sua
capacidade de lotação, autorizados os
serviços de consumo de bebidas alcoólicas
apenas para os clientes devidamente
acomodados e sentados em mesas e
cadeiras nas áreas internas e externas,
respeitando o distanciamento mínimo de
1,5 metro e com a capacidade máxima de
04
(quatro)pessoas
por
mesa.
O
funcionamento deverá ser até as 23:00h,
sendo permitida a entrada de clientes
somente até às 21 horas, com exceção do
delivery, take way e drive thru que ficam
sem limitação de horário.
V- feiras
livres
que
realizem
a
comercialização de produtos de gênero
alimentício e que tem papel fundamental
no
abastecimento
local, desde
que
cumpram as determinações da Secretaria
de Estado de Saúde e, ainda, que as
barracas
mantenham
distanciamento
mínimo de 1,5 metros, a depender de
regulamentação municipal, e disponibilizem
álcool 70%, ou preparações antissépticas
ou sanitizantes de efeito similar, aos
feirantes
e
público,
competindo
às
Prefeituras Municipais utilizarem regras
mais restritivas, inclusive proibirem o
funcio-namento.VI -lojas de conveniência e
demais estabelecimentos congêneres que
se destinam à venda de alimentos,
bebidas, materiais de limpeza e higiene
pessoal, vedada a aglomeração de pessoas
nesses locais, com funcionamento das
8:00h as 17:00h, sendo proibido o
consumo de bebidas alcoólicas em lojas de
conveniência, postos de gasolina e bancas
de revistas.
VII -de forma irrestrita, de todos os
serviços de saúde, tais como: hospitais,
clínicas, laboratórios e estabelecimentos
similares, ainda que esses funcionem no
interior de shopping centers, centros
comerciais e estabelecimentos congêneres;

III -nas unidades de serviços públicos
VIII -a retomada antecipada de atividades
essenciais a população, com atendimento
práticas nos cursos da área da saúde em
presencial, deverão ser respeitados as
instituições privadas de ensino superior, em
normas de utilização de máscaras,
especial Medicina, Enfermagem, Farmácia,
disponibilização
de
álcool
gel,
ou
Odontologia e Fisioterapia. Durante as
preparações antissépticas ou sanitizantes
atividades práticas, fica à critério de cada
de efeito similar e distanciamento mínimo
instituição de ensino superior, de acordo
de 1,5 metros;
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com seu plano de retorno, o fornecimento
dos equipamentos de proteção individual EPI a seus respectivos alunos, bem como
a orientação para seu uso adequado, em
conformidade com os protocolos formulados
através do Plano de Retorno apresentados
pela Resolução SEEDUC n° 5873, de 01
de outubro de2020 e nº 5876, de 07 de
outubro 2020;
IX -de forma plena e irrestrita, de
supermercados,
mercados
e
demais
estabelecimentos comerciais que possuam
em seu CNAE os serviços de varejo e
comercialização de produtos alimentícios,
incluindo a cadeia de abastecimento dos
mesmos;
X-de forma plena e imediata, as atividades
desenvolvidas pela Companhia Estadual de
Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, por
seus prepostos e por seus contratados,
inclusive obras de manutenção e expansão
da infraestrutura de saneamento básico.
§1º - Os estabelecimentos comerciais de
que trata o presente artigo, deverão atentar
sobre a necessidade de afastamento entre
os consumidores com distância mínima de
1,5 metros entre as pessoas, a depender
de regulamentação municipal e sem
aglomeração de pessoas.
§2º - Cada estabelecimento deverá dispor
de quantidade suficiente de colaboradores
para assegurar o pleno funcionamento de
suas atividades.
§3º Os
estabelecimentos
deverão
disponibilizar sabonete líquido, papel toalha
e água corrente para a correta assepsia
de clientes efuncionários.§4º - Para garantir
o abastecimento dos estabelecimentos
descritos no caput do presente artigo, ficam
suspensas, enquanto perdurar a vigência do
estado de calamidade pública e em caráter
excepcional, todas
as
restrições
de
circulação de caminhões e veículos
destinados ao abastecimento de alimentos.

I-garantam o fornecimento de equipamentos
de proteção individual e álcool em gel 70%,
ou
preparações
antissépticas
ou
sanitizantes de efeito similar, a todos os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
II -disponibilizem na entrada do shopping
center ou centro comercial e das lojas e
elevadores, álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, a todos clientes e
frequentadores;
III -permitam o acesso e circulação no
interior do estabelecimento, apenas a
clientes, frequentadores, empregados e
prestadores de serviço que estiverem
utilizando máscara de proteção respiratória,
seja ela descartável ou reutilizável, de
forma adequada;
IV -adotem medidas de contenção do
acesso ao interior do estabelecimento com
vistas a manter o distanciamento mínimo
de
1,5metrosentre
cada
cliente
ou
frequentador,
a
depender
de
regulamentação municipal;
V-limitem a capacidade de utilização de
praças e quiosques de alimentação a um
distanciamento mínimo de 1,5 m entre as
mesas e, no máximo 04 (quatro) pessoas
por
mesa.VI
-limitem
o
uso
do
estacionamento a 40% da capacidade;
VII -garantam a qualidade do ar dos
ambientes
climatizados,
seguindo
os
protocolos de manutenção dos aparelhos e
sistemas de climatização, realizando a
troca dos filtros do conforme determinação
da vigilância sanitária.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos
os colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 10-FICAM MANTIDAS, para todo o
Estado, as atividades de organizações
religiosas que deverão observar os
protocolos
definidos pelas
autoridades
sanitárias, e também observar o seguinte:

Art. 9º- FICA MANTIDO, para todo Estado,
o funcionamento de shopping centers e
centros comerciais, com funcionamento no
período de 12:00 hs as 20hs, conforme
normas municipais autorizativos e até o
I-as pessoas que acessarem e saírem da
limite de 40 % de sua capacidade total,
igreja ou do templo religioso deverão
desde que:
realizar a higienização das mãos com
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álcool em gel 70% ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito
similar, colocadas em dispensadores e
disponibilizadas em pontos estratégicos
como
na
entrada,
na
secretaria,
confessionários, corredores, para uso dos
fiéis, religiosos e colaboradores;
II -manter todas as áreas ventiladas,
incluindo, caso exista, os locais de
alimentação;
III -o responsável pela igreja ou templo
deve orientar aos frequentadores que não
poderão participar de celebrações ou
eventos
religiosos,
caso
apresentem
sintomas de resfriado/gripe;
IV -manter regramento do uso obrigatório
e adequado de máscaras faciais e
distanciamento social de 1,5metros entre
as pessoas, a depender de regulamentação
municipal.
Art. 11- FICAM MANTIDAS, para todo o
Estado, a prática, o funcionamento das
seguintes atividades e estabelecimentos,
além dos dispostos no art. 7º:
I- lojas de comércio de rua, incluindo
galerias, com funcionamento das 8:00 as
17:00h, considerando as observações
descritas nos incisos I, II, III, IV e VIII do
art. 8°;
II -salões de beleza, barbearias e
congêneres,
com
agendamento prévio,
observando os protocolos definidos pelas
autoridades sanitárias;
III -atividades por ambulantes legalizados;
IV -o funcionamento de hotéis e pousadas,
devendo observar as regras estabelecidas
no programa selo "Rio de Janeiro Turismo
Consciente" com a exceção das áreas de
lazer desses estabelecimentos que deverão
estar fechadas, não se incluindo nesta
vedação as academias, cujo funcionamento
seguirá a regra geral do setor. Bares e
restaurantes dos hotéis e pousadas
também seguirão a regra geral dos e t o r.
V- o funcionamento de academias, centros
de ginástica e estabelecimentos similares,
com limitação de 50% da capacidade do
estabelecimento, devendo ser incentivado
aos
usuários
a
sanitização
de

equipamentos de uso coletivo com solução
de hipoclorito após a utilização, além da
restrição às atividades em grupos de até
12 participantes, exceto para atividades de
alto rendimento e ampliação de horário de
funcionamento.
VI -o funcionamento das salas de cinemas
no estado do Rio de Janeiro fica limitada
a 40% de sua capacidade, com ocupação
de assentos de forma intercalados,
admitido o uso limítrofe quando se tratar
de pessoas de convívio próximo;
Art. 12- O planejamento de acesso e saída
de público e orientações de operação de
funcionamento dos estabelecimentos acima
citados, tais como utilização de banheiros
e comercialização de bebidas e alimentos
deverão seguir as orientações e normativas
de
protocolos
pré-estabelecidos
pela
Secretaria de Estado de Saúde (SES).
Art. 13- Este Decreto não exime os
realizadores
de
obter
as
licenças
obrigatórias dos órgãos municipais, assim
como a prévia autorização de outros órgãos
estaduais, através do Departamento de
Diversões Públicas
do
Corpo
de
Bombeiros
do Estado
do Rio
de
Janeiro(DDP/CBMERJ), da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro(PMERJ) e
da Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro (PCERJ).
Art. 14- Ficam vedadas “Rodas de Samba”
e “Rodas de Rimas” ,quadras de Escolas
de
Samba
e
sedes
de
Blocos
Carnavalescos
Art. 15 - FICA DETERMINADO horário de
funcionamento
de
estabelecimentos
comerciais, industriais e de prestação de
serviços, de acordo com as tabelas
indicadas nos Anexos I, II III, IV deste
Decreto.
Art. 16- Em todos os estabelecimentos que
se
mantiverem
abertos, impõe-se
a
observância de todos os protocolos e
medidas de segurança recomendados pelas
autoridades sanitárias, inclusive:
I-garantir a distância mínima de 1,5 metros
entre as pessoas a depender de
regulamentação municipal e uso obrigatório
de máscaras;
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II -utilizar equipamentos de proteção
individual,
a
serem
fornecidos pelo
estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores
de serviço;
III -organizar uma escala de revezamento
de dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
IV -proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
V-priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
VI -disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
VII -manter os banheiros e demais locais
do estabelecimento higienizados e com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene
pessoal
dos
empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores
de serviço e consumidores;
VIII -utilizar adequadamente máscaras de
proteção facial, devendo impedir a entrada
ou permanência de pessoas sem a sua
utilização.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos
os colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 17- As Secretarias de Estado e os
demais órgãos integrantes da Administração
Pública poderão expedir atos infra legais
em conjunto com a Secretaria de Estado
de Saúde para regulamentar o presente
Decreto, nos limites de suas atribuições.
Art. 18- Permanecerão sendo regidas pelo
Decreto nº 47.128, de de19 de junho de
2020 e alterações posteriores, as medidas
de restrição relacionadas ao transporte
público intermunicipal rodoviário, aquaviário,
metroviário e ferroviário.

Art. 19- Determino a manutenção da
avaliação da suspensão total ou parcial do
gozo de férias dos servidores da Secretaria
de Estado de Saúde, Secretaria de Estado
da Polícia Civil, Secretaria de Estado de
Polícia Militar, Secretaria de Estado de
Defesa Civil e Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária, a fim de que
não se comprometam as medidas de
prevenção.
Art. 20- Em caso de descumprimento das
medidas previstas neste Decreto, as
autoridades competentes devem apurar as
eventuais
práticas
de
infrações
administrativas previstas no artigo 10 da
Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de
1977, bem como do crime previsto no artigo
268 do Código Penal.
Art. 21- A Secretaria de Estado de Saúde
seguirá
com
o
monitoramento
dos
indicadores relacionados à COVID-19 para
reanálise, podendo suprimir ou aumentar
as restrições ora previstas e podendo
também cada Município dispor de forma
complementar ao presente Decreto, na
forma da lei estadual n.º 9.224 de 24 de
março de 2021.
Art. 22- Fica proibido o fretamento de
ônibus intermunicipal e interestadual exceto
para o transporte de trabalhadores.
§1º- A oferta de transportes públicos será
mantida com a grade regular (de 05h às
00h de segunda aos sábados e de 07h às
23h aos domingos);
§ 2º- Será obrigatória a fiscalização do
DETRO e da Polícia Militar do Estado do
Rio de Janeiro (PMERJ) para o uso de
máscara e disponibilização de álcool em
gel nas estações de trem, metrô e demais
ramais de transporte;
Art. 23- Fica determinada a divulgação de
um calendário estadual único de vacinação,
mediante Resolução da Secretaria de
Estado de Saúde.
Art. 24- Fica fixada, por usuário, a
penalidade de 1.000 (mil) Unidades Fiscais
de Referência do Estado do Rio de Janeiro
- UFIR/RJ, ao estabelecimento que mantiver
em seu recinto usuários sem o uso da
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máscara cobrindo corretamente nariz e
boca.
Art. 25- Fica fixada a penalidade de 10.000
(dez mil) Unidades Fiscais de Referência
do Estado do Rio de Janeiro - UFIR/RJ,
para
os
estabelecimentos
que
descumprirem as regras de horários e
acomodação de clientes previstas no
presente Decreto.
Parágrafo Único- Caberá à Vigilância
Sanitária Estadual e ao PRO-CON o
trabalho de fiscalização e aplicação das
multas previstas nos artigos 24 e 25, a
depender
da
natureza
de
cada
estabelecimento e da modalidade da
infração.
Art. 26- Os municípios poderão promover
barreiras sanitárias nas rodovias estaduais.
Art. 27- Este Decreto possui validade no
período de 26/03/2021 a04/04/2021.Rio de
Janeiro, 24 de março de 2021
CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício
ANEXO I
Atividade essenciais
contínuo -

de

funcionamento

Horário de funcionamento: 00h00 às 23h59
Unidades de Saúde em Geral;
Clínicas
e
consultórios
médicos
e
odontológicos; Laboratórios e unidades
farmacêuticas; Clínicas veterinárias; Postos
de Combustíveis e suas lojas de
conveniências; Comércio
de
produtos
farmacêuticos; Comércio da Construção
Civil, ferragens, madeireiras, serralheiras,
pinturas e afins Comércio
atacadista;
Atividades industriais de funcionamento
contínuo; Serviços Industriais de Utilidade
Pública;

consultoria e de gestão empresarial;
Atividades de arquitetura e engenharia;
Atividades de publicidade e comunicação;
Atividades
administrativas
e
serviços
complementares;
lotéricas
e
correspondentes bancários Salão de beleza
e congêneres. Serviços de Corte e Costura;
Atividades de lavanderias, tinturarias e
toalheiros
ANEXO III
Comércio varejista, exceto shoppings
centers/centros
comerciais
e
supermercados/congêneres:
Horário
de
funcionamento: 8:00 as 17:00 Comércio
varejista
em
geral; Comércio
de
combustíveis e lubrificantes, exceto Postos
de Combustíveis; Atividades da cadeia
automobilística:
oficinas,
mecânicas,
lanternagem, pintura e afins; Bancas de
jornais e revistas; Comércio especializado
em produtos naturais, suplementos e
fórmulas
alimentares;
Demais
estabelecimentos não previstos nos Anexos
I e II
ANEXO IV
Supermercados e congêneres: Horário de
funcionamento: 08h às 22hSupermercados
Hortifrutigranjeiro;Minimercados;Mercearias;
Açougues;Peixarias;Padarias;Lojas
de
panificados;
ANEXO V
Academias de ginástica e afins. Horários
de funcionamento: 06:00 h às 22:00 h
Academias de ginástica; Serviços de
personal trainer Boxes de crossfit; Estúdios
de pilates; Demais atividades congêneres.

ANEXO II
Serviços - Horário de funcionamento:
12:00h às 20:00hServiços em Geral;
Atividades gráficas, Atividades financeiras
(exceto
bancos),
seguros
e serviços
relacionados; Atividades
imobiliárias;
Atividades jurídicas, de contabilidade e de
auditoria; Atividades de empresas, de
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DECRETO Nº 47.547 DE 30 MARÇO DE
2021:
DISPÕE
SOBRE
A
CRIAÇÃO
DO
CALENDÁ-RIO ÚNICO DE VACINAÇÃO
DA SECRETARIADE ESTADO DE SAÚDE
PARA AS AÇÕES DEIMUNIZAÇÃO DA
CAMPANHA DA VACINAÇÃOCONTRA A
COVID-19 EM TODO O ESTADO DO RIO
DE JANEIRO.

concomitante ao término das etapas em
andamento,
referentes
aos
grupos
prioritários das fases 1 e 2, e do início do
grupo da fase 3, do Programa Nacional de
Imunização, que são as pessoas com
comorbidades;- o Decreto nº 47.517, de 12
de março de 2021, que cria o Comitê
Estadual para aquisição de vacinas e
demais insumos necessários ao combate à
COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro.
DECRETA :

O GOVERNADOR DO ESTADO DO
DE JANEIRO, em exercício, no uso
atribuições constitucionais e legais,
contido
no
Processo
nº
150001/003638/2021,

RIO
das
e o
SEI-

CONSIDERANDO:- a continuidade da
realização da Campanha de Vacinação
contra aCovid-19 no Estado do Rio de
Janeiro, conforme o previsto na Medida
Provisória (MP) nº 1.026, de 6 de janeiro
de 2021;- a necessidade de garantir a
uniformidade da vacinação contra CO-VID19 no âmbito do Estado do Rio de Janeiro,
de forma a proteger a população de maior
risco de adoecimento e maior risco de
evolução para formas graves;- que as
vacinas vêm sendo disponibilizadas de
forma gradativa e sem uma regularidade de
volume de doses pelo Programa Nacional
de Imunização do Ministério da Saúde, em
função da escassez do produto no mercado
internacional;- uma possível defasagem dos
dados
populacionais
fornecidos
pelo
Ministério da Saúde, através das fontes
oficiais de cada grupo prioritário elencado
para a Vacinação contra a COVID-19 no
Plano Nacional de Operacionalização da
campanha de Vacinação contra a CO-VID19, não refletindo a real população do
território;- a previsão de tempo necessário
para garantir a vacinação da totalidade de
cada grupo prioritário de acordo com o
perfil populacional de cada município;- a
necessidade de ampliar a oferta da
vacinação ao público alvo prioritário
definido pelo Ministério da Saúde no Plano
Nacional
de
Operacionalização
da
campanha de Vacinação contra a COVID19;- a necessidade de antecipar o início
da vacinação de trabalhadores das Forças
de
Segurança
e
da
Educação,

Art. 1º- Fica estabelecido o Calendário
Único de Vacinação da Secretaria de
Estado de Saúde com o objetivo de unificar
as ações de imunização da Campanha da
Vacinação contra a covid-19 em todo o
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º- A primeira publicação segue abaixo
no quadro 1 e compreenderá o período
de
30/03/2021
a
17/04/2021,
com
periodicidade quinzenal de atualização da
programação
de
acordo
com
a
disponibilização de doses pelo Ministério da
Saúde.
Art. 3°- Fica estabelecido o início da
vacinação do grupo de Trabalhadores das
Forças de Segurança, conforme Art. 144
da Constituição Federal, ficando extensivo
as Guardas Municipais e Defesa Civil
Municipal, a partir da primeira quinzena de
abril do corrente ano, estendendo-se
durante a o desenvolvimento da campanha,
conforme disponibilidade de doses já
mencionada no art.2º.
Art. 4º- Fica estabelecido o início da
vacinação do grupo de Trabalhadores da
Educação a partir da segunda quinzena de
abril do corrente ano, estendendo-se
durante a o desenvolvimento da campanha,
conforme disponibilidade de doses já
mencionada no art.2º.

Art. 5º- Os municípios que já alcançaram
as metas estabelecidas pelo Ministério da
Saúde na vacinação dos grupos listados
no quadro 1 do Calendário Único de
Vacinação da SES-RJ, poderão dar
prosseguimento na vacinação dos demais
grupos elencados pelo MS, de acordo com
o Informe Técnico de Vacinação contra a
COVID-19 vigente, seguindo a programação
do PNI/MS. Da mesma forma, entende-se
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

578
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

que os valores propostos no quadro 1 são
estimativas
de
abrangência
estadual,
podendo acontecer de algum município ter
dificuldade de concluir cada etapa na sua
totalidade, dentro da semana prevista.
Nesse caso, o município poderá estendêla até a semana seguinte, considerando sua
capacidade operacional e logística, sem, no
entanto ,abdicar de envidar esforços, para
que as etapas sejam cumpridas nas datas
preestabelecidas.
Art. 6º- Os municípios deverão envidar
esforços para manter os dados atualizados
no Novo SIPNI, de forma a permitir uma
avaliação fidedigna e constante da
evolução das ações de imunização de
campanha nos grupos prioritários já
elencados pelo MS, segundo o Plano
Nacional
de
Operacionalização
da
Campanha de Vacinação contra aCOVID19.Quadro 1 - Quadro contendo a primeira
publicação do Calendário Único de
Vacinação da SES-RJ, no período de
30/03/2021 a 17/04/2021.Calendário Único
de Vacinação da SES-RJ(*) Com base em
dados de levantamento paralelo feito pela
Gerência de Imunizações da SES-RJ.
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2021
CLÁUDIO CASTRO

CONSIDERANDO:
- que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu
a situação de emergência em saúde por meio
do Decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020;
- a necessidade de atualizar as medidas para
o
enfrentamento
da
COVID-19
em
decorrência do aumento da capacidade do
Estado no atendimento às demandas por
leitos hospitalares;
- que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
- as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
conforme o artigo 289, inciso III, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal nº
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da COVID- 19;

DECRETO Nº 47.556 DE 03 DE ABRIL DE
2021

- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional; - ESPIN e a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional OMS em 30 de janeiro de 2020;

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE
ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO DO
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM
DECORRÊNCIA
DA
SITUAÇÃO
DE
EMERGÊNCIA EM SAÚDE, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

-as medidas de emergência em saúde pública
de importância nacional e internacional, ou
seja, as situações dispostas no Regulamento
Sanitário Internacional, promulgado pelo
Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro
de 2020;

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, em exercício,

- a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020,
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a
Declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana;

Governador em Exercício

no uso das atribuições constitucionais e
pelo
novo
Coronavírus
(Sars-CoV2),
legais, e o contido no Processo nº SEIespecialmente a obrigação de articulação dos
150001/002934/2021;
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gestores do SUS como competência do
Centro de Operações de Emergências em
Saúde Pública (COE- nCoV); e - o
reconhecimento, pela Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia - SBPT e pela
Organização Mundial de Saúde - OMS,
quanto à eficácia do uso de máscara facial,
como medida de redução da contaminação
pelo Sars-CoV2;

f) eventos realizados em Food Parks, mantida
a possibilidade de funcionamento desses
espaços somente para a venda de gêneros
alimentícios e bebidas.

DECRETA :

apresentar febre ou sintomas respiratórios
(tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia
e prostração, dificuldade para respirar, perda
de paladar, perda de olfato, coriza e outros)
passa a ser considerado um caso suspeito e
deverá adotar as orientações específicas
expedidas pela Secretaria de Estado de
Saúde.

Art. 1º - Este Decreto estabelece novas
medidas temporárias de prevenção ao
contágio e de enfrentamento da emergência
em
saúde
pública
de
importância
internacional, decorrente da COVID - 19, bem
como, reconhece a necessidade de
manutenção da situação de emergência no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
§ 1º - Ficam suspensas as atividades nos
estabelecimentos abaixo listados:
a) Casas de shows e espetáculos, boates e
arenas;
b) Casa de festas infantis e espaços de
recreação infantil (kidsroom);
c) Parques de Diversões Itinerantes;
d) Parques temáticos.
§ 2º - Ficam suspensas a realização de festas
e eventos de qualquer
natureza, sendo a vedação extensiva a:
a) eventos culturais, de entretenimento e
lazer;
b) eventos de entretenimento, tais como
shows, festivais culturais, festas etc;
c) feiras de negócios e exposições; eventos
corporativos, congressos,
encontros
de
negócios,
workshops,
conferências, seminários, simpósios, painéis
e palestras;
d) eventos de caráter social, tais como
casamentos, bodas, aniversários, formaturas,
coquetéis, confraternizações, entre outros que
sigam

Art. 2º - Qualquer servidor público, empregado
público ou contratado
por empresa que presta serviço para o Estado
do Rio de Janeiro, que

Parágrafo Único - Os gestores dos contratos
de prestação de serviços deverão notificar as
empresas
contratadas
quanto
à
responsabilidade destas em adotar todos os
meios necessários para conscientizar seus
funcionários quanto aos riscos da COVID-19
e quanto à necessidade de reportarem a
ocorrência de sinais e sintomas da doença,
estando as empresas passíveis de
responsabilização contratual em caso de
omissão que resulte em prejuízo à
Administração Pública.
Art. 3º - Fica considerado obrigatório, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, enquanto
vigorar a situação de emergência em saúde
em virtude da pandemia da COVID-19, o uso
de máscara de proteção respiratória, seja ela
descartável ou reutilizável, de forma
adequada, em qualquer ambiente público,
assim como em estabelecimentos privados
com funcionamento autorizado de acesso
coletivo.
§ 1º - Compreende-se entre os locais
descritos no caput deste artigo,
dentre outros: ruas, praças, parques, meios
de transporte coletivo e individual de
passageiros, repartições públicas, hospitais,
supermercados,
farmácias,
padarias,
agências bancárias, além de outros
estabelecimentos comerciais.

§ 2º - Ficam desobrigadas da utilização de
máscaras as pessoas que sofrem de
patologias respiratórias e as pessoas com
e) eventos em ambientes abertos, tais como
deficiência severa nos membros superiores,
parques e praças;
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mediante apresentação de documento
médico que ateste o risco de utilização de
máscaras nos casos aqui especificados.
§ 3º - O uso de máscaras cirúrgicas ou do tipo
N95 será prioritário aos profissionais da área
da saúde.
Art. 4º - Para toda administração pública
estadual, o expediente de trabalho será
normal, devendo a chefia selecionar
servidores,
empregados
públicos
e
colaboradores para desempenhar suas
atribuições em trabalho remoto, com a
finalidade exclusiva de distanciamento social
e somente nas condições ou fatores de risco
descritos abaixo:
I - Idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos;
II - Cardiopatias graves ou descompensadas
(insuficiência cardíaca,
infartados, revascularizados, portadores de
arritmias, hipertensão arterial sistêmica
descompensada) e miocardiopatias de
diferentes etiologias (insuficiência cardíaca,
miocardiopatia isquêmica);
III
Pneumopatias
graves
ou
descompensados (dependentes de oxigênio,
asma moderada/grave, DPOC);

§ 2º - O servidor com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos poderá optar a trabalhar
presencialmente desde que apresente à
chefia imediata auto declaração, conforme
Anexo III a este Decreto, manifestando
expressamente a sua vontade.
§3º - Adotado o trabalho remoto, deverá ser
elaborado, em comum acordo com a chefia
imediata, plano de trabalho individual
contendo as atividades e metas de
desempenho, que poderá ser revisto e
atualizado a qualquer tempo.
§4º - O servidor, empregado público ou
colaborador que estiver no regime de trabalho
remoto deverá:
a) manter telefone de contato atualizado e
ativo, de forma a garantir a comunicação com
a chefia imediata;
b) manter-se conectado ao e-mail institucional
e acessá-lo diariamente;
c) submeter-se ao acompanhamento do plano
de trabalho e do cumprimento das metas de
desempenho pactuadas;
d) dar ciência à chefia imediata do andamento
dos trabalhos e apontar eventual dificuldade,
dúvida ou outra situação que possa atrasar ou

I V- Imunodepressão e imunossupressão;

prejudicar o cumprimento das atividades sob
sua responsabilidade; e

V - Doenças renais crônicas em estágio
avançado (graus 3, 4 e 5);

e) preservar o sigilo e a restrição de acesso
dos dados acessados de forma remota.

VI - Doenças cromossômicas com estado de
fragilidade imunológica;

§ 5º - Os servidores, empregados públicos e
colaboradores que se enquadrem nas
situações para realização do trabalho remoto
descritas nos incisos deste artigo e que, em
razão
da
natureza
das
atividades
desempenhadas, não puderem executar suas
atribuições remotamente, poderão ser
temporariamente
realocados
para
desempenhar outra atividade que possa ser
executada remotamente, inclusive em auxílio
a outro setor, a critério da chefia imediata.

VII - Neoplasia maligna (exceto câncer não
melanótico de pele);
VIII - Doenças hematológicas (incluindo
anemia falciforme e talassemia); e
IX - Gestantes e lactantes;
§ 1º - O servidor, empregado público ou
colaborador que se enquadrar nas situações
para trabalho remoto descritas nos incisos
deste artigo deverá encaminhar auto
declaração, conforme Anexo II a este
Decreto, ao e-mail institucional da chefia
imediata, que avaliará o pedido, resguardando
as informações pessoais e sigilosas.

Art. 5º - Com o único objetivo de resguardar o
interesse da coletividade na prevenção do
contágio e no combate da propagação da
COVID-19,
FICA
DETERMINADA
A
SUSPENSÃO, para todo o Estado, a visita a
pacientes diagnosticados com a COVID-19,
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internados na rede pública ou privada de
saúde.
Parágrafo Único - As forças de segurança do
Estado do Rio de Janeiro deverão atuar para
manter o cumprimento das disposições do
presente Decreto sem prejuízo da instauração
de procedimento investigatório para apurar a
ocorrência de crime e infração administrativa.
A administração Pública deverá assegurar o
sigilo das informações.
Art. 6° - Ficam suspensos os efeitos do art. 6º
da Resolução SEEDUC/SES nº 1.536, de 25
da janeiro de 2021, devendo as unidades
escolares da rede estadual permanecerem
abertas para retirada de material pedagógico
e kit alimentação, mantido o ensino remoto.
Parágrafo Único - Poderá ocorrer a oferta de
ensino híbrido nas Redes Pertencentes ao
Sistema Estadual de Educação, desde que
respeitado o atendimento presencial máximo
de 50% (cinquenta por cento) da capacidade
do estabelecimento escolar, de acordo com a
avaliação epidemiológica de cada município.
Art. 7º - São consideradas essenciais as
seguintes atividades: saúde, supermercados,
limpeza
urbana,
segurança
pública,
assistência social, serviço funerário, unidades
farmacêuticas, bancárias, lotéricas, centrais
de
abastecimento
atacadista
e
hortifrutigranjeiro, serviços de radiodifusão e
filmagem, especialmente aqueles destinados
ao trabalho da imprensa e transmissão
informativa, além daquelas previstas no
Anexo I deste Decreto.
Art. 8º - FICAM MANTIDAS, para todo o
Estado, a prática das seguintes atividades e
estabelecimentos:
I- das atividades desportivas individuais ao ar
livre tais como ciclismo,
caminhadas, montanhismo, trekking;
II- atividades esportivas de alto rendimento,
sem público, respeitando os devidos
protocolos e autorizados pela Secretaria de
Estado de Saúde;
III- nas unidades de serviços públicos
essenciais à população com
atendimento
presencial,
deverão
ser
respeitadas as normas de utilização de

máscaras, disponibilização de álcool gel, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar e distanciamento mínimo de 1,5
metros;
IV- bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimento congêneres, limitando o
atendimento ao público a 40% da sua
capacidade de lotação, autorizados os
serviços de consumo de bebidas alcoólicas
apenas para os clientes devidamente
acomodados e sentados em mesas e cadeiras
nas áreas internas e externas, respeitando o
distanciamento mínimo de 1,5 metro e com a
capacidade máxima de 04 (quatro) pessoas
por mesa.
V- feiras livres que realizem a comercialização
de produtos de gênero alimentício e que tem
papel fundamental no abastecimento local,
desde que cumpram as determinações da
Secretaria de Estado de Saúde e, ainda, que
as barracas mantenham distanciamento
mínimo de 1,5 metros, a depender de
regulamentação municipal, e disponibilizem
álcool 70%, ou preparações antissépticas ou
sanitizantes de efeito similar, aos feirantes e
público, competindo às Prefeituras Municipais
utilizarem regras mais restritivas, inclusive
proibirem o funcionamento;
VI- lojas de conveniência e demais
estabelecimentos
congêneres
que
se
destinam à venda de alimentos, bebidas,
materiais de limpeza e higiene pessoal,
vedada a aglomeração de pessoas nesses
locais, sendo proibido o consumo de bebidas
alcoólicas em lojas de conveniência, postos
de gasolina e bancas de revistas;
VII- de forma irrestrita, de todos os serviços de
saúde, tais como: hospitais, clínicas,
laboratórios e estabelecimentos similares,
ainda que esses funcionem no interior de
shopping centers, centros comerciais e
estabelecimentos congêneres;
VIII- a retomada antecipada de atividades
práticas nos cursos da área da saúde em
instituições privadas de ensino superior, em
especial Medicina, Enfermagem, Farmácia,
Odontologia e Fisioterapia. Durante as
atividades práticas, fica à critério de cada
instituição de ensino superior, de acordo com
seu plano de retorno, o fornecimento dos
equipamentos de proteção individual - EPI a
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seus respectivos alunos, bem como a
orientação para seu uso adequado, em
conformidade com os protocolos formulados
através do Plano de Retorno apresentados
pela Resolução SEEDUC n° 5873, de 01 de
outubro de 2020 e nº 5876, de 07 de outubro
2020;
IX- Supermercados, mercados e demais
estabelecimentos comerciais que possuam
em seu CNAE os serviços de varejo e
comercialização de produtos alimentícios,
incluindo a cadeia de abastecimento dos
mesmos;
X- de forma plena e imediata, as atividades
desenvolvidas pela Companhia Estadual de
Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, por seus
prepostos e por seus contratados, inclusive
obras de manutenção e expansão da
infraestrutura de saneamento básico.
§ 1º - Os estabelecimentos comerciais de que
trata o presente artigo, deverão atentar sobre
a necessidade de afastamento entre os
consumidores com distância mínima de 1,5
metros entre as pessoas, a depender de
regulamentação
municipal
e
sem
aglomeração de pessoas;
§ 2º - Cada estabelecimento deverá dispor de
quantidade suficiente de colaboradores para
assegurar o pleno funcionamento de suas
atividades;
§ 3º - Os estabelecimentos deverão
disponibilizar sabonete líquido, papel toalha e
água corrente para a correta assepsia de
clientes e funcionários;
§ 4º - Para garantir o abastecimento dos
estabelecimentos descritos no caput do
presente artigo, ficam suspensas, enquanto
perdurar a vigência do estado de calamidade
pública e em caráter excepcional, todas as
restrições de circulação de caminhões e
veículos destinados ao abastecimento de
alimentos;
Art. 9º - FICA MANTIDO, para todo Estado, o
funcionamento de shopping centers e centros
comerciais, conforme normas municipais
autorizativos e até o limite de 40 % de sua
capacidade total, desde que:

efeito similar, a todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;
II- disponibilizem na entrada do shopping
center ou centro comercial e das lojas e
elevadores, álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito
similar,
a
todos
clientes
e
frequentadores;
III- permitam o acesso e circulação no interior
do estabelecimento, apenas a clientes,
frequentadores, empregados e prestadores
de serviço que estiverem utilizando máscara
de proteção respiratória, seja ela descartável
ou reutilizável, de forma adequada;
I V- adotem medidas de contenção do acesso
ao interior do estabelecimento com vistas a
manter o distanciamento mínimo de 1,5
metros entre cada cliente ou frequentador, a
depender de regulamentação municipal;
V- limitem a capacidade de utilização de
praças e quiosques de alimentação a um
distanciamento mínimo de 1,5 m entre as
mesas e, no máximo 04 (quatro) pessoas por
mesa;
VI- limitem o uso do estacionamento a 40% da
capacidade;
VII- garantam a qualidade do ar dos
ambientes
climatizados,
seguindo
os
protocolos de manutenção dos aparelhos e
sistemas de climatização, realizando a troca
dos filtros do conforme determinação da
vigilância sanitária.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos os
colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 10 - FICAM MANTIDAS, para todo o
Estado, as atividades de organizações
religiosas que deverão observar os protocolos
definidos pelas autoridades sanitárias, e
também observar o seguinte:
I- as pessoas que acessarem e saírem da
igreja ou do templo religioso deverão realizar
a higienização das mãos com álcool em gel
70% ou preparações antissépticas ou
sanitizantes de efeito similar, colocadas em
dispensadores e disponibilizadas em pontos

I- garantam o fornecimento de equipamentos
de proteção individual e álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
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estratégicos como na entrada, na secretaria,
confessionários, corredores, para uso dos
fiéis, religiosos e colaboradores;

assentos de forma intercalados, admitido o
uso limítrofe quando se tratar de pessoas de
convívio próximo;

II- manter todas as áreas ventiladas, incluindo,
caso exista, os locais de alimentação;

Art. 12 - O planejamento de acesso e saída de
público e orientações de operação de
funcionamento dos estabelecimentos acima
citados, tais como utilização de banheiros e
comercialização de bebidas e alimentos
deverão seguir as orientações e normativas
de
protocolos
preestabelecidos
pela
Secretaria de Estado de Saúde (SES).

III- o responsável pela igreja ou templo deve
orientar aos frequentadores que não poderão
participar de celebrações ou eventos
religiosos, caso apresentem sintomas de
resfriado/gripe;
I V- manter regramento do uso obrigatório e
adequado
de
máscaras
faciais
e
distanciamento social de 1,5metros entre as
pessoas, a depender de regulamentação
municipal.
Art. 11 - FICAM MANTIDAS, para todo o
Estado, a prática, o funcionamento das
seguintes atividades e estabelecimentos,
além dos dispostos no art. 7º:
I- lojas de comércio de rua, incluindo galerias;
II- salões de beleza, barbearias e congêneres,
com agendamento prévio, observando os
protocolos definidos pelas autoridades
sanitárias;
III- atividades por ambulantes legalizados;
I V- o funcionamento de hotéis e pousadas,
devendo observar as regras estabelecidas no
programa selo "Rio de Janeiro Turismo
Consciente" sendo permitida a utilização das
áreas de lazer desses estabelecimentos, com
40% de sua capacidade máxima, não se
incluindo nesta vedação as academias, cujo
funcionamento seguirá a regra geral do setor.
Bares e restaurantes dos hotéis e pousadas
também seguirão a regra geral do setor.
V- o funcionamento de academias, centros de
ginástica e estabelecimentos similares, com
limitação de 40% da capacidade do
estabelecimento, devendo ser incentivado
aos usuários a sanitização de equipamentos
de uso coletivo com solução de hipoclorito
após a utilização, além da restrição às
atividades em grupos de até 12 participantes,
exceto para atividades de alto rendimento e
ampliação de horário de funcionamento.
VI- o funcionamento das salas de cinemas no
estado do Rio de Janeiro fica limitada a 40%
de sua capacidade, com ocupação de

Art. 13 - Este Decreto não exime os
realizadores de obter as licenças obrigatórias
dos órgãos municipais, assim como a prévia
autorização de outros órgãos estaduais,
através do Departamento de Diversões
Públicas do Corpo de Bombeiros do Estado
do Rio de Janeiro (DDP/CBMERJ), da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ)
e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
(PCERJ).
Art. 14 - Ficam vedadas “Rodas de Samba” e
“Rodas de Rimas”, quadras de Escolas de
Samba e sedes de Blocos Carnavalescos
Art. 15 - Em todos os estabelecimentos que se
mantiverem abertos, impõe-se a observância
de todos os protocolos e medidas de
segurança recomendados pelas autoridades
sanitárias, inclusive:
I- garantir a distância mínima de 1,5 metros
entre as pessoas a depender de
regulamentação municipal e uso obrigatório
de máscaras;
II- utilizar equipamentos de proteção
individual,
a serem fornecidos pelo
estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;
III- organizar uma escala de revezamento de
dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
I V- proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
V- priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
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VI- disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;

Art. 21 - Nos Municípios em que já se
encontrem em vigor medidas de proteção à
vida relativas à Covid 19, observar-se-ão, na
hipótese de conflito, as normas municipais.

VII- manter os banheiros e demais locais do
estabelecimento
higienizados
e
com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene
pessoal
dos
empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores de
serviço e consumidores;

Art. 22 - Este Decreto possui validade no
período de 05/04/2021 a 12/04/2021.

VIII- utilizar adequadamente máscaras de
proteção facial, devendo impedir a entrada ou
permanência de pessoas sem a sua
utilização.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos os
colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 16 - As Secretarias de Estado e os demais
órgãos integrantes da Administração Pública
poderão expedir atos infra legais em conjunto
com a Secretaria de Estado de Saúde para
regulamentar o presente Decreto, nos limites
de suas atribuições.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2021
CLÁUDIO CASTRO
Governador em exercício

ANEXO I
Atividade essenciais:
Unidades de Saúde em Geral;
Clínicas
e
consultórios
odontológicos; Laboratórios
farmacêuticas;

médicos
e
e unidades

Clínicas veterinárias;
Postos de Combustíveis e suas lojas de
conveniências; Comércio de
produtos farmacêuticos;

Art. 17 - Permanecerão sendo regidas pelo
Decreto nº 47.128, de 19 de junho de 2020 e
alterações posteriores, as medidas de
restrição relacionadas ao transporte público
intermunicipal
rodoviário,
aquaviário,
metroviário e ferroviário.

Atividades de comercialização de panificados
e de produção gráfica;

Art. 18 - Fica determinada a manutenção da
avaliação da suspensão total ou parcial do
gozo de férias dos servidores da Secretaria de
Estado de Saúde, Secretaria de Estado da
Polícia Civil, Secretaria de Estado de Polícia
Militar, Secretaria de Estado de Defesa Civil e
Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária, a fim de que não se
comprometam as medidas de prevenção.

pinturas e afins Comércio atacadista;

Art. 19 - A Secretaria de Estado de Saúde
seguirá com o monitoramento dos indicadores
relacionados à COVID-19 para reanálise,
podendo suprimir ou aumentar as restrições
ora previstas e podendo também cada
Município dispor de forma complementar ao
presente Decreto.

Serviços de limpeza urbana;
Comércio da Construção Civil, ferragens,
madeireiras, serralheiras,

Atividades industriais;
Atividades industriais automotivas;
Serviços Industriais de Utilidade Pública;
Indústria de alimentos e bebidas;
Comércio de autopeças e acessórios para
veículos automotores e bicicletas, incluindose os serviços de mecânica e borracharia;
Serviços de lavanderia;
Serviços de limpeza, manutenção e zeladoria;

Art. 20 - Os municípios poderão promover
barreiras sanitárias nas rodovias estaduais.
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DECRETO Nº47.564 DE 09 DE ABRIL DE
2021:
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO COMITÊ
DE APOIO CIENTÍFICO PARA POLÍTICAS
PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À
COVID-19 NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, em exercício, no uso das
atribuições constitucionais e legais, e o
contido
no
processo
nº
SEI150001/002934/2021;

Art. 2º - São atribuições do Comitê de Apoio
Científico para Políticas Públicas de
Enfrentamento à COVID-19:
I - monitorar e avaliar o desempenho do SUS
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro;
II - acompanhar, por meio de relatórios e
indicadores, as atividades de vigilância, de
atenção à saúde, de prevenção e de controle
de doenças;

CONSIDERANDO:

III- elaborar recomendações à Subsecretaria
de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de
Estado de Saúde, de forma a obter o
constante aperfeiçoamento das ações de
proteção à vida.

- que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu
a situação de emergência em saúde por meio
do Decreto nº 46.973, de 16 de março de

Art. 3º - O Comitê será composto por técnicos
de notório saber, nas áreas integrantes do
Sistema Único de Saúde.

2020;

§ 1º - Os membros deverão declarar a
inexistência de conflito de interesses com
suas atividades no debate dos temas
pertinentes ao Comitê;

- a necessidade de atualizar as medidas para
o enfrentamento da COVID-19 através da
ampliação do monitoramento científico por
profissionais técnicos de elevada expertise
em saúde pública;
- que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República e;
- as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS,
que compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
conforme o artigo 289, inciso III, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
DECRETA :
Art. 1º - Fica criado o Comitê de Apoio
Científico para Políticas Públicas de
Enfrentamento à COVID-19, com o objetivo de
aperfeiçoar o Sistema Único de Saúde no
Estado, por meio de constante monitoramento
e elaboração de recomendações visando à
prevenção e o controle da doença.

§ 2º - Na eventualidade de existência de
conflito de interesses, deverão abster-se de
participar da discussão e da deliberação sobre
o tema específico;
§ 3º - Considerando o disposto no caput deste
artigo, os membros não poderão indicar
representante ou substituto no caso de
impedimento de comparecimento às reuniões
ordinárias e extraordinárias.
Art. 4º - O Comitê de Apoio Científico para
Políticas Públicas de Enfrentamento à
COVID-19 terá a seguinte composição, sob a
presidência do primeiro e Coordenador:
I - Edimilson Migowski - Médico Infectologista
e pediatra, Membro Titular da Academia de
Ciências Farmacêuticas do Brasil, da
Academia de Medicina do Estado do Rio de
Janeiro, da Sociedade Brasileira de Pediatria
e Professor da UFRJ, MD UFRJ, MSC e PhD;
- Membros:
II - Francisco Cardoso - Médico Infectologista,
MD, MSC e PhD;
III - Eduardo Lucas - Médico da Estratégia da
Saúde da Família, Professor Adjunto do
Departamento de Medicina em Atenção
Primária à Saúde da Faculdade de Medicina
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da UFRJ, MD, Mestre pela Escola de
Enfermagem Anna Nery da UFRJ e PhD;

mediante formalização
Presidente.

IV - Bruno Campello - Psicólogo, Consultor do
Ministério da Saúde, Pesquisador e Analista
de dados relacionados à Epidemiologia,
Diagnóstico e Tratamento da Covid-19,
Professor Associado da UFPE, Doutor e
Mestre pela Universidade Federal de
Pernambuco;

§ 3º - Será desligado de suas funções o
membro que, sem motivo justificado, deixar de
comparecer a duas reuniões consecutivas.

V - Guilli Pech - Cardiologista, Membro Titular
da Sociedade Brasileira de Cardiologia e
Membro da Sociedade Brasileira de Arritmias
Cardíacas;
VI - Rafael Cisne - Professor Adjunto da
Faculdade de Medicina na Universidade
Federal Fluminense (UFF), Membro da
Sociedade Brasileira de Anatomia, Mestre
pela UFF, Doutor pela USP e pós Doutor;
VII - Raphael Rangel - Biomédico, Mestre em
Ciências
Biomédicas
com
foco
em
epidemiologia
e
diagnóstico
clínico/laboratorial
de
arboviroses
e
Doutorando em Ciências Biomédicas pela
UNIGRANRIO, INMETRO e UEZO, Professor
e Coordenador de curso do Instituto Brasileiro
de Medicina e Reabilitação (IBMR) e
virologista;
VIII - Fábio Pereira Mesquita dos Santos Professor, Biomédico, Doutor e Mestre;
IX - Fernando Menezes Campello de Souza Professor Titular do Departamento de
Eletrônica e Sistemas do Centro de
Tecnologia da UFPE, PhD na Cornell
University (EUA), Mestre pela COPPE/ UFRJ
e especialista em tomada de decisões;
X - Ricardo Zimerman - Médico Infectologista,
PhD MSc
§ 1º - O funcionamento do Comitê de Apoio
Científico para Políticas Públicas de
Enfrentamento à COVID-19 não implicará
criação de estrutura organizacional e seus
membros
não
perceberão
qualquer
remuneração ao título de auxílio ou jeton,
sendo considerado trabalho de relevância
pública.
§ 2º - O membro do Comitê poderá deixar de
integrá-lo a qualquer tempo, por solicitação
pessoal ou a critério dos demais membros,

da

intenção

ao

§ 4º - O Comitê de Apoio Científico para
Políticas Públicas de Enfrentamento à
COVID-19, ao critério de seu Presidente,
poderá adotar as providências necessárias
para convocação de reuniões e atividades,
assim como convidar representantes de
outros entes públicos ou privados, para a
colaboração, e criar comissões técnicas
específicas, temporariamente.
Art. 5º - O Comitê de Apoio Científico para
Políticas Públicas de Enfrentamento à
COVID-19 reunir-se-á, ordinariamente, uma
vez ao mês ou extraordinariamente por
convocação de seu presidente.
Parágrafo Único. Em ambas as situações, a
pauta da reunião será preparada pelo
Presidente observando as necessidades do
Estado relativas ao tema.
Art. 6º - O Coordenador do Comitê ficará
responsável por instituir uma Secretaria
Executiva, voltada à organização e
preparação de pauta, de Sumário Executivo
das reuniões e à prestação de informações
necessárias e ao apoio para realização das
reuniões.
Parágrafo Único. As pautas das reuniões do
Comitê deverão ser enviadas com a
antecedência mínima de uma semana,
acompanhadas de documentos e informações
pertinentes para leitura prévia dos membros
do Comitê.
Art. 7º - Os Sumários Executivos das
Reuniões do Comitê serão encaminhados à
Secretaria de Estado de Saúde e ao
Governador do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 8º - As recomendações do Comitê, no
curso de suas atividades, terão natureza
consultiva e propositiva.
Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data
de
sua
publicação.
Rio de Janeiro, 09 de abril de 2021
CLÁUDIO CASTRO

Governador em Exercício
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DECRETO Nº 47.576 DE 19 DE ABRIL DE
2021
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE
ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO DO
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM
DECORRÊNCIA
DA
SITUAÇÃO
DE
EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO em exercício,
no uso das atribuições constitucionais e
legais, e o contido no Processo nº SEI150001/002934/2021;
CONSIDERANDO:
- que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu
a situação de emergência em saúde por meio
do Decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020;
- a necessidade de atualizar as medidas para
o
enfrentamento
da
COVID-19
em
decorrência do aumento da capacidade do
Estado no atendimento às demandas por
leitos hospitalares;

Nacional; - ESPIN e a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional OMS em 30 de janeiro de 2020;
- as medidas de emergência em saúde pública
de importância nacional e internacional, ou
seja, as situações dispostas no Regulamento
Sanitário Internacional, promulgado pelo
Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro
de 2020;
- a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020,
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a
Declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana;
- pelo novo coronavírus (Sars-CoV2),
especialmente a obrigação de articulação dos
gestores do SUS como competência do
Centro de Operações de Emergências em
Saúde Pública (COE- nCoV);
- o reconhecimento, pela Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia - SBPT e pela
Organização Mundial de Saúde - OMS,
quanto à eficácia do uso de máscara facial,
como medida de redução da contaminação
pelo Sars-CoV2.
DECRETA :

- que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;

Art. 1º - Este Decreto estabelece novas
medidas temporárias de prevenção ao
contágio e de enfrentamento da emergência
em
saúde
pública
de
importância
internacional, decorrente da COVID- 19, bem
como, reconhece a necessidade de
manutenção da situação de emergência no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

- as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS,

§ 1º - Ficam suspensas as atividades nos
estabelecimentos abaixo listados:

que compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
conforme o artigo 289, inciso III, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;

a) Casas de shows e espetáculos, boates e
arenas;

- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal nº
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da COVID- 19;
- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância

b) Casa de festas infantis e espaços de
recreação infantil (kidsroom);
§ 2º - Ficam suspensas a realização de festas
e eventos de qualquer natureza, sendo a
vedação extensiva a:
a) eventos culturais, de entretenimento e
lazer;
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b) eventos de entretenimento, tais como
shows, festivais culturais, festas etc;

com funcionamento autorizado de acesso
coletivo.

c) feiras de negócios e exposições; eventos
corporativos, congressos,

§ 1º - Compreende-se entre os locais
descritos no caput deste artigo, dentre outros:
ruas, praças, parques, meios de transporte
coletivo e individual de passageiros,
repartições
públicas,
hospitais,
supermercados,
farmácias,
padarias,
agências bancárias, além de outros
estabelecimentos comerciais.

encontros
de
negócios,
workshops,
conferências, seminários, simpósios, painéis
e palestras;
d) eventos de caráter social, tais como
casamentos, bodas, aniversários, formaturas,
coquetéis, confraternizações, entre outros que
sigam este mesmo formato;
e) eventos em ambientes abertos, tais como
parques e praças;
f) eventos realizados em Food Parks, mantida
a possibilidade de funcionamento desses
espaços somente para a venda de gêneros
alimentícios e bebidas.
Art. 2º - Qualquer servidor público, empregado
público ou contratado por empresa que presta
serviço para o Estado do Rio de Janeiro, que
apresentar febre ou sintomas respiratórios
(tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia
e prostração, dificuldade para respirar, perda
de paladar, perda de olfato, coriza e outros)
passa a ser considerado um caso suspeito e
deverá adotar as orientações específicas
expedidas pela Secretaria de Estado de
Saúde.
Parágrafo Único - Os gestores dos contratos
de prestação de serviços deverão notificar as
empresas
contratadas
quanto
à
responsabilidade destas em adotar todos os
meios necessários para conscientizar seus
funcionários quanto aos riscos da COVID-19
e quanto à necessidade de reportarem a
ocorrência de sinais e sintomas da doença,
estando as empresas passíveis de
responsabilização contratual em caso de
omissão que resulte em prejuízo à
Administração Pública.
Art. 3º - Fica considerado obrigatório, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, enquanto
vigorar a situação de emergência em saúde
em virtude da pandemia da COVID-19, o uso
de máscara de proteção respiratória, seja ela
descartável ou reutilizável, de forma
adequada, em qualquer ambiente público,
assim como em estabelecimentos privados

§ 2º - Ficam desobrigadas da utilização de
máscaras as pessoas que sofrem de
patologias respiratórias e as pessoas com
deficiência severa nos membros superiores,
mediante apresentação de documento
médico que ateste o risco de utilização de
máscaras nos casos aqui especificados.
§ 3º - O uso de máscaras cirúrgicas ou do tipo
N95 será prioritário aos profissionais da área
da saúde.
Art. 4º - O regime de trabalho será remoto
para os agentes públicos e colaboradores
enquadrados nas condições ou fatores de
risco descritos abaixo:
I - Idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos;
II - Cardiopatias graves ou descompensadas
(insuficiência
cardíaca,
infartados,
revascularizados, portadores de arritmias,
hipertensão
arterial
sistêmica
descompensada) e miocardiopatias de
diferentes etiologias (insuficiência cardíaca,
miocardiopatia isquêmica);
III
Pneumopatias
graves
ou
descompensados (dependentes de oxigênio,
asma moderada/grave, DPOC);
IV- Imunodepressão e imunossupressão;
V - Doenças renais crônicas em estágio
avançado (graus 3, 4 e 5);
VI - Doenças cromossômicas com estado de
fragilidade imunológica;
VII -Neoplasia maligna (exceto câncer não
melanótico de pele);
VIII - Doenças hematológicas (incluindo
anemia falciforme e talassemia); e
IX - Gestantes e lactantes;
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§ 1º - O servidor, empregado público ou
colaborador que se enquadrar nas situações
para trabalho remoto descritas nos incisos
deste artigo deverá encaminhar auto
declaração, conforme Anexo II a este Decreto,
ao e-mail institucional da chefia imediata, que
avaliará o pedido, resguardando as
informações pessoais e sigilosas.
§ 2º - O servidor com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos poderá optar a trabalhar
presencialmente desde que apresente à
chefia imediata auto declaração, conforme
Anexo III a este Decreto, manifestando
expressamente a sua vontade.
§ 3º - Adotado o trabalho remoto, deverá ser
elaborado, em comum acordo com a chefia
imediata, plano de trabalho individual
contendo as atividades e metas de
desempenho, que poderá ser revisto e
atualizado a qualquer tempo.
§ 4º - O servidor, empregado público ou
colaborador que estiver no regime de trabalho
remoto deverá:
a) manter telefone de contato atualizado e
ativo, de forma a garantir a comunicação com
a chefia imediata;
b) manter-se conectado ao e-mail institucional
e acessá-lo diariamente;
c) submeter-se ao acompanhamento do plano
de trabalho e do cumprimento das metas de
desempenho pactuadas;
d) dar ciência à chefia imediata do andamento
dos trabalhos e apontar eventual dificuldade,
dúvida ou outra situação que possa atrasar ou
prejudicar o cumprimento das atividades sob
sua responsabilidade; e
e) preservar o sigilo e a restrição de acesso
dos dados acessados de forma remota.
§ 5º - Os servidores, empregados públicos e
colaboradores que se enquadrem nas
situações para realização do trabalho remoto
descritas nos incisos deste artigo e que, em
razão da natureza das atividades
desempenhadas, não puderem executar suas
atribuições remotamente, poderão ser
temporariamente
realocados
para
desempenhar outra atividade que possa ser

executada remotamente, inclusive em auxílio
a outro setor, a critério da chefia imediata.
§ 6º - Para os agentes públicos e
colaboradores não inseridos nos fatores de
risco descritos neste artigo, os órgãos da
Administração Pública estadual Direta e
Indireta poderão instituir o regime de trabalho
remoto, mediante ato normativo do titular de
cada Pasta, exceto às atividades cujos
funcionamentos exigem o regime presencial
para a fiel execução dos serviços prestados.
Art. 5º - Com o único objetivo de resguardar o
interesse da coletividade na prevenção do
contágio e no combate da propagação da
COVID-19,
FICA
DETERMINADA
A
SUSPENSÃO, para todo o Estado, a visita a
pacientes diagnosticados com a COVID-19,
internados na rede pública ou privada de
saúde.
Parágrafo Único - As forças de segurança do
Estado do Rio de Janeiro deverão atuar para
manter o cumprimento das disposições do
presente Decreto sem prejuízo da instauração
de procedimento investigatório para apurar a
ocorrência de crime e infração administrativa.
A administração Pública deverá assegurar o
sigilo das informações.
Art. 6° - Ficam suspensos os efeitos do art. 6º
da Resolução SEEDUC/SES nº 1.536/2021,
de 25 da Janeiro de 2021, devendo as
unidades escolares da rede estadual
permanecerem abertas para retirada de
material pedagógico e kit alimentação,
mantido o ensino remoto.
Parágrafo Único - Poderá ocorrer a oferta de
ensino híbrido nas Redes Pertencentes ao
Sistema Estadual de Educação, desde que
respeitado o atendimento presencial máximo
de 50% (cinquenta por cento) da capacidade
do estabelecimento escolar, de acordo com a
avaliação epidemiológica de cada município.
Art. 7º - São consideradas essenciais as
seguintes atividades: saúde, supermercados,
limpeza
urbana,
segurança
pública,
assistência social, serviço funerário, unidades
farmacêuticas, bancárias, lotéricas, centrais
de
abastecimento
atacadista
e
hortifrutigranjeiro, serviços de radiodifusão e
filmagem, especialmente aqueles destinados
ao trabalho da imprensa e transmissão
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informativa, além daquelas previstas no
Anexo I deste Decreto.

alcoólicas em lojas de conveniência, postos
de gasolina e bancas de revistas;

Art. 8º - FICAM MANTIDAS, para todo o
Estado, a prática das seguintes atividades e
estabelecimentos:

VII - de forma irrestrita, de todos os serviços
de saúde, tais como:

I - das atividades desportivas individuais ao ar
livre tais como ciclismo, caminhadas,
montanhismo, trekking;
II - atividades esportivas de alto rendimento,
sem público, respeitando os devidos
protocolos e autorizados pela Secretaria de
Estado de Saúde;
III - nas unidades de serviços públicos
essenciais à população com atendimento
presencial, deverão ser respeitadas as
normas de utilização de máscaras,
disponibilização de álcool gel, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar
e distanciamento mínimo de 1,5 metros;
IV - bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimento congêneres, limitando o
atendimento ao público a 40% da sua
capacidade de lotação, autorizados os
serviços de consumo de bebidas alcoólicas
apenas para os clientes devidamente
acomodados e sentados em mesas e cadeiras
nas áreas internas e externas, respeitando o
distanciamento mínimo de 1,5 metro e com a
capacidade máxima de 04 (quatro) pessoas
por mesa.
V - feiras livres que realizem a
comercialização de produtos de gênero
alimentício e que tem papel fundamental no
abastecimento local, desde que cumpram as
determinações da Secretaria de Estado de
Saúde e, ainda, que as barracas mantenham
distanciamento mínimo de 1,5 metros, a
depender de regulamentação municipal, e
disponibilizem álcool 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar,
aos feirantes e público, competindo às
Prefeituras Municipais utilizarem regras mais
restritivas,
inclusive
proibirem
o
funcionamento;
VI - lojas de conveniência e demais
estabelecimentos
congêneres
que
se
destinam à venda de alimentos, bebidas,
materiais de limpeza e higiene pessoal,
vedada a aglomeração de pessoas nesses
locais, sendo proibido o consumo de bebidas

hospitais,
clínicas,
laboratórios
e
estabelecimentos similares, ainda que esses
funcionem no interior de shopping centers,
centros comerciais e estabelecimentos
congêneres; VIII - a retomada antecipada de
atividades práticas nos cursos da área da
saúde em instituições privadas de ensino
superior, em especial Medicina, Enfermagem,
Farmácia, Odontologia e Fisioterapia. Durante
as atividades práticas, fica à critério de cada
instituição de ensino superior, de acordo com
seu plano de retorno, o fornecimento dos
equipamentos de proteção individual - EPI a
seus respectivos alunos, bem como a
orientação para seu uso adequado, em
conformidade com os protocolos formulados
através do Plano de Retorno apresentados
pela Resolução SEEDUC n° 5873, de 01 de
outubro de 2020 e nº 5876, de 07 de outubro
2020;
IX - Supermercados, mercados e demais
estabelecimentos comerciais que possuam
em seu CNAE os serviços de varejo e
comercialização de produtos alimentícios,
incluindo a cadeia de abastecimento dos
mesmos;
X - de forma plena e imediata, as atividades
desenvolvidas pela Companhia Estadual de
Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, por seus
prepostos e por seus contratados, inclusive
obras de manutenção e expansão da
infraestrutura de saneamento básico.
§ 1º - Os estabelecimentos comerciais de que
trata o presente artigo, deverão atentar sobre
a necessidade de afastamento entre os
consumidores com distância mínima de 1,5
metros entre as pessoas, a depender de
regulamentação
municipal
e
sem
aglomeração de pessoas;
§ 2º - Cada estabelecimento deverá dispor de
quantidade suficiente de colaboradores para
assegurar o pleno funcionamento de suas
atividades;
§ 3º - Os estabelecimentos deverão
disponibilizar sabonete líquido, papel toalha e
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água corrente para a correta assepsia de
clientes e funcionários;
§ 4º - Para garantir o abastecimento dos
estabelecimentos descritos no caput do
presente artigo, ficam suspensas, enquanto
perdurar a vigência do estado de calamidade
pública e em caráter excepcional, todas as
restrições de circulação de caminhões e
veículos destinados ao abastecimento de
alimentos;
Art. 9º - FICA MANTIDO, para todo Estado, o
funcionamento de shopping centers e centros
comerciais, conforme normas municipais
autorizativos e até o limite de 40 % de sua
capacidade total, desde que:
I - garantam o fornecimento de equipamentos
de proteção individual e
álcool em gel 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar,
a todos os empregados, colaboradores,
terceirizados e prestadores de serviço;
II - disponibilizem na entrada do shopping
center ou centro comercial e das lojas e
elevadores, álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito
similar,
a
todos
clientes
e
frequentadores;
III - permitam o acesso e circulação no interior
do estabelecimento, apenas a clientes,
frequentadores, empregados e prestadores
de serviço que estiverem utilizando máscara
de proteção respiratória, seja ela descartável
ou reutilizável, de forma adequada;
IV - adotem medidas de contenção do acesso
ao interior do estabelecimento com vistas a
manter o distanciamento mínimo de 1,5metros
entre cada cliente ou frequentador, a
depender de regulamentação municipal;
V - limitem a capacidade de utilização de
praças e quiosques de alimentação a um
distanciamento mínimo de 1,5 m entre as
mesas e, no máximo 04 (quatro) pessoas por
mesa;
VI - limitem o uso do estacionamento a 40%
da capacidade;
VII - garantam a qualidade do ar dos
ambientes
climatizados,
seguindo
os
protocolos de manutenção dos aparelhos e

sistemas de climatização, realizando a troca
dos filtros do conforme determinação da
vigilância sanitária.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos os
colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 10 - FICAM MANTIDAS, para todo o
Estado, a prática, o funcionamento das
seguintes atividades e estabelecimentos,
além dos dispostos no art. 7º:
I - lojas de comércio de rua, incluindo galerias;
II - salões de beleza, barbearias e
congêneres, com agendamento prévio,
observando os protocolos definidos pelas
autoridades sanitárias;
III - atividades por ambulantes legalizados;
IV - o funcionamento de hotéis e pousadas,
devendo observar as regras estabelecidas no
programa selo "Rio de Janeiro Turismo
Consciente" sendo permitida a utilização das
áreas de lazer desses estabelecimentos, com
40% de sua capacidade máxima, não se
incluindo nesta vedação as academias, cujo
funcionamento seguirá a regra geral do setor.
Bares e restaurantes dos hotéis e pousadas
também seguirão a regra geral do setor.
V - o funcionamento de academias, centros de
ginástica e estabelecimentos similares, com
limitação de 40% da capacidade do
estabelecimento, devendo ser incentivado
aos usuários a sanitização de equipamentos
de uso coletivo com solução de hipoclorito
após a utilização, além da restrição às
atividades em grupos de até 12 participantes,
exceto para atividades de alto rendimento e
ampliação de horário de funcionamento.
VI - o funcionamento das salas de cinemas no
estado do Rio de Janeiro fica limitada a 40%
de sua capacidade, com ocupação de
assentos de forma intercalados, admitido o
uso limítrofe quando se tratar de pessoas de
convívio próximo;
Art. 11 - O planejamento de acesso e saída de
público e orientações de operação de
funcionamento dos estabelecimentos acima
citados, tais como utilização de banheiros e
comercialização de bebidas e alimentos
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deverão seguir as orientações e normativas
de
protocolos
preestabelecidos
pela
Secretaria de Estado de Saúde (SES).

higiene
pessoal
dos
empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores de
serviço e consumidores;

Art. 12 - Este Decreto não exime os
realizadores de obter as licenças obrigatórias
dos órgãos municipais, assim como a prévia
autorização de outros órgãos estaduais,
através do Departamento de Diversões
Públicas do Corpo de Bombeiros do Estado
do Rio de Janeiro (DDP/CBMERJ), da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ)
e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
(PCERJ).

VIII - utilizar adequadamente máscaras de
proteção facial, devendo impedir a entrada ou
permanência de pessoas sem a sua
utilização.

Art. 13 - Ficam vedadas “Rodas de Samba” e
“Rodas de Rimas” ,quadras de Escolas de
Samba e sedes de Blocos Carnavalescos

Art. 15 - As Secretarias de Estado e os demais
órgãos integrantes da Administração Pública
poderão expedir atos infra legais em conjunto
com a Secretaria de Estado de Saúde para
regulamentar o presente Decreto, nos limites
de suas atribuições.

Art. 14 - Em todos os estabelecimentos que se
mantiverem abertos, impõe-se a observância
de todos os protocolos e medidas de
segurança recomendados pelas autoridades
sanitárias, inclusive:
I - garantir a distância mínima de 1,5 metros
entre as pessoas a depender de
regulamentação municipal e uso obrigatório
de máscaras;
II - utilizar equipamentos de proteção
individual,
a serem fornecidos
pelo
estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;
III - organizar uma escala de revezamento de
dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
IV - proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
V - priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
VI - disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou
sanitizantes de efeito similar, a todos os
clientes e frequentadores;

Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos os
colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.

Art. 16 - Permanecerão sendo regidas pelo
Decreto nº 47.128, de 19 de junho de 2020 e
alterações posteriores, as medidas de
restrição relacionadas ao transporte público
intermunicipal
rodoviário,
aquaviário,
metroviário e ferroviário.
Art. 17 - Fica determinada a manutenção da
avaliação da suspensão total ou parcial do
gozo de férias dos servidores da Secretaria de
Estado de Saúde, Secretaria de Estado da
Polícia Civil, Secretaria de Estado de Polícia
Militar, Secretaria de Estado de Defesa Civil e
Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária, a fim de que não se
comprometam as medidas de prevenção.
Art. 18 - A Secretaria de Estado de Saúde
seguirá com o monitoramento dos indicadores
relacionados à COVID-19 para reanálise,
podendo suprimir ou aumentar as restrições
ora previstas e podendo também cada
Município dispor de forma complementar ao
presente
Decreto.
Art. 19 - Os municípios poderão promover
barreiras sanitárias nas rodovias estaduais.
Art. 20 - Nos Municípios em que já se
encontrem em vigor medidas de proteção à
vida relativas à Covid 19, observar-se-ão, na
hipótese de conflito, as normas municipais.

VII - manter os banheiros e demais locais do
estabelecimento
higienizados
e
com
suprimentos suficientes para possibilitar a
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Art. 21 - Este Decreto possui validade no
período de 20/04/2021 a 26/04/2021.

DECRETO Nº 47.584 DE 26 DE ABRIL DE
2021

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE
ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO DO
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM
DECORRÊNCIA DA EMERGÊNCIA EM
SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício
ANEXO I
Atividade essenciais:

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, em exercício,

Unidades de Saúde em Geral;
Clínicas
e
consultórios
odontológicos; Laboratórios
farmacêuticas;

médicos
e
e unidades

Clínicas veterinárias;
Postos de Combustíveis e suas lojas de
conveniências; Comércio de produtos
farmacêuticos;
Atividades de comercialização de panificados
e de produção gráfica;
Serviços de limpeza urbana;
Comércio da Construção Civil, ferragens,
madeireiras, serralheiras, pinturas e afins
Comércio atacadista;
Atividades industriais;
Atividades industriais automotivas;
Serviços Industriais de Utilidade Pública;

no uso de suas atribuições constitucionais e
legais, e tendo em vista o
que consta do Processo
150001/002934/2021,

nº

SEI-

DECRETA :
Art. 1º - Este Decreto estabelece novas
medidas temporárias de prevenção ao
contágio e de enfrentamento da emergência
em
saúde
pública
de
importância
internacional, decorrente da COVID - 19, bem
como, reconhece a necessidade de
manutenção da situação de emergência no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
§ 1º - Ficam suspensas as atividades nos
estabelecimentos abaixo listados:
a) Casas de shows e espetáculos, boates e
arenas;

Indústria de alimentos e bebidas;

b) Casa de festas infantis e espaços de
recreação infantil (kidsroom);

Comércio de autopeças e acessórios para
veículos automotores e bicicletas, incluindose os serviços de mecânica e borracharia;

§ 2º - Fica suspensa a realização de shows e
eventos, sendo a vedação extensiva a:

Serviços de lavanderia;
Serviços de limpeza, manutenção e zeladoria.

a) Feiras de negócios e exposições; eventos
corporativos, congressos, encontros de
negócios,
workshops,
conferências,
seminários, simpósios, painéis e palestras;
b) eventos de caráter social, tais como
casamentos, bodas, aniversários, formaturas,
coquetéis, confraternizações, entre outros que
sigam este mesmo formato;
c) eventos em ambientes abertos, tais como
parques e praças;
d) eventos realizados em Food Parks, mantida
a possibilidade de funcionamento desses
espaços somente para a venda de gêneros
alimentícios e bebidas.”

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

594
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

Art. 2º - Qualquer servidor público, empregado
público ou contratado por empresa que presta
serviço para o Estado do Rio de Janeiro, que
apresentar febre ou sintomas respiratórios
(tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia
e prostração, dificuldade para respirar, perda
de paladar, perda de olfato, coriza e outros)
passa a ser considerado um caso suspeito e
deverá adotar as orientações específicas
expedidas pela Secretaria de Estado de
Saúde.
Parágrafo Único - Os gestores dos contratos
de prestação de serviços deverão notificar as
empresas
contratadas
quanto
à
responsabilidade destas em adotar todos os
meios necessários para conscientizar seus
funcionários quanto aos riscos da COVID-19
e quanto à necessidade de reportarem a
ocorrência de sinais e sintomas da doença,
estando as empresas passíveis de
responsabilização contratual em caso de
omissão que resulte em prejuízo à
Administração Pública.
Art. 3º - Fica considerado obrigatório, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, enquanto
vigorar a situação de emergência em saúde
em virtude da pandemia da COVID-19, o uso
de máscara de proteção respiratória, seja ela
descartável ou reutilizável, de forma
adequada, em qualquer ambiente público,
assim como em estabelecimentos privados
com funcionamento autorizado de acesso
coletivo.
§ 1º - Compreende-se entre os locais
descritos no caput deste artigo,
dentre outros: ruas, praças, parques, meios
de transporte coletivo e
individual de passageiros, repartições
públicas,
hospitais,
supermercados,
farmácias, padarias, agências bancárias,
além de outros estabelecimentos comerciais.
§ 2º - Ficam desobrigadas da utilização de
máscaras as pessoas que sofrem de
patologias respiratórias e as pessoas com
deficiência severa nos membros superiores,
mediante apresentação de documento
médico que ateste o risco de utilização de
máscaras nos casos aqui especificados.

§ 3º - O uso de máscaras cirúrgicas ou do tipo
N95 será prioritário aos profissionais da área
da saúde.
Art. 4º - O regime de trabalho será remoto
para os agentes públicos e colaboradores
enquadrados nas condições ou fatores de
risco descritos abaixo:
I - Idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos;
II - Cardiopatias graves ou descompensadas
(insuficiência
cardíaca,
infartados,
revascularizados, portadores de arritmias,
hipertensão
arterial
sistêmica
descompensada) e miocardiopatias de
diferentes etiologias (insuficiência cardíaca,
miocardiopatia isquêmica);
III
Pneumopatias
graves
ou
descompensados (dependentes de oxigênio,
asma moderada/grave, DPOC);
IV - Imunodepressão e imunossupressão;
V - Doenças renais crônicas em estágio
avançado (graus 3, 4 e 5);
VI - Doenças cromossômicas com estado de
fragilidade imunológica;
VII - Neoplasia maligna (exceto câncer não
melanótico de pele);
VIII - Doenças hematológicas (incluindo
anemia falciforme e talassemia);
IX - Gestantes e lactantes;
§ 1º - O servidor, empregado público ou
colaborador que se enquadrar nas situações
para trabalho remoto descritas nos incisos
deste artigo deverá encaminhar auto
declaração, conforme Anexo II a este Decreto,
ao e-mail institucional da chefia imediata, que
avaliará o pedido, resguardando as
informações pessoais e sigilosas.
§ 2º - O servidor com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos poderá optar a trabalhar
presencialmente desde que apresente à
chefia imediata autodeclaração, conforme
Anexo III a este Decreto, manifestando
expressamente a sua vontade.
§ 3º - Adotado o trabalho remoto, deverá ser
elaborado, em comum acordo com a chefia
imediata, plano de trabalho individual
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contendo as atividades e metas de
desempenho, que poderá ser revisto e
atualizado a qualquer tempo.
§ 4º - O servidor, empregado público ou
colaborador que estiver no regime de trabalho
remoto deverá:
a) manter telefone de contato atualizado e
ativo, de forma a garantir a comunicação com
a chefia imediata;
b) manter-se conectado ao e-mail institucional
e acessá-lo diariamente;
c) submeter-se ao acompanhamento do plano
de trabalho e do cumprimento das metas de
desempenho pactuadas;
d) dar ciência à chefia imediata do andamento
dos trabalhos e apontar eventual dificuldade,
dúvida ou outra situação que possa atrasar ou
prejudicar o cumprimento das atividades sob
sua responsabilidade; e
e) preservar o sigilo e a restrição de acesso
dos dados acessados de forma remota.
§ 5º - Os servidores, empregados públicos e
colaboradores que se enquadrem nas
situações para realização do trabalho remoto
descritas nos incisos deste artigo e que, em
razão
da
natureza
das
atividades
desempenhadas, não puderem executar suas
atribuições remotamente, poderão ser
temporariamente
realocados
para
desempenhar outra atividade que possa ser
executada remotamente, inclusive em auxílio
a outro setor, a critério da chefia imediata.
§ 6º - Para os agentes públicos e
colaboradores não inseridos nos fatores de
risco descritos neste artigo, os órgãos da
Administração Pública estadual Direta e
Indireta poderão instituir o regime de trabalho
remoto, mediante ato normativo do titular de
cada Pasta, exceto às atividades cujos
funcionamentos exigem o regime presencial
para a fiel execução dos serviços prestados.
Art. 5º - Com o único objetivo de resguardar o
interesse da coletividade na prevenção do
contágio e no combate da propagação da
COVID-19,
FICA
DETERMINADA
A
SUSPENSÃO, para todo o Estado, a visita a
pacientes diagnosticados com a COVID-19,
internados na rede pública ou privada de
saúde.

Parágrafo Único - As forças de segurança do
Estado do Rio de Janeiro deverão atuar para
manter o cumprimento das disposições do
presente Decreto sem prejuízo da instauração
de procedimento investigatório para apurar a
ocorrência de crime e infração administrativa.
A administração Pública deverá assegurar o
sigilo das informações.
Art. 6° - Ficam mantidos os efeitos da
Resolução SEEDUC/SES nº 5.930, sobre os
protocolos de atendimento escolar nas
unidades do sistema estadual de ensino do
Rio de Janeiro, no período de pandemia da
Covid-19.
Parágrafo Único - Poderá ocorrer a oferta de
ensino híbrido nas Redes Pertencentes ao
Sistema Estadual de Educação, desde que
respeitado o atendimento presencial máximo
de 50% (cinquenta por cento) da capacidade
do estabelecimento escolar, de acordo com a
avaliação epidemiológica de cada município.
Art. 7º - São consideradas essenciais as
seguintes atividades: saúde, supermercados,
limpeza
urbana,
segurança
pública,
assistência
social,
educação,
serviço
funerário, unidades farmacêuticas, bancárias,
lotéricas,
centrais
de
abastecimento
atacadista e hortifrutigranjeiro, serviços de
radiodifusão e filmagem, especialmente
aqueles destinados ao trabalho da imprensa e
transmissão informativa, além daquelas
previstas no Anexo I deste Decreto.
Art. 8º - FICAM MANTIDAS, para todo o
Estado, a prática das seguintes atividades e
estabelecimentos:
I - das atividades desportivas individuais ao ar
livre tais como ciclismo, caminhadas,
montanhismo, trekking;
II - atividades esportivas de alto rendimento,
sem público, respeitando
os devidos protocolos e autorizados pela
Secretaria de Estado de Saúde;
III - nas unidades de serviços públicos
essenciais à população com atendimento
presencial, deverão ser respeitadas as
normas de utilização de máscaras,
disponibilização de álcool gel, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar
e distanciamento mínimo de 1,5 metros;
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IV - bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimento congêneres, limitando o
atendimento ao público a 40% da sua
capacidade de lotação, autorizados os
serviços de consumo de bebidas alcoólicas
apenas para os clientes devidamente
acomodados e sentados em mesas e cadeiras
nas áreas internas e externas, respeitando o
distanciamento mínimo de 1,5 metro e com a
capacidade máxima de 04 (quatro) pessoas
por mesa.

através do Plano de Retorno apresentados
pela Resolução SEEDUC n° 5873, de 01 de
outubro de 2020 e nº 5876, de 07 de outubro
2020;

V- feiras livres que realizem a comercialização
de produtos de gênero alimentício e que tem
papel fundamental no abastecimento local,
desde que cumpram as determinações da
Secretaria de Estado de Saúde e, ainda, que
as barracas mantenham distanciamento
mínimo de 1,5 metros, a depender de
regulamentação municipal, e disponibilizem
álcool 70%, ou preparações antissépticas ou
sanitizantes de efeito similar, aos feirantes e
público, competindo às Prefeituras Municipais
utilizarem regras mais restritivas, inclusive
proibirem o funcionamento;

X - de forma plena e imediata, as atividades
desenvolvidas pela Companhia Estadual de
Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, por seus
prepostos e por seus contratados, inclusive
obras de manutenção e expansão da
infraestrutura de saneamento básico.

VI - lojas de conveniência e demais
estabelecimentos
congêneres
que
se
destinam à venda de alimentos, bebidas,
materiais de limpeza e higiene pessoal,
vedada a aglomeração de pessoas nesses
locais, sendo proibido o consumo de bebidas
alcoólicas em lojas de conveniência, postos
de gasolina e bancas de revistas;

§ 2º - Cada estabelecimento deverá dispor de
quantidade suficiente de colaboradores para
assegurar o pleno funcionamento de suas
atividades;

VII - de forma irrestrita, de todos os serviços
de saúde, tais como:
hospitais,
clínicas,
laboratórios
e
estabelecimentos similares, ainda que esses
funcionem no interior de shopping centers,
centros comerciais e estabelecimentos
congêneres;
VIII - a retomada antecipada de atividades
práticas nos cursos da área da saúde em
instituições privadas de ensino superior, em
especial Medicina, Enfermagem, Farmácia,
Odontologia e Fisioterapia. Durante as
atividades práticas, fica à critério de cada
instituição de ensino superior, de acordo com
seu plano de retorno, o fornecimento dos
equipamentos de proteção individual - EPI a
seus respectivos alunos, bem como a
orientação para seu uso adequado, em
conformidade com os protocolos formulados

IX - Supermercados, mercados e demais
estabelecimentos comerciais que possuam
em seu CNAE os serviços de varejo e
comercialização de produtos alimentícios,
incluindo a cadeia de abastecimento dos
mesmos;

§ 1º - Os estabelecimentos comerciais de que
trata o presente artigo, deverão atentar sobre
a necessidade de afastamento entre os
consumidores com distância mínima de 1,5
metros entre as pessoas, a depender de
regulamentação
municipal
e
sem
aglomeração de pessoas;

§ 3º - Os estabelecimentos deverão
disponibilizar sabonete líquido, papel toalha e
água corrente para a correta assepsia de
clientes e funcionários;
§ 4º - Para garantir o abastecimento dos
estabelecimentos descritos no caput do
presente artigo, ficam suspensas, enquanto
perdurar a vigência do estado de calamidade
pública e em caráter excepcional, todas as
restrições de circulação de caminhões e
veículos destinados ao abastecimento de
alimentos;
Art. 9º - FICA MANTIDO, para todo Estado, o
funcionamento de shopping centers e centros
comerciais, conforme normas municipais
autorizativas e até o limite de 40 % de sua
capacidade total, desde que:

I- garantam o fornecimento de equipamentos
de proteção individual e álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;
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II- disponibilizem na entrada do shopping
center ou centro comercial edas lojas e
elevadores, álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito
similar,
a
todos
clientes
e
frequentadores;

áreas de lazer desses estabelecimentos, com
40% de sua capacidade máxima, não se
incluindo nesta vedação as academias, cujo
funcionamento seguirá a regra geral do setor.
Bares e restaurantes dos hotéis e pousadas
também seguirão a regra geral do setor.

III- permitam o acesso e circulação no interior
do estabelecimento, apenas a clientes,
frequentadores, empregados e prestadores
de serviço que estiverem utilizando máscara
de proteção respiratória, seja ela descartável
ou reutilizável, de forma adequada;

V - o funcionamento de academias, centros de
ginástica e estabelecimentos similares, com
limitação de 40% da capacidade do
estabelecimento, devendo ser incentivado
aos usuários a sanitização de equipamentos
de uso coletivo com solução de hipoclorito
após a utilização, além da restrição às
atividades em grupos de até 12 participantes,
exceto para atividades de alto rendimento e
ampliação de horário de funcionamento.

IV- adotem medidas de contenção do acesso
ao interior do estabelecimento com vistas a
manter o distanciamento mínimo de 1,5metros
entre cada cliente ou frequentador, a
depender de regulamentação municipal;
V- limitem a capacidade de utilização de
praças e quiosques de alimentação a um
distanciamento mínimo de 1,5 m entre as
mesas e, no máximo 04 (quatro) pessoas por
mesa;
VI- limitem o uso do estacionamento a 40% da
capacidade;
VII- garantam a qualidade do ar dos
ambientes
climatizados,
seguindo
os
protocolos de manutenção dos aparelhos e
sistemas de climatização, realizando a troca
dos filtros do conforme determinação da
vigilância sanitária.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos os
colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 10 - FICA MANTIDO, para todo o Estado,
o funcionamento das seguintes atividades e
estabelecimentos, além do disposto no art. 7º:
I - lojas de comércio de rua, incluindo galerias;
II - salões de beleza, barbearias e
congêneres, com agendamento prévio,
observando os protocolos definidos pelas
autoridades sanitárias;
III - atividades por ambulantes legalizados;

VI - o funcionamento de museus, galerias,
bibliotecas, cinemas, teatros, casas de festa,
salas de apresentação, salas de concerto,
salões de jogos, circos, recreação infantil,
parques de diversões, temáticos e aquáticos,
pistas
de
patinação,
atividades
de
entretenimento,
visitações
turísticas,
exposições de arte, aquários e jardim
zoológico.
Art. 11 - O planejamento de acesso e saída de
público e orientações de operação de
funcionamento dos estabelecimentos acima
citados, tais como utilização de banheiros e
comercialização de bebidas e alimentos
deverão seguir as orientações e normativas
de
protocolos
preestabelecidos
pela
Secretaria de Estado de Saúde (SES).
Art. 12 - Este Decreto não exime os
realizadores de obter as licenças obrigatórias
dos órgãos municipais, assim como a prévia
autorização de outros órgãos estaduais,
através do Departamento de Diversões
Públicas do Corpo de Bombeiros do Estado
do Rio de Janeiro (DDP/CBMERJ), da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ)
e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
(PCERJ).
Art. 13 - Ficam vedadas “Rodas de Samba” e
“Rodas de Rimas”,
quadras de Escolas de Samba e sedes de
Blocos Carnavalescos.

IV - o funcionamento de hotéis e pousadas,
Art. 14 - Em todos os estabelecimentos que se
devendo observar as regras estabelecidas no
mantiverem abertos, impõe-se a observância
programa selo "Rio de Janeiro Turismo
de todos os protocolos e medidas de
Consciente" sendo permitida a utilização das
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segurança recomendados pelas autoridades
sanitárias, inclusive:
I - garantir a distância mínima de 1,5 metros
entre as pessoas a depender de
regulamentação municipal e uso obrigatório
de máscaras;
II - utilizar equipamentos
individual, a serem fornecidos

de

proteção

pelo estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;
III - organizar uma escala de revezamento de
dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
IV- proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
V - priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;

Art. 16 - Permanecerão sendo regidas pelo
Decreto nº 47.128, de 19 de junho de 2020 e
alterações posteriores, as medidas de
restrição relacionadas ao transporte público
intermunicipal
rodoviário,
aquaviário,
metroviário e ferroviário.
Art. 17 - Fica determinada a manutenção da
avaliação da suspensão total ou parcial do
gozo de férias dos servidores da Secretaria de
Estado de Saúde, Secretaria de Estado da
Polícia Civil, Secretaria de Estado de Polícia
Militar, Secretaria de Estado de Defesa Civil e
Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária, a fim de que não se
comprometam as medidas de prevenção.
Art. 18 - A Secretaria de Estado de Saúde
seguirá com o monitoramento dos indicadores
relacionados à COVID-19 para reanálise,
podendo suprimir ou aumentar as restrições
ora previstas e podendo
também cada Município dispor de forma
complementar ao presente
Decreto.

VI - disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;

Art. 19 - Os municípios poderão promover
barreiras sanitárias nas rodovias estaduais.

VII - manter os banheiros e demais locais do
estabelecimento
higienizados
e
com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene
pessoal
dos
empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores de
serviço e consumidores;

de proteção à vida relativas à Covid 19,
observar-se-ão, na hipótese

VIII - utilizar adequadamente máscaras de
proteção facial, devendo impedir a entrada ou
permanência de pessoas sem a sua
utilização.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos os
colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.
Art. 15 - As Secretarias de Estado e os demais
órgãos integrantes da Administração Pública
poderão expedir atos infra legais em conjunto
com a Secretaria de Estado de Saúde para
regulamentar o presente Decreto, nos limites
de suas atribuições.

Art. 20 - Nos Municípios em que já se
encontrem em vigor medidas

de conflito, as normas municipais.
Art. 21 - Este Decreto possui validade no
período de 27/04/2021 a
03/05/2021.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 2021
CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício
DECRETO Nº 47.594 DE 03 DE MAIO DE
2021
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE
ENFRENTAMENTO
DO
NOVO
CORONAVÍRUS
(COVID-19),
EM
DECORRÊNCIA DA EMERGÊNCIA EM
SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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tribuições constitucionais e legais, e o contido
no Processo nº SEI 150001/002934/2021;

de Importância Nacional (ESPIN)
decorrência da Infecção Humana;

CONSIDERANDO:

- pelo novo coronavírus (Sars-CoV2),
especialmente a obrigação de articulação dos
gestores do SUS como competência do
Centro de Operações de Emergências em
Saúde Pública (COE- nCoV);

- que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu
a situação de emergência em saúde por meio
do Decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020;
- a necessidade de atualizar as medidas para
o
enfrentamento
da
COVID-19
em
decorrência do aumento da capacidade do
Estado no atendimento às demandas por
leitos hospitalares;
- que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
- as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
conforme o artigo 289, inciso III, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
- a necessidade de regulamentação, no
Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal nº
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da COVID- 19;
- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional;
- ESPIN e a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional
OMS em 30 de janeiro de 2020;
- as medidas de emergência em saúde pública
de importância nacional e internacional, ou
seja, as situações dispostas no Regulamento
Sanitário Internacional, promulgado pelo
Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro
de 2020;
- a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020,
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a
Declaração de Emergência em Saúde Pública

em

- o reconhecimento, pela Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia - SBPT e pela
Organização Mundial de Saúde - OMS,
quanto à eficácia do uso de máscara facial,
como medida de redução da contaminação
pelo Sars-CoV2.
DECRETA :
Art. 1º - Este Decreto estabelece novas
medidas temporárias de prevenção ao
contágio e de enfrentamento da emergência
em
saúde
pública
de
importância
internacional, decorrente da COVID- 19, bem
como, reconhece a necessidade de
manutenção da emergência no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro.
§ 1º - Ficam suspensas as atividades nos
estabelecimentos abaixo listados:
a) Casas de shows e espetáculos, boates e
arenas;
b) Casa de festas infantis e espaços de
recreação infantil (kidsroom);
§ 2º - Fica suspensa a realização de shows e
eventos,
sendo
excepcionalizado
o
funcionamento das atividades relacionadas a
seguir, desde que atendam a capacidade de
lotação máxima de 40% em locais fechados e
60% em locais abertos, além de respeito a
distanciamento mínimo de 1,5 m entre
participantes:
a) feiras de negócios e exposições; eventos
corporativos, congressos, encontros de
negócios,
workshops,
conferências,
seminários, simpósios, painéis e palestras;
b) eventos de caráter social, tais como
casamentos, bodas, aniversários, formaturas,
coquetéis, confraternizações, entre outros que
sigam este mesmo formato;
c) eventos em ambientes abertos, tais como
parques e praças;
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d) eventos realizados em Food Parks, mantida
a possibilidade de funcionamento desses
espaços somente para a venda de gêneros
alimentícios e bebidas.
Art. 2º - Qualquer servidor público, empregado
público ou contratado por empresa que presta
serviço para o Estado do Rio de Janeiro, que
apresentar febre ou sintomas respiratórios
(tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia
e prostração, dificuldade para respirar, perda
de paladar, perda de olfato, coriza e outros)
passa a ser considerado um caso suspeito e
deverá adotar as orientações específicas
expedidas pela Secretaria de Estado de
Saúde.
Parágrafo único. Os gestores dos contratos de
prestação de serviços deverão notificar as
empresas
contratadas
quanto
à
responsabilidade destas em adotar todos os
meios necessários para conscientizar seus
funcionários quanto aos riscos da COVID-19
e quanto à necessidade de reportarem a
ocorrência de sinais e sintomas da doença,
estando as empresas passíveis de
responsabilização contratual em caso de
omissão que resulte em prejuízo à
Administração Pública.
Art. 3º - Fica considerado obrigatório, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, enquanto
vigorar a situação de emergência em saúde
em virtude da pandemia da COVID-19, o uso
de máscara de proteção respiratória, seja ela
descartável ou reutilizável, de forma
adequada, em qualquer ambiente público,
assim como em estabelecimentos privados
com funcionamento autorizado de acesso
coletivo.
§ 1º - Compreende-se entre os locais
descritos no caput deste artigo, dentre outros:
ruas, praças, parques, meios de transporte
coletivo e individual de passageiros,
repartições
públicas,
hospitais,
supermercados,
farmácias,
padarias,
agências bancárias, além de outros
estabelecimentos comerciais.
§ 2º - Ficam desobrigadas da utilização de
máscaras as pessoas que sofrem de
patologias respiratórias e as pessoas com
deficiência severa nos membros superiores,
mediante apresentação de documento

médico que ateste o risco de utilização de
máscaras nos casos aqui especificados.
§ 3º - O uso de máscaras cirúrgicas ou do tipo
N95 será prioritário aos profissionais da área
da saúde.
Art. 4º - O regime de trabalho será remoto
para os agentes públicos e colaboradores
enquadrados nas condições ou fatores de
risco descritos abaixo:
I - Idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos;
II - Cardiopatias graves ou descompensadas
(insuficiência
cardíaca,
infartados,
revascularizados, portadores de arritmias,
hipertensão
arterial
sistêmica
descompensada) e miocardiopatias de
diferentes etiologias (insuficiência cardíaca,
miocardiopatia isquêmica);
III
Pneumopatias
graves
ou
descompensados (dependentes de oxigênio,
asma moderada/grave, DPOC);
IV - Imunodepressão e imunossupressão;
V - Doenças renais crônicas em estágio
avançado (graus 3, 4 e 5);
VI - Doenças cromossômicas com estado de
fragilidade imunológica;
VII - Neoplasia maligna (exceto câncer não
melanócito de pele);
VIII - Doenças hematológicas (incluindo
anemia falciforme e talassemia); e
IX - Gestantes e lactantes;
§ 1º - O servidor, empregado público ou
colaborador que se enquadrar nas situações
para trabalho remoto descritas nos incisos
deste
artigo
deverá
encaminhar
autodeclaração, conforme Anexo II a este
Decreto, ao e-mail institucional da chefia
imediata, que avaliará o pedido, resguardando
as informações pessoais e sigilosas.
§ 2º - O servidor com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos poderá optar a trabalhar
presencialmente desde que apresente à
chefia imediata autodeclaração, conforme
Anexo III a este Decreto, manifestando
expressamente a sua vontade.
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§ 3º - Adotado o trabalho remoto, deverá ser
elaborado, em comum acordo com a chefia
imediata, plano de trabalho individual
contendo as atividades e metas de
desempenho, que poderá ser revisto e
atualizado a qualquer tempo.
§ 4º - O servidor, empregado público ou
colaborador que estiver no regime de trabalho
remoto deverá:
a) manter telefone de contato atualizado e
ativo, de forma a garantir a comunicação com
a chefia imediata;
b) manter-se conectado ao e-mail institucional
e acessá-lo diariamente;
c) submeter-se ao acompanhamento do plano
de trabalho e do cumprimento das metas de
desempenho pactuadas;
d) dar ciência à chefia imediata do andamento
dos trabalhos e apontar
eventual dificuldade, dúvida ou outra situação
que possa atrasar ou prejudicar o
cumprimento das atividades sob sua
responsabilidade; e
e) preservar o sigilo e a restrição de acesso
dos dados acessados de forma remota.
§ 5º - Os servidores, empregados públicos e
colaboradores que se enquadrem nas
situações para realização do trabalho remoto
descritas nos incisos deste artigo e que, em
razão
da
natureza
das
atividades
desempenhadas, não puderem executar suas
atribuições remotamente, poderão ser
temporariamente
realocados
para
desempenhar outra atividade que possa ser
executada remotamente, inclusive em auxílio
a outro setor, a critério da chefia imediata.
§ 6º - Para os agentes públicos e
colaboradores não inseridos nos fatores de
risco descritos neste artigo, os órgãos da
Administração Pública estadual Direta e
Indireta poderão instituir o regime de trabalho
remoto, mediante ato normativo do titular de
cada Pasta, exceto às atividades cujos
funcionamentos exigem o regime presencial
para a fiel execução dos serviços prestados.
Art. 5º - Com o único objetivo de resguardar o
interesse da coletividade na prevenção do
contágio e no combate da propagação da

COVID-19,
FICA
DETERMINADA
A
SUSPENSÃO, para todo o Estado, a visita a
pacientes diagnosticados com a COVID-19,
internados na rede pública ou privada de
saúde.
Parágrafo Único - As forças de segurança do
Estado do Rio de Janeiro deverão atuar para
manter o cumprimento das disposições do
presente Decreto sem prejuízo da instauração
de procedimento investigatório para apurar a
ocorrência de crime e infração administrativa.
A administração Pública deverá assegurar o
sigilo das informações.
Art. 6º - Ficam mantidos os efeitos da
Resolução SEEDUC nº 5.930, sobre os
protocolos de atendimento escolar nas
unidades do sistema estadual de ensino do
Rio de Janeiro, no período de pandemia da
Covid-19.
Parágrafo Único - Poderá ocorrer a oferta de
ensino híbrido nas Redes Pertencentes ao
Sistema Estadual de Educação, desde que
respeitado o atendimento presencial máximo
de 50% (cinquenta por cento) da capacidade
do estabelecimento escolar, de acordo com a
avaliação epidemiológica de cada município.
Art. 7º - São consideradas essenciais as
seguintes atividades: saúde, supermercados,
limpeza
urbana,
segurança
pública,
educação,
assistência
social,
serviço
funerário, unidades farmacêuticas, bancárias,
lotéricas,
centrais
de
abastecimento
atacadista e hortifrutigranjeiro, serviços de
radiodifusão e filmagem, especialmente
aqueles destinados ao trabalho da imprensa e
transmissão informativa, além daquelas
previstas no Anexo I deste Decreto.
Art. 8º - FICAM MANTIDAS, para todo o
Estado, a prática das seguintes atividades e
estabelecimentos:
I - das atividades desportivas individuais ao ar
livre tais como ciclismo,
caminhadas, montanhismo, trekking;
II - atividades esportivas de alto rendimento,
sem público, respeitando os devidos
protocolos e autorizados pela Secretaria de
Estado de Saúde;
III - nas unidades de serviços públicos
essenciais à população com atendimento
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presencial, deverão ser respeitadas as
normas de utilização de máscaras,
disponibilização de álcool gel, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar
e distanciamento mínimo de 1,5 metros;
IV - bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimento congêneres, limitando o
atendimento ao público a 40% da sua
capacidade de lotação, autorizados os
serviços de consumo de bebidas alcoólicas
apenas para os clientes devidamente
acomodados e sentados em mesas
e cadeiras nas áreas internas e externas,
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
metro e com a capacidade máxima de 04
(quatro) pessoas por mesa.
V - feiras livres que realizem a
comercialização de produtos de gênero
alimentício e que tem papel fundamental no
abastecimento local, desde que cumpram as
determinações da Secretaria de Estado de
Saúde e, ainda, que as barracas mantenham
distanciamento mínimo de 1,5 metros, a
depender de regulamentação municipal, e
disponibilizem álcool 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar,
aos feirantes e público, competindo às
Prefeituras Municipais utilizarem regras mais
restritivas,
inclusive
proibirem
o
funcionamento;
VI - lojas de conveniência e demais
estabelecimentos
congêneres
que
se
destinam à venda de alimentos, bebidas,
materiais de limpeza e higiene pessoal,
vedada a aglomeração de pessoas nesses
locais, sendo proibido o consumo de bebidas
alcoólicas em lojas de conveniência, postos
de gasolina e bancas de revistas;
VII - de forma irrestrita, de todos os serviços
de saúde, tais como: hospitais, clínicas,
laboratórios e estabelecimentos similares,
ainda que esses funcionem no interior de
shopping centers, centros comerciais e
estabelecimentos congêneres;

seu plano de retorno, o fornecimento dos
equipamentos de proteção individual - EPI a
seus respectivos alunos, bem como a
orientação para seu uso adequado, em
conformidade com os protocolos formulados
através do Plano de Retorno apresentados
pela Resolução SEEDUC nº 5873, de 01 de
outubro de 2020 e nº 5876, de 07 de outubro
2020;
IX - Supermercados, mercados e demais
estabelecimentos comerciais que possuam
em seu CNAE os serviços de varejo e
comercialização de produtos alimentícios,
incluindo a cadeia de abastecimento dos
mesmos;
X - de forma plena e imediata, as atividades
desenvolvidas pela Companhia Estadual de
Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, por seus
prepostos e por seus contratados, inclusive
obras de manutenção e expansão da
infraestrutura de saneamento básico.
§ 1º - Os estabelecimentos comerciais de que
trata o presente artigo, deverão atentar sobre
a necessidade de afastamento entre os
consumidores com distância mínima de 1,5
metros entre as pessoas, a depender de
regulamentação
municipal
e
sem
aglomeração de pessoas;
§ 2º - Cada estabelecimento deverá dispor de
quantidade suficiente de colaboradores para
assegurar o pleno funcionamento de suas
atividades;
§ 3º - Os estabelecimentos deverão
disponibilizar sabonete líquido, papel toalha e
água corrente para a correta assepsia de
clientes e funcionários;
§ 4º - Para garantir o abastecimento dos
estabelecimentos descritos no caput do
presente artigo, ficam suspensas, enquanto
perdurar a vigência do estado de calamidade
pública e em caráter excepcional, todas as
restrições de circulação de caminhões e
veículos destinados ao abastecimento de
alimentos;

VIII - a retomada antecipada de atividades
Art. 9º - FICA MANTIDO, para todo Estado, o
práticas nos cursos da área da saúde em
funcionamento de shopping centers e centros
instituições privadas de ensino superior, em
comerciais, conforme normas municipais
especial Medicina, Enfermagem, Farmácia,
autorizativos e até o limite de 40 % de sua
Odontologia e Fisioterapia. Durante as
capacidade total, desde que:
atividades práticas, fica à critério de cada
instituição de ensino superior, de acordo com
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I - garantam o fornecimento de equipamentos
de proteção individual e álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;
II - disponibilizem na entrada do shopping
center ou centro comercial e das lojas e
elevadores, álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito
similar,
a
todos
clientes
e
frequentadores;
III - permitam o acesso e circulação no interior
do estabelecimento, apenas a clientes,
frequentadores, empregados e prestadores
de serviço que estiverem utilizando máscara
de proteção respiratória, seja ela descartável
ou reutilizável, de forma adequada;
IV - adotem medidas de contenção do acesso
ao interior do estabelecimento com vistas a
manter o distanciamento mínimo de 1,5
metros entre cada cliente ou frequentador, a
depender de regulamentação municipal;
V - limitem a capacidade de utilização de
praças e quiosques de alimentação a um
distanciamento mínimo de 1,5 m entre as
mesas e, no máximo 04 (quatro) pessoas por
mesa;
VI - limitem o uso do estacionamento a 40%
da capacidade;
VII - garantam a qualidade do ar dos
ambientes
climatizados,
seguindo
os
protocolos de manutenção dos aparelhos e
sistemas de climatização, realizando a troca
dos filtros do conforme determinação da
vigilância sanitária.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos os
colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.

prévio, observando os protocolos definidos
pelas autoridades sanitárias;
III - atividades por ambulantes legalizados;
IV - o funcionamento de hotéis e pousadas,
devendo observar as regras estabelecidas no
programa selo "Rio de Janeiro Turismo
Consciente" sendo permitida a utilização das
áreas de lazer desses estabelecimentos, com
40% de sua capacidade máxima, não se
incluindo nesta vedação as academias, cujo
funcionamento seguirá a regra geral do setor.
Bares e restaurantes dos hotéis e pousadas
também seguirão a regra geral do setor.
V - o funcionamento de academias, centros de
ginástica e estabelecimentos similares, com
limitação de 40% da capacidade do
estabelecimento, devendo ser incentivado
aos usuários a sanitização de equipamentos
de uso coletivo com solução de hipoclorito
após a utilização, além da restrição às
atividades em grupos de até 12 participantes,
exceto para atividades de alto rendimento e
ampliação de horário de funcionamento.
VI - o funcionamento de museus, galerias,
bibliotecas, cinemas, teatros, casas de festa,
salas de apresentação, salas de concerto,
salões de jogos, circos, recreação infantil,
parques de diversões, temáticos e aquáticos,
pistas
de
patinação,
atividades
de
entretenimento,
visitações
turísticas,
exposições de arte, aquários e jardim
zoológico, com encerramento até às 22h, sem
horário estipulado de início de funcionamento.
Art. 11 - O planejamento de acesso e saída de
público e orientações de operação de
funcionamento dos estabelecimentos acima
citados, tais como utilização de banheiros e
comercialização de bebidas e alimentos
deverão seguir as orientações e normativas
de
protocolos
preestabelecidos
pela
Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Art. 12 - Este Decreto não exime os
realizadores de obter as licenças obrigatórias
Art. 10 - FICA MANTIDO, para todo o Estado,
dos órgãos municipais, assim como a prévia
o funcionamento das seguintes atividades e
autorização de outros órgãos estaduais,
estabelecimentos, além do disposto no art. 7º:
através do Departamento de Diversões
I - lojas de comércio de rua, incluindo galerias;
Públicas do Corpo de Bombeiros do Estado
do Rio de Janeiro (DDP/CBMERJ), da Polícia
II - salões de beleza, barbearias e
Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ)
congêneres, com agendamento
e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
(PCERJ).
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Art. 13 - Ficam vedadas Rodas de Samba e
Rodas de Rimas, quadras de Escolas de
Samba e sedes de Blocos Carnavalescos
Art. 14 - Em todos os estabelecimentos que se
mantiverem abertos, impõe-se a observância
de todos os protocolos e medidas de
segurança recomendados pelas autoridades
sanitárias, inclusive:
I - garantir a distância mínima de 1,5 metros
entre as pessoas a depender de
regulamentação municipal e uso obrigatório
de máscaras;
II - utilizar equipamentos de proteção
individual,
a serem fornecidos
pelo
estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;
III - organizar uma escala de revezamento de
dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
IV - proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
V - priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
VI - disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
VII - manter os banheiros e demais locais do
estabelecimento
higienizados
e
com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene
pessoal
dos
empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores de
serviço e consumidores;
VIII - utilizar adequadamente máscaras de
proteção facial, devendo impedir a entrada ou
permanência de pessoas sem a sua
utilização.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de
suas atividades, de forma imediata, todos os
colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da
Saúde.

Art. 15 - As Secretarias de Estado e os demais
órgãos integrantes da Administração Pública
poderão expedir atos infra legais em conjunto
com a Secretaria de Estado de Saúde para
regulamentar o presente Decreto, nos limites
de suas atribuições.
Art. 16 - Permanecerão sendo regidas pelo
Decreto nº 47.128, de 19 de junho de 2020 e
alterações posteriores, as medidas de
restrição relacionadas ao transporte público
intermunicipal
rodoviário,
aquaviário,
metroviário e ferroviário.
Art. 17 - Fica determinada a manutenção da
avaliação da suspensão total ou parcial do
gozo de férias dos servidores da Secretaria de
Estado de Saúde, Secretaria de Estado da
Polícia Civil, Secretaria de Estado de Polícia
Militar, Secretaria de Estado de Defesa Civil e
Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária, a fim de que não se
comprometam as medidas de prevenção.
Art. 18 - A Secretaria de Estado de Saúde
seguirá com o monitoramento dos indicadores
relacionados à COVID-19 para reanálise,
podendo suprimir ou aumentar as restrições
ora previstas e podendo também cada
Município dispor de forma complementar ao
presente
Decreto.
Art. 19 - Os municípios poderão promover
barreiras sanitárias nas rodovias estaduais.
Art. 20 - Nos Municípios em que já se
encontrem em vigor medidas de proteção à
vida relativas à Covid 19, observar-se-ão, na
hipótese de conflito, as normas municipais.
Art. 21 - Este Decreto possui validade no
período de 04/05/2021 a
18/05/2021.
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021
CLÁUDIO CASTRO
Governador

PORTARIAS
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PORTARIA FS/DE Nº 185 DE 03 DE JUNHO
DE 2020: Requisita os bens e serviços
disponíveis e necessários nos hospitais de
campanha sob gestão do Instituto de
Atenção
Básica
à
Saúde
para
enfrentamento da pandemia da COVID-19,
e dá outras providências.

O DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO
SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
no exercício das atribuições que lhe conferem
a Lei Estadual nº 5.164,2007, alterada pela Lei
Estadual nº 6.304/2012, os arts. 10 e 43,
Parágrafo Único, II, da Lei nº 5.427/2009, e o
art. 1º, do Decreto nº 47.103/2020;
CONSIDERANDO:
- o Decreto Estadual nº 47.103, de 02 de junho
de 2020, que determinou a intervenção nos
hospitais de campanha sob a gestão do
Instituto de Atenção Básica à Saúde - IABAS,
com seu imediato afastamento, bem como
indicou a Fundação Saúde do Estado do Rio
de Janeiro como responsável pela execução
da intervenção e estabeleceu que esta deverá
requisitar os bens e serviços necessários ao
combate à pandemia da COVID-19;
- as irregularidades amplamente repercutidas
na imprensa a respeito do atraso na
montagem e deficiência na gestão dos
Hospitais
de
Campanha
sob
a
responsabilidade do Instituto de Atenção
Básica à Saúde - IABAS;
- a necessidade de atuação célere e
coordenada, diante da excepcionalidade do
atual estado de pandemia ocasionada pelo
surto de Coronavírus (2019-nCoV ou CoVID19), assim reconhecida pela Organização
Mundial de Saúde - OMS, em 11 de março de
2020, resultando na declaração do estado de
emergência em saúde de importância
internacional (ESPIN) pela Portaria do
Ministério da Saúde nº 188, de 03 de fevereiro
de 2020, e no estado de calamidade pública,
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 06, de
20 de março de 2020, a ensejar aumento
exponencial da demanda assistencial e a
necessidade de rápida disponibilização dos
hospitais de campanha à população
fluminense;

- o risco iminente de lesão ao interesse público
e à segurança do serviço, bem como à
incolumidade dos usuários do sistema público
estadual de saúde, que motivam a adoção de
providências urgentes e autoexecutórias; e
- o que determinam os arts. 5º, XXV,
CRFB/88, 43, caput e Parágrafo Único, II, da
Lei Estadual nº 5.427/2011, 15, XIII, da Lei nº
8.080/90, 3º, VII, da Lei Federal n°
13.979/2020, art. 2º do Decreto Estadual n°
46.966/2020, para utilização temporária de
bem ou serviços do IDAB, desde que se
proceda à indenização justa e posterior;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam requisitados serviços, insumos,
bens e demais instrumentos disponíveis e
necessários à continuidade da prestação do
serviço de saúde nos hospitais de campanha
sob gestão do Instituto de Atenção Básica à
Saúde - IABAS, resguardando-se o direito à
indenização por meio de termo de ajuste de
contas.
Art. 2º - Notifique-se imediatamente a
organização social sobre a presente decisão.
Art. 3º - A Fundação Saúde fica responsável
por providenciar as medidas necessárias à
transição da gestão hospitalar.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação, produzindo seus efeitos a
partir de 03 de junho de 2020.
Rio de Janeiro, 03 de junho de 2020.

ROSSI MURILO DA SILVA
Diretor Executivo da Fundação Saúde

PORTARIA DETRO/PRES. Nº 1.527 DE 05
DE JUNHO DE 2020: Dispõe sobre novas
medidas relacionadas às operações do
transporte
público
coletivo
intermunicipal
de passageiros, no
período atual de enfrentamento
do
novo
coronavírus (COVID-19), e dá
outras providências.

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

606
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS
DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO DETRO/RJ- no uso de suas atribuições
legais e regulamentares,
CONSIDERANDO:
- o Decreto nº 47.018, de 05 de junho de
2020, que regulamentou as medidas
relacionadas às operações do transporte
público
coletivo
intermunicipal
de
passageiros
no
período
atual
de
enfrentamento
do
novo
Coronavírus
(COVID-19);

- a estrita observância das orientações
técnicas da Secretaria de Estado de
Saúde, no enfrentamento à pandemia; e
- Que essa autarquia dispõe de autonomia
para a prática de seus atos, sendo
observado para a edição desta Portaria a
oportunidade e a convivência.
RESOLVE :
Art.1º- Restabelecer o serviço de transporte
público
coletivo
intermunicipal
de
passageiros, em todos os seus modos, no
território fluminense, com exceção:

- a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de
2020, que dispõe sobre medidas para
enfretamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional,
decorrente do Novo Coronavírus, e o que
dispõe o Decreto Estadual nº 46.966, de
11 de março de 2020;

Parágrafo Único- Do transporte rodoviário
intermunicipal
de
passageiros
nas
modalidades: REGULAR, FRETAMENTO e
COMPLEMEN-TAR, nos municípios de
Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral,
salvo nas ligações intermunicipais entre
esses.

- o reconhecimento, pelo Estado do Rio de
Janeiro, da situação de emergência em
saúde por meio do Decreto nº 46.973, de
16 de março de 2020;

Art. 2º- Os modos de transporte devem
respeitar as seguintes restrições quanto à
taxa de ocupação dos veículos:

- a necessidade de atualizar as medidas
para o enfrentamento da COVID-19, em
decorrência do disposto no Decreto nº
47.102, de 01 de junho de 2020, o qual
estabelece novas medidas temporárias de
prevenção ao contágio e de enfrentamento
da emergência em saúde pública de
importância internacional;
- o disposto no Decreto nº 47.060, de 05
de maio de 2020, o qual obriga o uso de
máscaras de proteção facial, no âmbito do
serviço
de transporte
público
de
passageiros de responsabilidade do Estado
do Rio de Janeiro;
- que o transporte público coletivo de
passageiros é atividade essencial, bem
como a responsabilidade do Estado do Rio
de Janeiro no que se refere as suas
competências na área;
- a necessidade de adequar a oferta de
transporte coletivo de passageiros diante
das medidas de flexibilização do isolamento
social, que estão sendo adotadas por
diversos municípios do Estado do Rio de
Janeiro;

§ 1º - Transporte rodoviário intermunicipal
de passageiros:
I- As linhas que fazem a ligação entre
municípios
da
Região
Metropolitana
deverão operar com ocupação limitada ao
número de assentos do veículo, sendo
vedado o transporte de passageiros em pé;
II - As linhas que fazem a ligação entre a
Região Metropolitana e o interior do Estado
deverão operar:
a) com a ocupação de até 50% (cinquenta
por cento) dos assentos disponíveis, nos
veículos tipo Rodoviário; e
b) com ocupação limitada ao número de
assentos do veículo, sendo vedado o
transporte de passageiros em pé, no caso
de veículos tipo Urbano.
III -As linhas que fazem a ligação entre os
municípios do interior deverão operar com
ocupação limitada ao número de assentos
do veículo, sendo vedado o transporte de
passageiros em pé;
IV -As linhas de transporte complementar,
em qualquer região, deverão operar com
ocupação limitada ao número de assentos
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do veículo, sendo vedado o transporte de
passageiros em pé;
§ 2º - O DETRO/RJ, com o auxílio das
forças policiais, realizará a fiscalização das
respectivas medidas.
Art. 3º - O DETRO/RJ como Órgão
Concedente
e
regulador
verificará o
cumprimento das restrições estabelecidas
na presente Portaria, bem como pela
aplicação de sanções em caso de seu
descumprimento. Caberá aos operadores
efetuar os ajustes requeridos, modificando
a oferta de transporte de maneira a atender
eventuais
adequações,
evitando
a
aglomeração de pessoas nos terminais
rodoviários, bem como no interior dos
veículos.
Art. 4º -É obrigatório o cumprimento das
seguintes medidas:
§1ºPelas
concessionárias
permissionárias de serviço público
transporte público coletivo:

e
de

I-A adoção de procedimentos de limpeza e
desinfecção específicos nos veículos;
II - A disponibilização de álcool em gel
70%, ou produto higienizador com eficácia
semelhante, em quantidade compatível com
a demanda, em todos os ônibus urbanos e
rodoviários do Estado do Rio de Janeiro.
§2º -Pelos empregados das concessionárias
e permissionárias de serviço público de
transporte público coletivo, bem como seus
usuários, o uso de máscara de proteção
respiratória, descartável ou reutilizável, de
forma adequada.

§ 1º- Os operadores de transportes público
coletivo de passageiros poderão revisar os
respectivos modelos operacionais, visando
aprimorar a operação comercial a ser
prestada à população, respeitadas as
vedações da presente Portaria.
§ 2º - As revisões descritas no § 1º
deverão ser comunicadas ao DETRO/RJ,
com antecedência da implementação da
medida.
§ 3º- Caberá aos operadores de
transportes público coletivo de passageiros
dar prévio conhecimento aos usuários das
alterações operacionais decorrentes da
presente Portaria.
Art. 7º- Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 05 de junho de 2020.

CLEBER RIBEIRO AFONSO
Presidente

PORTARIA SVS Nº 293 DE 03 DE
DEZEMBRO DE 2020DETERMINA
A
INTERDIÇÃO, SUSPENDE AVENDA E
USO DE PRODUTO PARA SAÚDENO
ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A SUBSECRETÁRIA DE VIGILÂNCIA EM
SAÚDE, no uso de suas atribuições
legais, tendo
em vista
o processo
nº
Art. 5º- Havendo possibilidade e segurança,
SEI
-080001/019382/2020
e ;
o trajeto deverá ser realizado com janelas
CONSIDERANDO: as disposições do Artigo
destravadas e abertas de modo que haja
10 da Lei nº 6.437 de 20/08/1977,
plena circulação de ar, nos ônibus e no
publicada no DOU de 24/08/1977;- o Laudo
transporte complementar.
de Análise nº 1916.CP.0/2020, emitido pelo
Art. 6º- Caberá ao DETRO/RJ, por ato
INCQS - Instituto Nacional de Controle de
próprio, realizar toda e qualquer alteração
Qualidade em Saúde, referente à análise
na operação que venha a adequar a
fiscal da amostra coletada pelo Governo
movimentação de pessoas nos diversos
do Estado do Rio de Janeiro/SES
da
modos de transporte pelo período que
Superintendência de Vigilância Sanitária,
perdurara emergência, bem como sua
o lote20ECOVMA108, data de fabricação
eventual prorrogação.
NÃO CONSTA, data de validade01/2022,
do produto TESTE RAPIDO (KITS E
REAGENTES DEDIAGNÓSTICO), marca
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VIRIONDIAGNÓSTICA (COVID-19 ELISA
IgM/IgA),
fabricante
VIRCELL
MICROBIOLOGISTS,
importador
e
distribuidor VIRION DIAGNÓSTICA LTDA,
CNPJ: 04.762.623/0001-52, localizada na
Rua Almirante Teffé, nº 645, sala 1001 Centro Niterói -RJ, local da coleta empresa
MEDIVAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 68.814.961/0001-73, localizada
na Rua Visconde de Itaboraí, nº 282/B Centro - Niterói - RJ, por apresentar a
amostra analisada resultado insatisfatório
quanto ao ensaio de especificidade.- o
Termo de Interdição nº 03721, de
14/09/2020, lavrado pelo Setor Técnico da
Coordenação de Vigilância e Fiscalização
de Insumos, Medicamentos e Produtos da
Superintendência de Vigilância Sanitária
desta Subsecretaria de Vigilância em
Saúde/SES, configurando infração sanitária
tipificada pelo Inciso XXIX do Art. 10 da
Lei Federal nº6437/1977;R E S O LV E :Art.
1º- Determinar como medida de interesse
sanitário, a interdição, suspensão da venda
e uso o lote 20ECOVMA108, data de
fabricação NÃO CONSTA, data de validade
01/2022, do produto TESTE RAPIDO(KITS
E REAGENTES DE DIAGNÓSTICO), marca
VIRIONDIAGNÓS-TICA (COVID-19 ELISA
IgM/IgA),
fabricante
VIRCELL
MICROBIOLO-GISTS,
importador
e
distribuidor VIRION DIAGNÓSTICA LTDA,
CNPJ:04.762.623/0001-52, localizada na
Rua Almirante Teffé, nº 645, sala1001 Centro Niterói - RJ, local da coleta
empresa
MEDIVAX
INDÚS-TRIA
E
COMÉRCIO
LTDA,
CNPJ:
68.814.961/0001-73, localizada na Rua
Visconde de Itaboraí, nº 282/B - Centro Niterói - RJ, por apresentar a amostra
analisada resultado insatisfatório quanto ao
ensaio de especificidade. Art. 2º -Determinar
a todos os estabelecimentos de comércio
de
produtos
de
correlatos
em
funcionamento no Estado do Rio de
Janeiro, que retirem o lote do produto
referido no Art. 1º da exposição ao
consumidor. Art. 3º- O não cumprimento do
disposto nesta Portaria configura infração
de natureza sanitária com sanções
previstas na Lei Federal nº 6437 de
20/08/1977.Art. 4º- Esta Portaria entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário

. Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2020

CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO
Subsecretária de Vigilância em Saúde

PORTARIA GABINETE Nº. 056/2021 –
SEMUS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,
nomeado pela Portaria nº 330/PCNI de 29
de junho de 2018, publicada no Diário
Oficial de 30 de junho de 2018, no uso de
suas atribuições,
RESOLVE:
Considerando a necessidade de adequar a
estratégia da Campanha de Vacinação contra
a Influenza a Campanha de Vacinação contra
a Covid-19;
Considerando que a Campanha de Vacinação
contra a Covid-19 utiliza, atualmente, as
Vacinas CoronaVac e a vacina CoviShield,
com intervalos diferentes em suas doses, e
Considerando a prioridade para a vacinação
contra a Covid-19.
Art. 1º - Incorporar a Campanha de Vacinação
contra a Influenza ao Centro Operacional de
Emergências para Vacinação contra a Covid19 (COE Vacina Covid-19), de forma definir
estratégias de convergência entre as duas
Campanhas de Vacinação garantindo
segurança e eficácia de ambas as ações no
território municipal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir
da sua publicação.
Nova Iguaçu, 25 de março de 2021.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 60/705996-7
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DECRETO Nº 47.665 DE 29 DE JUNHO DE
2021
RENOVA O ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA DECORRENTE DO NOVO
CORONAVÍRUS
(COVID-19),
RECONHECIDO POR MEIO DA LEI
ESTADUAL Nº 8.794/2020.

Art. 1º - Fica prorrogado o prazo do estado de
calamidade pública, reconhecido pela Lei
Estadual nº 8.794, de 17 de abril de 2020, até
o dia 31 de dezembro de 2021.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data
da sua publicação.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 2021
CLÁUDIO CASTRO
Governador

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso das atribuições legais e
constitucionais, tendo em vista o que consta
no Processo nº SEI-150001/004690/2020,
CONSIDERANDO:
- a Lei Estadual nº 8.794, de 17 de abril de
2020, que reconhece o estado de calamidade
pública em virtude da situação de emergência
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19),
declarado pelo Decreto Estadual nº 46.973,
de 16 de março de 2020;
- a possibilidade de renovação do prazo
estipulado pela Lei Estadual nº. 8.794, de 17
de abril de 2020, que se encerra em 1º de
setembro de 2020;
- o Decreto Legislativo nº 006, de 20 de março
2020, que reconhece, para os fins do art. 65
da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio
de 2000, a ocorrência do estado de
calamidade pública, nos termos da solicitação
do Presidente da República encaminhada por
meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de
2020, com efeitos até 31 de dezembro de
2020;
- o Decreto nº 47.246 de 1º de setembro de
2020, que renovou o prazo da calamidade
pública para a data de 31 de dezembro de
2020;
- o Decreto nº 47.428 de 29 de dezembro de
2020, que renovou o prazo da calamidade
pública para a data de 1º de julho de 2021;
- a necessidade do Poder Executivo atualizar
os seus atos normativos face à permanência
da crise sanitária decorrente do novo
Coronavírus (COVID-19).
D E C R E TA :

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO SEPOL Nº152 DE 04 DE
JUNHO DE 2020: Estabelece as rotinas
de
funcionamento dos órgãos da
Secretaria de Estado de Polícia Civil para
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus e dá outras
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE POLÍCIA
CIVIL DO RIO DE JA-NEIRO, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista
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o que consta do Processo
360004/000078/2020:

nº

SEI-

CONSIDERANDO:
- que o Decreto nº 47.102, de 01 de junho
de 2020, reconheceu a necessidade de
manutenção da situação de emergência do
Estado do Rio de Janeiro;- a necessidade
de
atualizar
as
medidas
para
o
enfrentamento do Coronavírus (COVID-19),
no âmbito da Polícia Civil, de acordo com
o nível de ativação de contingência do
Plano de Resposta de Emergência ao
Coronavírus no âmbito do Estado;- a
necessidade de ações coordenadas que
possibilitem
o
enfrentamento
à
disseminação do novo Coronavírus; e- o
parecer
jurídico
emitido
pela
ASSEJUR/SEPOL no Processo nºSEI360267/000024/2020;
RESOLVE:
Art. 1º -Fica suspenso o atendimento
presencial em todas as unidades da
Secretaria de Estado de Polícia Civil, até
o dia 21 de junho de 2020, ressalvada a
necessidade de atendimento de casos
urgentes, a saber:
I -roubos de veículos;
II -casos em que possa ocorrer o
perecimento
da
prova,
demandando
imediata intervenção policial;
III -homicídios e remoções de cadáver;
IV -autos de prisão em flagrante;
V -outros casos, a critério da autoridade
policial ou dirigente do órgão, em que seja
configurada
hipótese
de
emergência
policial.
Art. 2º- Fica estabelecido, até o dia 21 de
junho de 2020, o regime especial de
trabalho remoto, que consiste no uso dos
sistemas SEI,SCO e demais aplicativos de
tecnologia para exercício das atividades
laborais fora das unidades da Secretaria
de Estado da Polícia Civil, nos horários
normais de serviço.
§1º -Estão inseridos no regime especial de
trabalho de que trata apresente disposição:

a)Os Policiais Civis, servidores cedidos ou
comissionados que exerçam as suas
atividades em órgãos subordinados à
Chefia de Gabinete do Secretário de
Estado de Polícia Civil e à Subsecretaria
de Gestão Administrativa;
b)Todos os policiais civis, servidores
cedidos
ou
comissionados,
independentemente da lotação inseridos
nos grupos de risco, assim considerados
aqueles:
I- com idade superior a 60 (sessenta) anos;
II -portadores
pulmonar;

de

doença

cardíaca

ou

III -portadores de doenças tratadas com
medicamentos
imunodepressores,
quimioterápicos ou diabéticos;
IV -transplantados.
§2º -Fica autorizado o retorno ao trabalho
presencial dos policiais tratados na alínea
“b”, desde que haja manifestação voluntária
do servidor ao gestor do órgão.
§3º -As chefias imediatas dos órgãos em
regime
especial
remoto
de trabalho
mencionadas na alínea “a” deverão
assegurar a presença diária de ao menos
01 (um) servidor lotado em seu órgão de
atuação nos locais de exercício das
atividades.§4º -A Chefia de Gabinete
observará o cumprimento da norma
prevista no parágrafo anterior no PrédioSede da Polícia Civil, estabelecendo escala
presencial, se necessário.
Art. 3º -Fica autorizado o DepartamentoGeral de Tecnologia da Informação e
Telecomunicações a instalar VPNs em
computadores particulares que permitam
acesso remoto aos sistemas da Polícia
Civil, observadas as normas de segurança
da informação.
Art. 4º -Os Policiais Civis, servidores
cedidos ou comissionados que retornarem
de viagem ao exterior somente poderão
retornar a suas atividades presenciais após
15 (quinze) dias contados da data de
retorno.
Art.
5º
-Fica
proibida
por
tempo
indeterminado a emissão de passagens
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aéreas e custeio de diárias ao exterior pela
Secretaria de Estado da Polícia Civil.
Art. 6º -Ficam cancelados todos os
seminários, eventos, palestras e similares
no âmbito da SEPOL até o dia 21 de
junho de 2020.
Art. 7º -As chefias das unidades que
permanecerem com atendimento ao público
deverão restringir a entrada simultânea ou
aglomeração de
pessoas
nas
suas
dependências, especialmente nas áreas
de plantão.
Art. 8º -Fica vedado o encaminhamento de
vítimas de crime aos hospitais públicos para
obtenção de Boletim de Atendimento
Médico, ressalvado a necessidade de
intervenção
médica
em
casos
de
emergência.
Art. 9º -Os Policiais Civis, servidores
cedidos
ou
comissionados
que
apresentarem
febre
ou
sintomas
respiratórios (tosse seca, dor de garganta,
mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade
para respirar e batimento das asas nasais)
deverão
reportar
esta
condição
imediatamente ao Agente de Pessoal da
respectiva Unidade de lotação.
§1º -Caberá ao agente pessoal a
comunicação à chefia imediata do órgão e
ao Departamento Geral de Gestão de
Pessoas/DGGP,
através
do
e-mail
recursoshumanos@pcivil.rj.gov.br.
§2º -O DGGP deverá manter o cadastro
atualizado dos servidores afastados do
serviço em razão da COVID-19, e fazer as
devidas comunicações à Secretaria de
Estado de Saúde.
Art. 10 -Os gestores dos contratos de
prestação de serviços deverão notificar as
empresas
contratadas
quanto
à
responsabilidade desta sem adotar todos os
meios necessários para conscientizar seus
funcionários quanto aos riscos da COVID19 e quanto à necessidade de reportarem
a ocorrência de sintomas de febre ou
sintomas
respiratórios,
estando
as
empresas passíveis de responsabilização
contratual em caso de omissão que resulte
em prejuízo à Administração Pública.

Art. 11 -As medidas previstas na presente
Resolução poderão ser revistas a qualquer
tempo em conformidade com o nível de
ativação de contingência do Plano de
Resposta de Emergência ao Coronavírus
da Secretaria de Estado de Saúde.
Art. 12 -Os casos omissos serão
reportados aos superiores imediatos e
resolvidos pela Administração Superior da
Secretaria de Estado de Polícia Civil.
Art. 13 -Esta Resolução entra em vigor na
data da sua publicação, revogada a
Resolução SEPOL nº 116/2020, e as
demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 04 de junho de 2020.

FLAVIO MARCOS AMARAL DE BRITO
Secretário de Estado de Polícia Civil

RESOLUÇÃO SES Nº 2051 DE 16 DE
JUNHO DE 2020: Dispõe sobre o retorno
dos jogos de futebol sem a presença de
público (portões fechados).

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no
uso da atribuição que lhe é conferida pelo art.
10 e seguintes da Lei Estadual nº 5.427, de 01
de abril de 2009, que estabelece normas
sobre atos e processos administrativos no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
CONSIDERANDO:
- que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu
a situação de emergência em saúde por meio
de Decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020;
- as disposições do Decreto nº 47.112, de 05
de junho de 2020, que estabelece novas
medidas de enfrentamento da propagação do
novo Coronavírus (COVID-19);
- o disposto no inciso III, do art. 5º do Decreto
nº 47.112, de 05 de junho de 2020; e
- o último boletim epidemiológico produzido
pela Secretaria de Estado de Saúde publicado
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apresentando redução do número de óbitos
confirmados de COVID-19 segundo a data de
ocorrência no Estado do Rio de Janeiro, além
da redução da curva de casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave, confirmados por
COVID-19, segundo data de início de
sintomas no Estado do Rio de Janeiro;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica AUTORIZADO o retorno dos
jogos de futebol, atividade de alto rendimento,
sem a presença de público (portões
fechados), observados os protocolos de
segurança expedidos pela Secretaria de
Estado de Saúde.
Art. 2º - É responsabilidade dos Clubes,
Federação de Futebol do Estado do Rio de
Janeiro e Confederação Brasileira de Futebol,
e demais agentes envolvidos na prática
esportiva, informar através de campanha de
conscientização dos torcedores, que os jogos
serão com portões fechados, evitando-se que
ocorram aglomerações nas imediações dos
locais onde as partidas serão realizadas, sob
pena de responsabilização dos infratores nas
esferas competentes.
Art. 3º - Os Clubes de Futebol, Federação de
Futebol do Estado do Rio de Janeiro e
Confederação Brasileira de Futebol e demais
agentes envolvidos na prática esportiva
devem adotar medidas de distanciamento dos
profissionais envolvidos na realização dos
jogos, como a redução em 50% (cinquenta por
cento) de profissionais necessários para atuar
na organização e realização dos jogos, sob
pena de responsabilização dos infratores nas
esferas competentes.
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 2020.

FERNANDO RAPHAEL DE ALMEIDA
FERRY
Secretário de Estado de Saúde

RESOLUÇÃO SES Nº 2187 DE 26 DE
NOVEMBRO
DE
2020INSTITUI
INCENTIVO DE CUSTEIO, EM CARÁ-TER
EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, PARA
AEXECUÇÃO
DE
AÇÕES
DE
RASTREAMENTOE
MONITORAMENTO
DE CASOS DE COVID-19 E SEUS
CONTATOS PARA OS MUNICÍPIOSDO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE,
no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, como
Gestor do Sistema Único de Saúde no
Estado do Rio de Janeiro, conforme conta
no Processo nº SEI-150001/006976/2020, e
CONSIDERANDO:a
situação
de
emergência
de
saúde
internacional
declarada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), devido à pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19), e o alinhamento
do Ministério da Saúde (MS),que declara
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Nacional(ESPIN),
em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus, conforme a Portaria nº 188,
de 03 de fevereiro de 2020;- a Lei nº
13.708, de 14 de agosto de 2018 que
altera a Lei nº11.350, de 5 de outubro de
2006, para modificar normas que regulam
o exercício profissional dos Agentes
Comunitários de Saúde e dos Agentes de
Combate às Endemias;- a Portaria nº
2.358/GM/MS, de 2 de setembro de 2020,
que Institui incentivo de custeio, em caráter
excepcional e temporário, para a execução
de ações de rastreamento e monitoramento
de contatos de casos de Covid-19;- a
Deliberação Conjunta CIB/COSEMS nº 71,
de 13 de Setembro de2020, que pactua o
Plano de Resposta de Emergência ao
Corona-vírus no Estado do Rio de Janeiro;a DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 6.276 de 15
de outubro de 2020 pactua a estratégia de
ampliação de testagem RT-PCR, no âmbito
dos municípios do estado do Rio de
Janeiro- a necessidade de intensificar
estratégias de Vigilância Ativa e controle
de transmissão da COVID-19, por meio de
ampliação e realização de testes RT-PCR
de forma oportuna na Atenção Primária à
Saúde, objetivando a quebra da cadeia de
transmissão da doença, RESOLVE: Art. 1º-
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Fica instituído incentivo financeiro estadual
domiciliares
desenvolvidas
pelos
de custeio, em caráter excepcional e
profissionais das Unidades de Atenção
temporário, para a execução de ações de
Básica, por meio do sistema e-SUS e/ou;
rastreamento e monitoramento de casos de
III - percentual de casos COVID-19
Covid-19 e seus contatos para os
confirmados por RT-PCR, por meio do
municípios do Estado do Rio de Janeiro
sistema e-SUS VE e GAL e/ou. Parágrafo
Parágrafo único As orientações da SES
único -A Superintendência de Atenção
para
a
execução
das ações de
Primária à Saúde(SAPS/SGAIS/SESRJ)
rastreamento e monitoramento de casos de
emitirá nota técnica para apoio aos
Covid-19 e seus contatos estão contidas na
gestores referentes aos indicadores de
Deliberação CIB-RJ Nº 6.276 de 15 de
acompanhamento das ações de que trata
outubro de 2020, que pactua a estratégia
esta Resolução. Art. 4º -O incentivo
de ampliação de testagem RT-PCR, no
financeiro estadual de custeio de que trata
âmbito dos municípios do Estado do Rio
esta Resolução, de caráter excepcional e
de Janeiro, no documento Diretrizes para
temporário, será transferido do Fundo
implementação de Planos de Contingência
Estadual de Saúde aos Fundos Municipais
da Atenção Primária à Saúde (APS) na
de Saúde de forma automática e em
pandemia de Covid-19 e no documento
parcela única, na competência financeira
Orientações para agentes comunitários de
de dezembro, e corresponderá aos valores
saúde no enfrentamento à COVID-19 da
definidos no Anexo I a esta Portaria.§ 1ºSAPS/SGAIS/SESRJ (link https://www.sau-d
Os valores previstos no Anexo I a esta
e . rj . gov.br/atencao-primaria-a-saude/covidPortaria utilizaram como método de cálculo
19) .Art. 2º- A execução das ações de
o valor de referência de R$ 1.550,00 (um
rastreamento e monitoramento de casos de
mil, quinhentos e cinquenta reais), por
Covid-19 e seus contatos de que trata esta
profissional Agente Comunitário de Saúde
Resolução será orientada pelas seguintes
cadastrado no CNES na competência
ações e objetivos: I. integrar das ações da
setembro de 2020;§ 2º -A utilização do
Vigilância em Saúde e Atenção Primária à
número de Agentes Comunitários de Saúde
Saúde, na perspectiva local; II. realizar
foi meramente para fins de método cálculo,
detecção oportuna de pessoas com
não configurando nenhuma obrigatoriedade
Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória
de vinculação ao pagamento de gratificação
Aguda Grave e seus contactantes, III.
diretamente aos profissionais.§ 3º- A
realizar orientação sobre medidas de
transferência de recursos de que trata este
isolamento físico e testagem; IV. ampliar a
artigo
dispensa
a necessidade
de
testagem para Coronavírus em pessoas
solicitação de adesão dos municípios,
com
Síndrome Gripal
ou
Síndrome
cabendo a esses a execução das ações
Respiratória Aguda Grave e seus contatos;
previstas nesta Resolução, sob pena de
V. orientar e articular com outros serviços
devolução
dos
recursos
financeiros
da rede, se necessário, para manutenção
recebidos, caso não sejam atendidos os
de isolamento físico até que saia o
critérios de avaliação previstos no art.
resultado e após o resultado, caso seja
3º.Art. 5º- A prestação de contas sobre a
positivo para COVID-19;VI. monitorar os
aplicação dos recursos deque trata esta
pacientes suspeitos, confirmados e seus
Portaria será realizada por meio do
contactantes em relação à evolução clínica;
Relatório Anual de Gestão (RAG) do ente
VII.
ampliar
a
notificação
para
federativo beneficiado. Art. 6º- Os recursos
acompanhamento oportuno do cenário
financeiros de que tratam esta Resolução
epidemiológico e apoio à tomada de
correrão por conta do PT 10.302.0454.2727
decisão para aprimoramento da Rede de
- APOIO A ENTES PARAAÇÕES DE
Atenção à Saúde no enfrentamento à
SAÚDE, via transferência do Fundo
COVID-19.Art. 3ºPara a fins de prestação
Estadual de Saúde para os Fundos
de contas, será avaliado, por meio de
Municipais de Saúde em parcela única e
registro do município nos sistemas de
deverá ser utilizada em ações de Atenção
informações oficiais, a ampliação, no prazo
Primária à Saúde. Art. 7º- Esta Resolução
de três meses, de: I- testagem RT-PCR,
entrará em vigor na data de sua
por meio do sistema GAL e/ou; II - visitas
publicação.
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Anexo:
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteu
doonline/mostra_edicao.php?session=VWtW
Wk1VOVZWWHBPTUZsMFRqQlZNazU1TU
RCUFZWRjRURlZHUkU5RVJYUlJhMWt4VV
ZWV1ExRnJSWGxOZWxWNQ==
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2020
Carlos Alberto Chaves de Carvalho
Secretário de Estado de Saúde.
RESOLUÇÃO SES Nº 2195 DE 09 DE
DEZEMBRO
DE
2020 INSTITUI
INCENTIVO DE CUSTEIO, EM CARÁ-TER
EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, PARA
AEXECUÇÃO
DE
AÇÕES
DE
RASTREAMENTOE
MONITORAMENTO
DE CASOS DE COVID-19 E SEUS
CONTATOS PARA OS MUNICÍPIOSDO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

estratégia de ampliação de testagem RTPCR, no âmbito dos municípios do estado
do Rio de Janeiro;- a Deliberação Conjunta
CIB/COSEMS-RJ n° 83, de 03 de
dezembro de 2020, que pactua ad
referendum incentivo de custeio, em caráter
excepcional e temporário, para a execução
de ações de rastreamento e monitoramento
de casos de COVID-19 e seus contatos
para os municípios do estado do Rio de
Janeiro;- a necessidade de intensificar
estratégias de Vigilância Ativa e controle
de transmissão da COVID-19, por meio de
ampliação e realização de testes RT-PCR
de forma oportuna na Atenção Primária à
Saúde, objetivando a quebra da cadeia de
transmissão da doença,
RESOLVE :
Art. 1º Fica instituído incentivo financeiro
estadual de custeio, em caráter excepcional
e temporário, para a execução de ações
de rastreamento e monitoramento de casos
de Covid-19 e seus contatos para os
municípios do Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo Único As orientações da SES
para
a
execução
das ações
de
rastreamento e monitoramento de casos de
Covid-19 e seus contatos estão contidas na
Deliberação CIB-RJ nº 6.276, de 15 de
outubro de 2020, que pactua a estratégia
de ampliação de testagem RT-PCR, no
âmbito dos municípios do estado do Rio
de Janeiro, no documento Diretrizes para
implementação de Planos de Contingência
da Atenção Primária à Saúde (APS) na
pandemia de Covid-19 e no documento
Orientações para agentes comunitários de
saúde no enfrentamento à COVID-19 da
SAPS/SGAIS/SESRJ (link https://www.sau-d
e . r j . g o v. b r / a t e n c a o - p r i m a r i a a-saude/covid-19).

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE,
no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, como
Gestor do Sistema Único de Saúde no
Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista
o Processo nº SEI-080001/023926/2020, e
CONSIDERANDO: a
situação
de
emergência
de
saúde
internacional
declarada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), devido à pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19), e o alinhamento
do Ministério da Saúde (MS),que declara
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Nacional(ESPIN),
em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus, conforme a Portaria nº 188,
de 03 de fevereiro de 2020;- a Lei nº
13.708, de 14 de agosto de 2018 que
altera a Lei nº11.350, de 5 de outubro de
2006, para modificar normas que regulam
o exercício profissional dos Agentes
Comunitários de Saúde e dos Agentes de
Combate às Endemias;- a Portaria nº
Art. 2º- A execução das ações de
2.358/GM/MS, de 2 de setembro de 2020,
rastreamento e monitoramento de casos de
que Institui incentivo de custeio, em caráter
Covid-19 e seus contatos de que trata esta
excepcional e temporário, para a execução
Resolução será orientada pelas seguintes
de ações de rastreamento e monitoramento
ações e objetivos:1. Integrar das ações da
de contatos de casos de Covid-19;- a
Vigilância em Saúde e Atenção Primária à
Deliberação Conjunta CIB/COSEMS nº 71,
Saúde, na perspectiva local;2. Realizar
de 01 de abril de 2020,que pactua o Plano
detecção oportuna de pessoas com
de
Resposta
de
Emergência
ao
Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória
Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro;Aguda Grave e seus contactantes,3.
a Deliberação Conjunta CIB-RJ nº 6.276,
Realizar orientação sobre medidas de
de 15 de outubro de 2020,pactua a
isolamento físico e testa-gem;4. Ampliar a
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testagem para Coronavírus em pessoas
referente à execução orçamentária e
com
Síndrome Gripal
ou
Síndrome
financeira de que trata esta Resolução
Respiratória
Aguda
Grave
e
seus
deverá obedecerão estabelecido nos arts.
contatos;5. Orientar e articular com outros
31 a 36 da Lei Complementar nº 141/2012
serviços da rede, se necessário, para
e no Decreto nº 42.518/2010, naquilo que
manutenção de isolamento físico até que
esse não for contraditório àquela. Art. 6ºsaia o resultado e após o resultado, caso
Os recursos financeiros de que tratam esta
seja positivo para COVID-19;6. Monitorar os
Resolução correrão por conta do PT
pacientes suspeitos, confirmados e seus
10.302.0454.2727 - APOIO A ENTES
contactantes em
relação
à
evolução
PARAAÇÕES DE SAÚDE, via transferência
clínica;7. Ampliar
a
notificação
para
do Fundo Estadual de Saúde para os
acompanhamento oportuno do cenário
Fundos Municipais de Saúde em parcela
epidemiológico e apoio à tomada de
única e deverá ser utilizada em ações de
decisão para aprimoramento da Rede de
Atenção Primária à Saúde. Art. 7º- Esta
Atenção à Saúde no enfrentamento à
Resolução entrará em vigor na data de
COVID-19.Art.
3ºPara
fins
de
sua
publicação,
monitoramento
e
avaliação
da
revogadas as disposições em contrário, em
implementação das ações, será considerado
especial a Resolução SES nº 2.187, de 26
o registro do município nos sistemas de
de novembro de 2020.Rio de Janeiro, 09
informações oficiais, que impliquem na
de dezembro de 2020
ampliação de um dos indicadores abaixo,
no prazo de quatro meses: I- testagem RTPCR, por meio do sistema GAL e/ou; IIAnexo:
visitas domiciliares desenvolvidas pelos
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteu
profissionais das Unidades de Atenção
doonline/mostra_edicao.php?session=VG1w
Básica, por meio do sistema e-SUS e/ou;
YVJsSnFSVFZOVlZGMFVtdFdSVkZUTURC
IIIpercentual
de
casos
COVID-19
T01GSkZURlJyTVZKRlJYUk5WVmw0VFhwa
confirmados por RT-PCR, por meio do
1JrMVZWVEpSVkZVMA==
sistema e-SUS VE e GAL e/ou. Parágrafo
Único- A Superintendência de Atenção
Primária à Saúde(SAPS/SGAIS/SESRJ)
CARLOS ALBERTO CHAVES DE
emitirá nota técnica para apoio aos
CARVALHO
gestores referentes aos indicadores de
acompanhamento das ações. Art. 4º- O
Secretário de Estado de Saúde
incentivo financeiro estadual de custeio de
RESOLUÇÃO CONJUNTA SEEDUC/SES
que trata esta Resolução, de caráter
Nº 1536 DE 25 DE JANEIRO DE 2021:
excepcional e temporário, será transferido
INSTITUI
PROTOCOLOS
E
do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos
ORIENTAÇÕES
COMPLEMENTARES
Municipais de Saúde de forma automática
PARA ATENDIMENTOESCOLAR
NAS
e em parcela única, na competência
UNIDADES
DA
REDE
ESTADUAL
E
financeira de dezembro, e corresponderá
REDE
PRIVADA
DE
ENSINO
VINCUaos valores definidos no Anexo I a esta
LADAS AO SISTEMA ESTADUAL DE
Resolução.§ 1º - Os valores previstos no
ENSINO DO RIO DE JANEIRO, NO
Anexo I a esta Resolução foram definidos
PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19
a partir da análise capacidade instalada da
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
Atenção Primária à Saúde de cada
município;§ 2º - A transferência de recursos
de que trata este artigo dispensa a
necessidade de solicitação de adesão dos
O
SECRETÁRIO
DE
ESTADO
DE
municípios, cabendo a esses a execução
EDUCAÇÃO
E
O
SECRETÁRIODE
das ações previstas nesta Resolução, sob
ESTADO DE SAÚDE, no uso das
pena de devolução dos recursos financeiros
atribuições
que
lhes
conferem as
recebidos, caso não sejam atendidos os
legislações em vigor e o que consta
critérios de avaliação previstos no art.
3º.Art. 5º- A prestação de contas municipal
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no Processo nº SEI-030029/000925/2021
e
CONSIDERANDO:
- o disposto no art. 205 da Constituição
Federal/1988,
que
determina que
a
educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e
incentivada
com
a
colaboração
da
sociedade,
visando
ao
pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;- a previsão do
artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), que estabelece
como finalidades da educação básica,
desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios
para progredir no trabalho e em estudos
posteriores;- o disposto no §4º do art. 32
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), que orienta para que o
Ensino
Fundamenta seja
desenvolvido
prioritariamente na forma de oferta
presencial, sendo o ensino a distância
utilizada
como
complementação
da
aprendizagem
ou
em
situações
emergenciais;- a situação de emergência
em saúde reconhecida por meio da Lei
Federal nº 13.979/2020, que estabeleceu
os protocolos de distanciamento social
adotados em razão da pandemia de
COVID-19;- a Portaria n.188, de 04 de
fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde,
que declara Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional, em razão da
infecção humana pelo COVID-19;- o
disposto no § 9º, do art. 2º da Lei Federal
nº 14.040/2020 que dispõe que a União, os
Estados, os Municípios e o Distrito Federal
implementarão, em regime de colaboração,
estratégias intersetoriais de retorno às
atividades escolares regulares nas áreas
de educação.- a orientação fixada no art.
6º da Lei Federal nº 14.040/2020, que
determina que o retorno às atividades
escolares regulares observará as diretrizes
das autoridades sanitárias e as regras
estabelecidas pelo respectivo sistema de
ensino;- a determinação da Lei Estadual nº
8.991/2020 para que o retorno de alunos
às atividades presenciais ocorra de modo
voluntário,
devendo
contar
com
o

consentimento do seu responsável ou do
próprio aluno, quando maior de idade e
capaz;- o Decreto Estadual nº 47.454/2021,
que reconheceu a educação como serviço
essencial para fins de manutenção de suas
atividades e outras vinculadas a esta,
durante a pandemia de COVID-19;- os
protocolos
iniciais
fixados
para
o
funcionamento das Unidades Escolares da
Rede SEEDUC, dispostos na Resolução
SEEDUC nº5.873/2020;- os protocolos
iniciais fixados para o retorno do corpo
docente as atividades presenciais com
alunos, dispostos na Resolução SEEDUC
nº 5.876/2020;- os princípios norteadores
do planejamento de retomada alinhados
pela Deliberação nº 384, prorrogada pela
Deliberação nº 387, ambas de 2020 e
oriundas
do
Conselho
Estadual
de
Educação do Rio de Janeiro para a
retomada das atividades presenciais com
alunos;- a necessidade de garantir a
continuidade do saber, evitando o prejuízo
no ensino-aprendizagem do público mais
jovem, minimizando as diferenças sociais,
potencializando o desenvolvimento das
nossas crianças e adolescentes e, ainda,
garantindo
compartilhamento
de
responsabilidades entre a instituição de
Educação Básica e a família, atendendo
aos preceitos da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB);- o alerta da
Organização das Nações Unidas - ONU,
Fundo das Nações Unidas para a Infância
- UNICEF, Organização das Nações Unidas
para Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO e Organização Pan- Americana
da Saúde - OPAS/OMS, sugerindo que o
retorno dos alunos de volta às escolas e
instituições de ensino, com o máximo de
segurança, precisa ser encarado como
prioridade;- que, nos termos da Lei nº
4.528 de 28 de março de 2005, o Sistema
de Ensino do Estado do Rio de Janeiro é
constituído
pelo
conjunto
de
estabelecimentos públicos e privados que
oferecem
os
diferentes
níveis
e
modalidades de ensino e demais órgãos
encarregados da normatização, supervisão
e avaliação das instituições educacionais de
competência do Estado.
RESOLVEM:
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Art. 1º- Instituir protocolos e orientações
complementares para a garantia do
atendimento escolar nas Unidades da Rede
Estadual, bem como da Rede Privada que
estejam vinculadas à Secretaria de Estado
de Educação, para fins de autorização de
funcionamento,
acompanhamento
e
avaliação devendo ser observados naquilo
que não conflitarem com as deliberações
do Conselho Estadual de Educação do Rio
de Janeiro e do Conselho Estadual de
Educação Indígena do Rio de Janeiro.§ 1ºRespeitada a autonomia federativa dos
entes municipais no estabelecimento de
normas complementares às de âmbito
nacional ou estadual para fins de instituir
protocolos que visem a evitar a propagação
da COVID-19, aplicam-se as normas
previstas nesta Resolução Conjunta às
Unidades Escolares da Rede Privada
vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino
do Rio de Janeiro.§ 2º- Na hipótese de
vigência de normas municipais mais
restritivas à realização
de
atividades
presenciais em unidades ou instituições de
ensino públicas ou privadas, aplicam-se
aos estabelecimentos de ensino situados
no respectivo território, as regras editadas
pelo Município.
Art. 2º- As disposições desta Resolução
Conjunta vigorarão durante o período de
atividades escolares híbridas (presenciais e
remotas),sendo
facultada
às
redes
educacionais privadas a opção por este
Regime ou pela instituição de Regime
Exclusivamente
Presencial
ou
Exclusivamente Remoto, observadas as
orientações sanitárias e as Bandeiras de
Risco Estadual para o COVID-19.
CAPÍTULO
SANITÁRIOS

I

DOS

PROTOCOLOS

Art. 3º- Ficam ratificadas as obrigações
fixadas
na Resolução
SEEDUC
nº
5.873/2020 para todos os sistemas de
ensino
mencionados nesta
Resolução
Conjunta.
Art. 4°- Ficam ratificadas as obrigações
fixadas nos Arts. 2º (caput),3º, 4º, 10 a 17
da Resolução SEEDUC nº 5.876/2020,
para
todas
as Unidades
Escolares
pertencentes à Rede Estadual de Ensino,
durante a pandemia de COVID-19.

CAPÍTULO II DAS BANDEIRAS DE RISCO
Art. 5º- O funcionamento das Unidades
Escolares da Rede Estadual e Instituições
de Ensino Privada, pertencentes ao sistema
de ensino do estado do Rio de Janeiro,
será permitido, observando as orientações
desta Resolução Conjunta.
Art. 6º- Fica vedado o funcionamento das
Unidades Escolares da Rede Estadual e
Instituições de Ensino Privada, pertencentes
ao sistema de ensino do estado do Rio
de Janeiro, para fins de desenvolvimento
de atividades presenciais com alunos
enquanto
o
município onde
o
estabelecimento de ensino encontra-se
localizado
estiver
situado
em
área
assinalada com as Bandeiras Vermelha e
Roxa, conforme a classificação de risco da
Secretaria Estadual de Saúde do Rio de
Janeiro. Parágrafo Único- A título de
recomendação, a observância do disposto
neste artigo será de caráter facultativo para
as
Unidades
Escolares
das
Redes
Municipais de Ensino.
Art. 7º- As bandeiras classificatórias de
risco de todos os municípios do Estado do
Rio
de
Janeiro
serão
atualizadas
semanalmente, às sextas-feiras, até as 14h,
pela Secretaria de Estado de Saúde, por
meio do endereço eletrônico h t t p s : / / w
w w. s a u d e . r j . g o v. b r / .
§1ºIndependentemente
da
bandeira
classificatória de risco em vigor na data de
publicação desta Resolução Conjunta, as
Unidades Escolares da Rede Estadual,
bem como as das Redes Privadas
pertencentes ao sistema estadual de
educação, deverão estabelecer planos de
ação considerando o cenário de bandeira
Verde, Amarela ou Laranja que garantam
o funcionamento das atividades presenciais,
objetivando dinamizar o funcionamento da
Unidade Escolar para o caso de oscilação
de bandeira de uma semana para a outra,
observadas as limitações dispostas nos
Arts. 6º, 9º e 10 desta Resolução Conjunta.
§2º- Após a divulgação semanal do
resultado das bandeiras classificatórias de
risco de que trata o caput deste artigo, as
Unidades Escolares da Rede Estadual, bem
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como as da Rede Privada cuja autorização
para funcionamento esteja vinculada à
Secretaria de Estado de Educação, deverão
realizar as adequações necessárias ao seu
plano de ação em vigor, de acordo com o
planejamento
alternativo previamente
elaborado pelo estabelecimento de ensino.
§3º- É de responsabilidade dos gestores
das Instituições de Ensino da Rede Privada
pertencentes ao sistema de ensino do
estado
do
Rio de
Janeiro,
o
acompanhamento semanal das Bandeiras
Classificatórias de Risco do Estado e a
orientação aos pais e/ou responsáveis, em
caso de oscilação da Bandeira Local, para
classificação em que seja proibido o
funcionamento das atividades educacionais
presenciais com alunos.
CAPÍTULO
III DAS
ATIVIDADES
PRESENCIAIS COM ALUNOS
Art. 8º- Observadas as orientações
dispostas no Capítulo II desta Resolução
Conjunta, durante o período de aplicação
do Regime Híbrido de Atendimento
Educacional aos alunos, será permitido,
também, o atendimento presencial, pelas
Unidades Escolares. Parágrafo Único- Fica
garantido aos responsáveis e alunos,
quando maiores de idade, a opção de
ensino exclusivamente remoto.
Art. 9º- Nos segmentos da Educação
Infantil e no Ensino Fundamental - Anos
Iniciais (1º e 2º Ano), o percentual máximo
diário permitido para fins de atendimento
escolar presencial disposto no art. 7º, será:
I- De até 50% da capacidade de
atendimento da Unidade Escolar, no caso
de Bandeira Laranja;
II- De até 75% da capacidade de
atendimento da Unidade Escolar, no caso
de Bandeira Amarela; III- De até 100% da
capacidade de atendimento da Unidade
Escolar, no caso de Bandeira Verde.
Art. 10- Nos segmentos do Ensino
Fundamental - Anos Iniciais (3ºao 5º Ano),
Anos Finais (6º a 9º Ano) e Ensino Médio,
o percentual máximo diário permitido para
fins de atendimento escolar presencial
disposto no art.7º, será:

I- De até 35% da capacidade de
atendimento da Unidade Escolar, no caso
de Bandeira Laranja;
II- De até 50% da capacidade de
atendimento da Unidade Escolar, no caso
de Bandeira Amarela; III- De até 100% da
capacidade de atendimento da Unidade
Escolar,no caso de Bandeira Verde.
Art. 11- Fica atribuída autonomia aos
gestores das Unidades Escolares Estaduais
a organização das atividades presenciais,
observando a sua realidade, considerando
o projeto pedagógico da Unidade Escolar,
os docentes disponíveis, o distanciamento
social e os protocolos sanitários.
Parágrafo Único- O disposto neste artigo
aplica-se a título de orientação às
Instituições de Ensino Privadas vinculadas
às disposições desta Resolução Conjunta.
Art. 12- Esta Resolução
em vigor na data de
revogadas as disposições
de Janeiro, 25 de janeiro

Conjunta entrará
sua publicação,
em contrário. Rio
de 2021

COMTE BITTENCOURT
Secretário de Estado de Educação
CARLOS ALBERTO CHAVES DE
CARVALHO
Secretário de Estado de Saúde
RESOLUÇÃO PGE Nº 4659 DE 26 DE
JANEIRO DE 2021: DISPÕE SOBRE AS
MEDIDAS
DE
PREVENÇÃO
AO
CONTÁGIO DO COVID-19.
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o
disposto nos incisos II e IV do art. 6º, da
Lei Complementar nº 15, de 25 de
novembro de 1980, Processo nº SEI14001/000640/2021.
CONSIDERANDO:
- a autonomia da Procuradoria-Geral do
Estado para dispor sobre sua competência,
organização, estrutura e funcionamento.
-a declaração oficial de pandemia de
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial de Saúde e a alta propagação do
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vírus;-a busca pela adoção de medidas
preventivas para não disseminação do
COVID-19;-a ponderação entre o direito à
saúde dos servidores e a continuidade do
serviço público estadual;
- o Plano de Ampliação das Atividades
Presenciais da PGE-RJ, disciplinado pela
Resolução PGE nº 4577, de 21 de julho
de 2020;-as notícias de aumento da média
diária de atendimentos relacionados à
COVID- 19 e a bandeira vigente no mapa
de distribuição regional, segundo avaliação
de risco;-a Nota Técnica expedida da
Assessoria de Perícia Médica e Saúde
Ocupacional da Procuradoria Geral do
Estado que recomendou a prorrogação
dos efeitos da Resolução PGE nº 4648,
de 08 de janeiro de 2021;
R E S O LV E :
Art. 1º -Prorroga-se até o dia 10 de
fevereiro de 2021 as medidas disciplinadas
na Resolução PGE nº 4648/2021
Art.2º -Os casos omissos serão resolvidos
pelo Gabinete do Procurador Geral do
Estado
.Art. 3º - Essa Resolução entrará em vigor
em 27 de janeiro de2021.Rio de Janeiro,
26 de janeiro de 2021

BRUNO DUBEUX
Procurador-Geral do Estado
Id: 2294543
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
ATO DO PROCURADOR-GERAL DE
25.01.2021

RESOLUÇÃO Nº 08/CMAS/2021:
Dispõe sobre a aprovação do Plano de
Ação para a utilização dos recursos
oriundos do repasse emergencial de
recursos federais para a execução de
ações
socioassistenciais
junto
ao
contingente de imigrantes e refugiados
venezuelanos oriundos do fluxo migratório
provocado por crise humanitária agravada
pela situação de Emergência de Saúde
Pública decorrente do novo coronavírus
(Covid-19).

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CMAS), em reunião realizada no dia
16 de março de 2021, no uso da competência
que lhe confere o § 4º do artigo 17 da Lei n.º
8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS);
Considerando A Lei nº 4.797, de 23 de
outubro de 2018, que dispõe sobre a
finalidade, fixa os princípios e diretrizes, a
competência e o funcionamento do Conselho
Municipal de Assistência Social de Nova
Iguaçu – CMAS/NI; Considerando a
Resolução CNAS n° 33, de 12 de dezembro
de 2012, que dispõe sobre a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social; Considerando o repasse
emergencial de recursos federais instituído
pela Portaria nº 614, de 26 de fevereiro de
2021,
do
Ministério
da
Cidadania;
Considerando o artigo 4º da Portaria nº 614,
de 26 de fevereiro de 2021, do Ministério da
Cidadania, que prevê a necessidade de envio
de plano de ação para a utilização dos
recursos decorrentes do repasse emergencial
de recursos federais;
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar o Plano de Ação para a
utilização dos recursos oriundos do repasse
emergencial de recursos federais para a
execução de ações socioassistenciais junto
ao contingente de imigrantes e refugiados
venezuelanos oriundos do fluxo migratório
provocado por crise humanitária agravada
pela situação de Emergência de Saúde
Pública decorrente do novo coronavírus
(Covid-19).
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Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Nova Iguaçu, 17 de março de 2021.
Pierre Pontes Gaudioso
Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social
da Cidade de nova Iguaçu

RESOLUÇÃO SES Nº 2323 DE 18 DE
JUNHO
DE
2021
ESTABELE
A
VACINAÇÃO
DE
GESTANTES E PUÉRPERAS COM E SEM
COMORBIDADES,
ALÉM DAS LACTANTES ATÉ 12 MESES,
INCLUINDO
AS
COMO
GRUPO
PRIORITÁRIO
NAS
AÇÕES
DA
CAMPANHA NACIONAL DE
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no
uso de suas atribuições
legais, tendo em vista o que consta no SEI080002/000853/2021; e, CONSIDERANDO:
- a continuidade da realização da Campanha
de Vacinação contra a Covid-19 no Estado do
Rio de Janeiro, conforme o previsto na Medida
Provisória (MP) nº 1.026, de 6 de janeiro de
2021;
- a necessidade de garantir a uniformidade da
vacinação contra COVID-19 no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro, de forma a proteger
a população de maior risco de adoecimento e
maior risco de evolução para formas graves;
- a necessidade de ampliar a oferta da
vacinação ao público alvo prioritário definido
pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional
de Operacionalização da campanha de
Vacinação contra a COVID-19;
- o Decreto Nº 47.517, de 12 de março de
2021, que cria o Comitê Estadual para
aquisição de vacinas e demais insumos
necessários ao combate à COVID-19 no
Estado do Rio de Janeiro;

- o publicação da Nota Técnica 651/2021CGPNI/DEIDT/SVS/MS, que trata das
orientações
referentes
à
suspensão
temporária da vacinação contra a COVID-19
com a vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz em
gestantes e puérperas (até 45 dias após o
parto); interrupção da vacinação contra a
COVID-19 em gestantes e puérperas sem
comorbidades e continuidade da vacinação
contra covid-19 em gestantes e puérperas
com comorbidades;
- o restabelecimento da distribuição da vacina
Coronavac/Butantan e a ampliação da oferta
da vacina Pfizer/Biontech, para os 92
municípios do Estado do Rio de Janeiro;
- a Deliberação Conjunta ad referendum CIBRJ nº 03 de 18 de junho de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica estabelecido que a vacinação
das gestantes e puérperas com e sem
comorbidades deverá ser condicionada à
prescrição
médica
após
avaliação
individualizada de risco benefício.
Art. 2º - As gestantes e puérperas com e sem
comorbidades que ainda não tenham sido
vacinadas deverão ser vacinadas com
vacinas COVID-19 que não contenham vetor
viral (Sinovac/Butantan ou Pfiz e r / Wy e t h )
.
Art. 3º - As gestantes e puérperas com e sem
comorbidades que já tenham recebido a
primeira
dose
da
vacina
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz
deverão
aguardar o término do período da gestação e
puerpério (até 45 dias pós-parto) para a
administração da segunda dose da vacina.
Art. 4º - Não há contraindicação na vacinação
de lactantes e nem necessidade de
interrupção do aleitamento materno; assim
como não há contraindicação de doação de
leite materno; conforme consta no Plano de
Operacionalização da Campanha Nacional de
Vacinação contra a COVID-19, do MS.
Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor a
partir da data de publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de junho de 2021
ALEXANDRE O. CHIEPPE
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Secretário de Estado de Saúde
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ATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DELIBERAÇÃO Nº 312, DE 6 de maio de
2020: Estabelece normas a serem
observadas pelos órgãos e entidades
estaduais e municipais da Administração
Pública Direta e Indireta de qualquer dos
Poderes, sob a jurisdição do Tribunal de
Contas, visando ao controle e à
fiscalização dos atos administrativos que
especifica.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, especialmente nos
termos da Lei Complementar nº 63, de 1º de
agosto de 1990 (Lei Orgânica do Tribunal de
Contas), e nas disposições contidas no
Regimento
Interno,
aprovado
pela
Deliberação TCE-RJ nº 167, de 10 de
dezembro de 1992; e
CONSIDERANDO o disposto nas Leis
Federais nºs 8.666/93, 8.987/95, 9.637/98,
9.790/99, 10.520/02, 11.079/04, 11.107/05,
13.303/16, 13.979/20 e demais legislações
pertinentes, bem como suas alterações;
CONSIDERANDO a necessidade de conferir
maior efetividade e amplitude às ações do
controle externo a cargo do Tribunal;
CONSIDERANDO que o dever de prestar
contas tem sede constitucional, cabendo ao
poder público disponibilizar informações
íntegras e tempestivas às entidades de
controle e aos cidadãos, a todo e qualquer
momento;
CONSIDERANDO que estabelecer critérios
de seletividade para a constituição de
processos contribui com o aprimoramento do
modelo de fiscalização do TCE-RJ, a fim de
torná-lo mais célere e tempestivo;
CONSIDERANDO o disposto na Deliberação
TCE-RJ nº 261/14, que regulamenta o
processo eletrônico no âmbito do TCE-RJ,
DELIBERA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Deliberação disciplina a inserção
de dados e a anexação de documentos
relativos aos editais de licitação e demais atos
por meio do Sistema Integrado de Gestão
Fiscal – SIGFIS.
CAPÍTULO II
DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO
Art. 2º Os órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta submetidos à
jurisdição deste Tribunal deverão inserir, no
sistema informatizado SIGFIS, dados relativos
a todos os editais de licitação e alterações
subsequentes, no prazo de 2 (dois) dias úteis
a partir da data de sua publicação ou
republicação.
Parágrafo único. Quando da inserção de
dados prevista no caput, os jurisdicionados
deverão anexar uma cópia do edital, em
formato digital, que ficará disponível no banco
de dados do TCE-RJ e poderá ser utilizada
para compor um painel de editais a ser
divulgado no sitio eletrônico oficial do TCE-RJ.
CAPÍTULO III
DOS ATOS REFERENTES A LICITAÇÕES E
CONTRATOS,
DISPENSAS,
INEXIGIBILIDADES E CONGÊNERES
Art. 3º Os órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta submetidos à
jurisdição deste Tribunal deverão inserir os
dados relativos aos atos referentes a
licitações e contratos, acordos, ajustes,
convênios, aditamentos, desapropriações,
dispensas,
inexigibilidades
e
demais
afastamentos, no módulo específico de
informes mensais do Sistema Integrado de
Gestão Fiscal - SIGFIS, nos prazos e
condições definidos em Deliberação própria.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 4º Deverão permanecer no órgão ou
entidade, devidamente organizados, em
ordem cronológica dos fatos, os processos
relativos aos atos de que tratam os artigos 2º
e 3º, instruídos com a documentação prevista
na legislação aplicável, para exame in loco ou
para
remessa
ao
Tribunal
quando
requisitados
em
procedimentos
de
fiscalização,
observada
a
legislação
específica relativa à política nacional de
arquivos públicos.
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Art. 5º As informações eletrônicas referidas
nesta Deliberação devem ser encaminhadas
ao
TCE-RJ
conforme
especificações
constantes do Manual de Operação do
SIGFIS.

decorrência da COVID-19 por parte do
Governo do Estado do Rio de Janeiro
(Decreto nº 46.973/2020) e de outros
municípios jurisdicionados desta Corte de
Contas;

Art. 6º Esta Deliberação entra em vigor na
data da sua publicação, produzindo efeitos
com relação ao disposto no parágrafo único
do artigo 2º em 30 dias após a publicação.

CONSIDERANDO o direito à vida, insculpido
no artigo 5º da Constituição Federal, bem
maior tutelado nesse caso, bem como os
artigos 70 e 75, da Constituição Federal, que
estabelecem as competências dos Tribunais
de Contas e ainda os artigos 79, 123, 124 e
125 da Constituição Estadual;

Art. 7º Ficam revogadas as disposições
contrárias, em especial a Deliberação TCE-RJ
nº 280/17.
Plenário, 6 de maio de 2020.

MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN
Presidente

DELIBERAÇÃO Nº 313, de 06 de maio de
2020: Estabelece normas a serem
observadas pelos órgãos e entidades
estaduais e municipais sob a jurisdição do
TCE-RJ, visando ao controle e à
fiscalização dos atos administrativos
fundamentados na Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da
COVID-19.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, especialmente nos
termos da Lei Complementar nº 63, de 1º de
agosto de 1990 (Lei Orgânica do Tribunal de
Contas), e nas disposições contidas no
Regimento
Interno,
aprovado
pela
Deliberação TCE-RJ nº 167, de 10 de
dezembro de 1992; e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da
COVID-19;

CONSIDERANDO que o dever de prestar
contas tem sede constitucional, cabendo ao
poder público disponibilizar informações
íntegras e tempestivas às entidades de
controle e aos cidadãos a todo e qualquer
momento;
CONSIDERANDO que a competência
constitucional desta Corte de Contas impõe
maior interatividade com os órgãos
jurisdicionados;
CONSIDERANDO que a formação e
manutenção de um banco de dados
homogêneo e tempestivo propiciará um
aumento significativo e oportuno da atuação
do TCE-RJ, bem como propiciará a
maximização dos recursos, mediante análises
racionalizadas;
CONSIDERANDO a Lei nº 12.527/2011, que
regula o acesso à informação, determina uma
gestão transparente, propiciando amplo
acesso e garantindo a disponibilidade, a
autenticidade
e
a
integridade
das
informações;
DELIBERA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Deliberação disciplina a inserção
e o envio de dados relativos às dispensas de
licitação e contratos realizados com amparo
na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, por meio do sistema informatizado eTCERJ, regulamentado nos termos da
Deliberação TCE-RJ nº 261/14.
Art. 2º Os órgãos ou entidades da
Administração Direta do Estado e dos
Municípios, bem como os da Administração

CONSIDERANDO o reconhecimento da
situação de emergência de saúde pública em
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Indireta, de quaisquer dos Poderes,
compreendendo
autarquias,
fundações
públicas, empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pelo
Poder Público, bem como os consórcios
públicos, deverão inserir dados relativos aos
atos
previstos
nesta
Deliberação
e
encaminhar via sistema ao TCE-RJ.
Art. 3º Os órgãos e entidades das
Administrações Direta e Indireta submetidos à
jurisdição deste Tribunal deverão encaminhar,
por meio do sistema informatizado e-TCERJ,
dados relativos a todas as dispensas de
licitação
e
respectivos
contratos
fundamentados na Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, no prazo de 2 (dois) dias
úteis a partir da data de sua assinatura
(autorização).
§ 1º Obrigatoriamente, também devem ser
lançadas no sistema as dispensas não
fundamentadas na Lei nº 13.979/20, mas que
possuam objeto relacionado diretamente ao
combate da COVID-19 e que foram
fundamentadas no artigo 24, inciso IV, da Lei
nº 8.666/93.
§ 2º As informações requeridas por esta
Deliberação deverão ser encaminhadas
exclusivamente por meio de módulo próprio
contido no sistema e-TCERJ.
§ 3º As informações eletrônicas referidas
nesta Deliberação devem ser encaminhadas
ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro conforme orientações contidas no
próprio sistema e especificações constantes
do manual de operação, divulgado na página
do Tribunal na internet.
§ 4º O aceite das informações e dados
incluídos não pressupõe validação ou prova
da regularidade dos atos da administração e
tampouco elide irregularidades por quaisquer
fatos e atos.
§ 5º Além dos dados compreendidos nesta
Deliberação, outros podem ser requeridos
para adequação à dinâmica do controle
externo e dos procedimentos de fiscalização
adotados pelo Tribunal.

a inclusão dos dados no sistema, bem como
instaurar processos de promoção e
responsabilização nos termos da Deliberação
nº 305, de 18.03.2020.
CAPÍTULO II
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 4º O titular da Unidade Gestora é
responsável quanto à veracidade, à
integridade, à completude, à conformidade e
à tempestividade das remessas de dados,
respondendo diretamente pelas informações
registradas na base de dados eletrônica do
TCE-RJ.
CAPÍTULO III
DAS PENALIDADES
Art. 5º O não atendimento das disposições
previstas nesta Deliberação, bem como o
envio de dados falsos, a omissão de
informações, o descumprimento dos modelos
estabelecidos ou o descumprimento dos
prazos previstos para envio dos dados
sujeitará os responsáveis das Unidades
Gestoras às sanções fixadas na Lei
Complementar nº 63/90 e demais normas da
legislação pertinente, sem prejuízo da
sujeição a crimes previstos no Código Penal
Brasileiro, passíveis de apurações na forma
da Lei.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º A fim de fortalecer a transparência na
gestão de recursos públicos e o controle
social, o Tribunal de Contas poderá
disponibilizar no seu Portal na internet as
informações das dispensas e contratos
enviados.
Art. 7º As dispensas e contratos lançados por
exigência
desta
Deliberação
são
considerados exclusivos, não desonerando o
jurisdicionado de obrigações dispostas em
outros normativos, especialmente em relação
ao SIGFIS, nos termos do disposto na
Deliberação TCE-RJ nº 281/17.

Art. 8° As dispensas de licitação e respectivos
contratos fundamentados na Lei Federal nº
§ 6º Identificada a ausência ou sonegação de
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ainda que
informações, o Secretário-Geral de Controle
realizados anteriormente a essa Deliberação,
Externo poderá requisitar aos jurisdicionados
deverão ser alimentados no sistema no prazo
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de 10 dias úteis a partir da vigência deste
normativo.
Art. 9° Esta Deliberação entrará em vigor na
data de sua publicação.
Plenário, 6 de maio de 2020.

MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN
Presidente

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

626
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

SITUAÇÃO ATUAL DA PROIBIÇÃO DE
ATIVIDADES DE ACORDO COM OS
DECRETOS ESTADUAIS
DECORRENTES DA COVID-19

A presente tabela tem caráter puramente
informativo e tem o único objetivo auxiliar
a Advocacia Pública na gestão do
conhecimento jurídico necessário ao
combate ao COVID-19. (Organizada pela
natureza da regulamentação e respectiva
cronologia)
Tabela
disponível
em:
https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArq
uivo.php?C=MTA2MTc%2C

A presente tabela tem caráter puramente
informativo e tem o único objetivo auxiliar
a Advocacia Pública na gestão do
conhecimento jurídico necessário ao
combate ao COVID-19. (Organizada por
setor afetado)
Tabela
disponível
em:
https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArq
uivo.php?C=MTA2MTg%2C
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ATOS DO
IGUAÇU

MUNICÍPIO

DE

NOVA

Autor: Prefeito Municipal
A CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE
NOVA
IGUAÇU,
POR
SEUS
REPRESENTANTES LEGAIS, DECRETA
E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

LEIS MUNICIPAIS

LEI Nº 4.891 DE 25 DE MARÇO DE 2020:
Reconhece situação de emergência
declarado pelo decreto nº 11.893 de 17 de
março de 2020.

Autor: Prefeito Municipal
A CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE
NOVA
IGUAÇU,
POR
SEUS
REPRESENTANTES LEGAIS, DECRETA
E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art.1º Fica reconhecida a situação de
emergência no âmbito do Município de Nova
Iguaçu declarado pelo Decreto Municipal nº
11.893 de 17 de março de 2020.
Parágrafo único.
A presente Lei se
respalda nas Lei Federal nº 13.979/2020,
que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus e na Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993
que Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal e institui normas para
licitações
e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
REPUBLICADA POR INCORREÇAO.

Art. 1º Fica reconhecida a Situação de
Calamidade
no âmbito do Município de
Nova Iguaçu declarado pelo Decreto
Municipal nº 11.907 de 30 de março de 2020.
Parágrafo único. A presente Lei se respalda
na Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus; na Lei Federal nº 8.666 de 21 de
junho de 1993 que Regulamenta o art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da
Administração
Pública
e
dá
outras
providências; no Art. 65 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
nº 101 de 04 de maio de 2000), e ainda,
na decisão do ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Alexandre de Moraes, na
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
6.357MC/DF, que dispensa o governo de
cumprir regras da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) para tomar medidas urgentes de
combate ao COVID-19.
Art. 2ºEsta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Nova Iguaçu, RJ, 15 de maio de 2020.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

Nova Iguaçu, RJ, 25 de março de 2020.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

LEI Nº 4.894 DE 15 DE MAIO DE 2020:
reconhece a situação de calamidade em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) declarada pelo Decreto nº 11.907 de 30
de março de 2020.

LEI Nº 4.898 DE 06 DE JULHO _DE 2020.
Altera a redação de dispositivos do
artigo 9º da Lei nº 4330, de 10/12/2013 e
dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE
NOVA
IGUAÇU,
POR
SEUS
REPRESENTANTES LEGAIS, DECRETA
E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
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Autor: Prefeito Municipal
Art. 1º-Os incisos I, II e III do art. 9º da Lei nº
4330/2013, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 9º -............................................................
I –14% (quatorze por cento) para os
segurados ativos, incidente sobre a
remuneração de contribuição;
II –14% (quatorze por cento) para os
segurados inativos e pensionistas, incidentes
sobre os proventos de aposentadoria e
pensões que estejam acima do limite máximo
estabelecido para os benefícios do Regime
Geral de Previdência Social;
III -28% (vinte e oito por cento) para os
Patrocinadores,
incidente
sobre
a
remuneração de contribuição dos segurados
ativos.
Art. 2º -Esta Lei entra em vigor a partir do
primeiro dia do quarto mês subsequente ao
de
sua
publicação,
revogadas
as
disposições em contrário.
Parágrafo único-Fica mantida, até o prazo
de que trata o caput, a exigência das
alíquotas de contribuição em vigor.

Art. 1º As agências bancárias da Cidade de
Nova Iguaçu reservarão o horário de 08:00 às
10:00 horas de seu funcionamento para o
atendimento exclusivo a idosos durante o
período de decretação de situação de
emergência ou calamidade pública em função
da pandemia do novo coronavírus (SARSCOV-2). (EMENDA)
Art. 2º O descumprimento do disposto no art.
1º desta Lei acarretará à instituição
responsável pela agência as seguintes
sanções, de forma cumulativa:
I - advertência;
II - multa no valor de 100 Ufinigs;
III - suspensão do alvará de funcionamento de
estabelecimento.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, com vigência igual ao período que
perdurar a situação de emergência ou de
calamidade pública decretada em decorrência
da pandemia do novo coronavírus (SARSCOV-2), na Cidade de Nova Iguaçu.
Nova Iguaçu, RJ, 13 de julho de 2020.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

LEI Nº 4.901 DE 13 DE JULHO DE 2020:
Estabelece
horário
específico
para
atendimento a Idosos nas agências
bancárias da Cidade de Nova Iguaçu
durante o período de decretação de
situação de emergência ou de calamidade
pública em função da pandemia do novo
coronavírus (SARS-COV-2).

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU,
POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS,
DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE
LEI:

LEI Nº 4.919 DE 17 DE MARÇO DE 2021.
RATIFICA PROTOCOLO DE INTENÇÕES
FIRMADO
ENTRE
MUNICÍPIOS
BRASILEIROS, COM A FINALIDADE DE
ADQUIRIR VACINAS PARA COMBATE À
PANDEMIA
DO
CORONAVÍRUS;
MEDICAMENTOS,
INSUMOS
E
EQUIPAMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE.
A CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE
NOVA IGUAÇU, POR SEUS
REPRESENTANTES LEGAIS, DECRETA E
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
:Art. 1º Fica ratificado, nos termos da lei
federal nº 11.107/2005 e seu decreto
federal regulamentador nº 6.017/2007, o
protocolo de intenções firmado entre
municípios de todas as regiões da República
Federativa do Brasil, visando precipuamente
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a aquisição de vacinas para combate à
pandemia do coronavírus, além de outras
finalidades de interesse público relativas à
aquisição de medicamentos, insumos e
equipamentos na área da saúde.
Art. 2º O protocolo de intenções, após sua
ratificação, converter-se-á em contrato de
consórcio público
.Art. 3º O consórcio que ora se ratifica terá a
personalidade jurídica de direito público, com
natureza autárquica.
Art. 4º Fica autorizada a abertura de
dotação orçamentária própria para fins de
cumprimento do Art.8º da Lei Federal
11.107/2005, podendo ser suplementadas
em caso de necessidade.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em
contrário.
Nova Iguaçu, RJ, 17 de março de 2021.
ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito
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DECRETOS MUNICIPAIS

DECRETO Nº 11.891 DE 13 DE MARÇO DE
2020: Dispõe sobre a criação do
gabinete de crise para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
novo coronavirus.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA
IGUAÇU, usando das atribuições que lhe
conferem a legislação vigente, e
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº
46.969, de 12 de março de 2020, publicado no
Diário Oficial do Estado em 13 de março de
2020;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma do art. 196 da Constituição da
República;
CONSIDERANDO as
diretrizes
de
atendimento integral, universal e igualitário
no SUS, que compreendem as ações
de
proteção
e recuperação de saúde
individual e coletiva;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº
7.616, de 17 de novembro de 2011, que
dispõe sobre a Declaração de Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional –
ESPIN e a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional –
OMS, em 30 de janeiro de 2020;
CONSIDERANDO as
medidas
de
emergência
em
saúde
pública
de
importância nacional e internacional, ou
seja,
as
situações
dispostas
no
Regulamento
Sanitário
Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212,
de 30 de janeiro de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188 de03
de fevereiro de 2020, do Ministério da
Saúde, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde
Pública
de
Importância
Nacional
(ESPIN)
em

decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (2019-Ncovi), especialmente a
obrigação de articulação dos gestores do
SUS como competência do Centro de
Operações de Emergências em Saúde
Pública (COE-nCoV);
CONSIDERANDO a Portaria Gabinete n.º 037
de 06 de março de 2020, da Secretaria
Municipal de Saúde, que instituiu a Sala
de Situação do Coronavírus (2019-nCoV)
no âmbito da Subsecretaria Municipal de
Vigilância em Saúde; e
CONSIDERANDO a necessidade de adoção
de ações coordenadas para enfrentamento
da Emergência em Saúde Pública de
Importância no Município de Nova Iguaçu,
decorrente do “coronavírus”;
DECRETA:
Art. 1º.Fica instalado o Gabinete de Crise para
a adoção de medidas de enfrentamento da
Emergência em Saúde Pública de Importância
Municipal decorrente do coronavírus (2019nCoV).
Art. 2º. O Gabinete de Crise tem por finalidade
mobilizar e coordenar as atividades dos
órgãos e entidades públicas municipais
quanto às medidas a serem adotadas para
minimizar os impactos decorrentes da
Emergência em
Saúde
Pública
de
Importância
Municipal,
decorrente
do
coronavírus (2019-nCoV).
Parágrafo único. As ações a serem
demandadas pelo Gabinete de Crise são de
caráter institucional.
Art. 3º. O Gabinete de Crise será composto
por representantes dos seguintes órgãos:
I –Secretaria Municipal de Saúde;
II–Secretaria Municipal de Defesa Civil;
II –Secretaria Municipal de Assistência Social;
III –Secretaria Municipal de Educação;
IV –Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
V –Secretaria Municipal de Governo –
Assessoria de Comunicação
Parágrafo único. A participação no Gabinete
de Crise será considerada como atividade de
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relevância pública não ensejando qualquer
tipo de remuneração.

emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus;

Art. 4º.A coordenação do Gabinete de Crise
instituído
por este Decreto caberá
ao
Secretário Municipal de Saúde, máxima
autoridade
sanitária pública no âmbito
municipal, de modo a garantir a adoção de
providências uniformes e tecnicamente
adequadas
para
enfrentamento
da
Emergência em
Saúde
Pública
de
Importância
Municipal
decorrente
do
coronavírus (2019-nCoV).

IV -o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional
-ESPIN,
a
Declaração
de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional e o reconhecimento de
pandemia do novo coronavírus (COVID-19)
pela Organização Mundial da Saúde -OMS;

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.893 DE 17 DE MARÇO DE
2020: Declara situação de emergência e
dispõe
medidas
de
prevenção
e
enfrentamento a propagação do novo
coronavírus
(COVID-19)
no
âmbito
municipal.
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I -que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços
para
sua promoção,
proteção
e
recuperação, na forma dos artigos 196 e 197
da Constituição da República;
II -as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020;
III -a necessidade de regulamentação da
Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da

V -a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;
VI -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV,
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
VII -o
estabelecimento
de
medidas
temporária de combate ao coronavírus por
meio do Decreto Estadual nº 46.970 de 13 de
março de 2020;
VIII -o
reconhecimento
da
situação
emergência na saúde pública do Estado do
Rio de Janeiro por meio do Decreto Estadual
nº 46.973 de 16 de março de 2020 republicado
no D.O.E de 17 de março de 2020;
IX -o monitoramento realizado pela Secretaria
Municipal de Saúde que coordena a Vigilância
em Saúde e a Sala de Situação, o Grupo
Condutor de Enfrentamento e o Grupo de
Trabalho de Gerenciamento de Resposta ao
Coronavírus instituídos por meio da Portaria
nº 37/SEMUS/2020.
X -ao deliberado na segunda reunião do
Gabinete de Crise criado por meio do
Decreto nº 11.891 de 13 de março de 2020;
DECRETA:
Art.1º
Fica declarada Situação de
Emergência decorrente do risco iminente de
propagação do novo coronavírus (COVID19) e com o objetivo de resguardar o
interesse da coletividade na prevenção do
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contágio fica estabelecido, no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta:
I -a dispensa de comparecimento no local de
trabalho pelos servidores com 60 (sessenta)
anos ou mais de idade;
II -a dispensa de comparecimento no local de
trabalho pelas servidoras gestantes;
III -o funcionamento dos órgãos da
Administração será de 11 (onze) horas até
as 15 horas para minimizar os riscos
decorrentes do deslocamento em horário de
pico;
IV -os titulares/dirigentes dos órgãos da
Administração deverão elaborar escala de
trabalho alternando dia de trabalho na
repartição e dia de trabalho remoto.
§ 1º O estabelecido neste artigo perdurará
até 30 de março de 2020, podendo ser
prorrogado.
§ 2º O estabelecido neste artigo não se
aplica
aos
servidores
da Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal
de Defesa Civil e aqueles lotados nos
abrigos municipais, devendo os titulares das
pastas estabelecer resolução específica.
§ 3º Os servidores deverão estar aptos e
disponíveis para retomarem as rotinas
normais de trabalho tão logo cessem os
efeitos do disposto neste artigo.
Art. 2ºFicam ratificadas as recomendações
previstas nos artigos 5º e 6º do Decreto nº
46.973 de 17 de março de 2020 do Governo
do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 3º
Fica determinada avaliação de
suspensão total ou parcial do gozo de férias
dos servidores da Secretaria Municipal de
Saúde, da Secretaria Municipal de Defesa
Civil e da Secretaria Municipal de Assistência
Social a fim de que não se comprometam as
medidas de prevenção.
Art. 4º Os titulares/dirigentes dos órgão da
Administração Direta e Indireta poderão
conceder antecipação de férias e/ou
flexibilização da jornada de trabalho com a
efetiva compensação;

I -poderão ser requisitados bens e serviços
de pessoas naturais e jurídicas, hipótese
em que será garantido o pagamento
posterior de indenização justa;
II -nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666 de 21
de junho de 1993 e do art. 4º da Lei 13.979 de
6 de fevereiro de 2020, fica autorizada a
dispensa de licitação para aquisição de
bens
e
serviços
destinados
ao
enfrentamento da emergência.
Art. 6º As medidas aplicadas por este Decreto
podem ser prorrogadas, caso necessário.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data da
sua publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.895 DE 18 DE MARCO DE
2020: Altera o Decreto Nº 11.760 de 30 de
setembro de 2019 que institui o calendário
de recolhimento de tributos municipais de
Nova Iguaçu (CATRINI), para o exercício de
2020, fixa os índices de atualização
monetária dos créditos da Fazenda
Municipal, e dá outras providências.
O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA
IGUAÇU, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei, especialmente aquelas
determinadas pelo art. 87, inciso XV da Lei
Orgânica, e
Considerando a necessidade de fixar as
datas e os prazos para o pagamento dos
Tributos Municipais para vigorar no exercício
de 2020, como determinam os artigos 27,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 189-A, 210, 213,
222, 229, 233, 245, 257, 281, 293, 306, 692
do Código Tributário Municipal, Lei
Complementar nº 3.411/2002 e suas
alterações;
Considerando a declaração de situação de
emergência e medidas de prevenção e
enfrentamento
a propagação do
novo
coronavirus (COVID-19) no âmbito municipal
através dos Decretos nº 11.891 de 13 de

Art. 5ºPara o enfrentamento da situação
de
emergência, ficam estabelecidas as
seguintes medidas:
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março de 2020 e nº 11.893 de 17 de março de
2020.
Considerando a importância de proceder
ajustes nas datas do Calendário Fiscal de
Recolhimento de Tributos Municipais de Nova
Iguaçu (CATRINI), no que se refere às taxas
consolidadas e tornar possível o contribuinte
ter maior prazo para o cumprimento das
suas obrigações tributárias com o Município;
DECRETA:
Art. 1ºFicam
alteradas as
datas para
cobrança conforme nova redação do Art. 5º
do Decreto Nº 11.760 de 30 de setembro
de 2019, conforme segue:

VI -Taxa de Fiscalização de Veículos de
Transportes de Passageiros (TFV) –conforme
artigos 233 e 229 da LC 3.411/2002,
a)item 1 e 2, mensalmente, com
vencimento no dia 15 de cada mês, ou no
1º dia útil após, considerado o parágrafo único
do artigo 2º deste
decreto,
sendo
a
primeira parcela com vencimento em
17/02/2020.

“Art. 5ºA cobrança será feita mediante a
seguinte forma:
...
IV -ISS
Autônomo-conforme Art. 173,
alterado pela LC 019 de 2006, terá duas
formas de pagamento:

b)item3, em três cotas quadrimestrais com
vencimentos em 15/04/2020, 15/08/2020,
15/12/2020.

a) Cota única sem desconto -com vencimento
em 15/04/2020;
b) Parcelado em 4 (quatro) cotas
trimestrais
com
vencimento
em
15/04/2020; 05/06/2020; 08/09/2020 e
07/12/2020.

V -Taxas Consolidadas de coleta de lixo
sobre Imóveis Comerciais (TSC), Taxa de
Fiscalização Sanitária (TFS) e Taxa de
Controle Ambiental (TCA)-conforme Artigos
189-A, 210, 213-A e 306, serão lançadas
em um único carnê para pagamento de duas
formas,

Art. 2º Os contribuintes deverão retirar as
taxas com as datas atualizadas através do
portal do contribuinte através do endereço:
www.novaiguacu.rj.gov.br, ou através do email:
empresarial.semef@novaiguacu.rj.gov.br.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Rogerio Martins Lisboa
Prefeito

a) Cota única sem desconto -com vencimento
em 15/04/2020;

b) Parcelado em 4 (quatro) cotas
trimestrais
com
vencimento
em
15/04/2020;
05/06/2020;
08/09/2020;
07/12/2020

DECRETO Nº 11.897 DE 20 DE MARÇO DE
2020: Suspende o protesto de dívida
ativa municipal pelo prazo de sessenta
dias em razão do covid-19.
O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA
IGUAÇU, no uso das atribuições que lhe
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confere o art.87, inciso VII da Lei Orgânica e
CONSIDERANDO;
A virtual
paralização
das
atividades
econômicas em decorrência das medidas
sanitárias de quarentena impostas à
população pelo COVID-19; o pedido de
reconhecimento de calamidade pública pelo
Governo Federal conforme Mensagem nº 93
da Presidência da República de 18 de março
de 2020 em razão do COVID-19;
DECRETA:
Art. 1º-Fica SUSPENSO o protesto de
certidões de dívida ativa tributária municipal
pelo prazo de sessenta dias a contar da
publicação do presente Decreto.
Art. 2º -Este Decreto entra em vigor na data
da sua publicação.

Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, 20 de
março de 2020.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
PREFEITO

DECRETO Nº 11. 898 DE 21 DE MARÇO DE
2020: Adota
medidas
restritivas
excepcionais
para contenção
da
disseminação do surto de covid-19 no
âmbito do território municipal.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA
IGUAÇU, usando das atribuições que lhe
confere o art. 87 da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a situação de emergência
em saúde declarada pelo Decreto Municipal
n.° 11.893 de 17 de março de 2020;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto
Estadual n.º 46.980 de 19 de março de
2020;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3
de fevereiro de 2020, do Ministério da
Saúde, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde
pública
de
Importância
Nacional
(ESPIN)
em

decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), especialmente a
obrigação de articulação dos gestores do
SUS como competência do Centro de
Operações de Emergências em Saúde
Pública (COE-nCoV);
CONSIDERANDO
o
monitoramento
realizado pela Secretaria Municipal de
Saúde que coordena a Vigilância em
Saúde e a Sala de Situação, o Grupo
Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de
Trabalho
de Gerenciamento de
Resposta ao Coronavírus instituídos por
meio da Portaria nº 37/SEMUS/2020;
CONSIDERANDO a necessidade de, para
além da manutenção de medidas de
indução, a adoção de medidas excepcionais e
temporárias de restrição para a adequada
contenção da disseminação do surto de
COVID-19;
CONSIDERANDO a competência prevista
nos incisos XIX, XX, XXI, do art, 14, da Lei
Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art. 1º -Fica proibido o funcionamento das
seguintes atividades no âmbito do território
municipal:
I)Lojas comerciais, centros comerciais e
shoppings centers, inclusive, praças de
alimentação;
II)Bares,
restaurantes,
congêneres;

lanchonetes

e

III)Academias,
clubes
de
recreação
diurnos e noturnos e estabelecimentos
similares;
IV)Salões de beleza e estabelecimentos
similares.
Parágrafo
Primeiro.
A
restrição
de
funcionamento prevista no inciso I não se
aplica às farmácias, clínicas, laboratórios,
supermercados, clínicas veterinárias e pet
shop.
Parágrafo Segundo. Não se inclui na restrição
do inciso II os serviços de delivery e entrega
pelos estabelecimentos ou por serviço de
aplicativo.
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Art. 2°-Fica proibida a circulação de ônibus
de turismo no território municipal.
Parágrafo único. A inobservância da restrição
prevista no caput sujeitará o infrator, sem
prejuízo de sanção prevista no Código de
Trânsito Brasileiro, à multa prevista no art.
115, do Código Municipal de Posturas (Lei
Municipal n.° 2.112 de 21 de dezembro de
1991).
Art. 3°-A fiscalização da observância das
restrições previstas neste Decreto caberá
aos agentes fiscalizadores municipais, com
apoio do efetivo vinculado ao Programa
Segurança Presente, sob a coordenação da
Subsecretaria de Controle Urbano da
Secretaria Municipal de Segurança.
Art. 4°-A interdição ou embargo temporário
do estabelecimento será realizada mediante
ato formal em caso de não cumprimento
voluntário das restrições deste Decreto,
observando-se o disposto no Código
Municipal de Posturas (Lei Municipal n.°
2.112 de 21 de dezembro de 1991), em
especial, no art. 232, inciso I.
Art. 5º -Este Decreto entrará em vigor a
zero hora de 22 de março de 2020 e
perdurará pelo prazo de 15 (quinze) dias
sujeito à prorrogação.

Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, 21 de
março de 2020.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.900 DE 26 DE MARÇO DE
2020: Altera o decreto municipal nº
11.891, de 13 de março de 2020, que
cria
o
gabinete
de
crise
para
enfrentamento da
emergência
de
saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
novo
coronavírus.
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
DECRETA:
Art. 1º O Art. 3º do Decreto Municipal nº
11.891, de 13 de março de 2020, que cria o
Gabinete de Crise para Enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública de importância
Internacional
decorrente
do
novo
coronavírus, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 3º.O Gabinete de Crise será composto
por representantes dos seguintes órgãos:
I -Secretaria Municipal de Saúde;
II -Secretaria Municipal de Defesa Civil;
III -Secretaria Municipal de Assistência Social;
IV -Secretaria Municipal de Educação;
V -Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
VI -Secretaria Municipal de Governo –
Assessoria de Comunicação;
VII –Secretaria Municipal de Administração.
Parágrafo único.
A participação no
Gabinete de Crise será considerada como
atividade de relevância pública não
ensejando qualquer tipo de remuneração.”
(NR)
Art. 2º O Art. 4º do Decreto nº 11.891/2020
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 4º.A coordenação do Gabinete de Crise
instituído por este Decreto caberá ao
Secretário Municipal de Saúde, máxima
autoridade sanitária pública
no
âmbito
municipal, de modo a garantir a adoção
de providências uniformes e tecnicamente
adequadas
para
enfrentamento
da
Emergência em Saúde Pública de Importância
Municipal decorrente do coronavírus (2019nCoV).
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§ 1º O assessoramento jurídico para as
medidas adotadas no âmbito do Gabinete de
Crise, quando necessário, poderá ser
solicitado junto à Procuradoria Geral do
Município.

III -o funcionamento dos órgãos da
Administração será de 11 (onze) horas até
as 15 horas para minimizar os riscos
decorrentes do deslocamento em horário de
pico;

§ 2º A Gerência de Ação Governamental
e a Escola de Governo auxiliarão nos
trabalhos do Gabinete de Crise.” (NR)

IV -os titulares/dirigentes dos órgãos da
Administração deverão elaborar escala de
trabalho alternando dia de trabalho na
repartição e dia de trabalho remoto.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data da
sua publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.901 DE 26 DE MARÇO DE
2020: Altera o decreto municipal nº
11.893, de 17 de março de 2020, que
declara situação de emergência e
enfretamento a propagação no novo
coronavírus
(covid-19)
no
âmbito
municipal.
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
DECRETA:
Art. 1º O Art. 1º do Decreto Municipal nº
11.893, de 17 de março de 2020, que declara
situação de emergência e enfrentamento a
propagação do novo coronavírus (COVID-19)
no âmbito municipal, passa a ter a seguinte
redação:
“Art.1ºFica
declarada
Situação
de
Emergência decorrente do risco iminente de
propagação do novo coronavírus (COVID19) e com o objetivo de resguardar o
interesse da coletividade na prevenção do
contágio fica estabelecido, no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta:
I -a dispensa de comparecimento no local de
trabalho pelos servidores com 60 (sessenta)
anos ou mais de idade;
II -a dispensa de comparecimento no local de
trabalho pelas servidoras gestantes e
lactantes; (NR)

§ 1º O estabelecido neste artigo perdurará até
30 de março de 2020, podendo ser
prorrogado.
§ 2º O estabelecido neste artigo não se
aplica
aos
servidores
da Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de
Defesa Civil, à Guarda Ambiental e os
lotados nos abrigos municipais por
constituírem atividade essencial, devendo
os titulares das pastas estabelecer resolução
específica. (NR)
§ 3º Os servidores deverão estar aptos e
disponíveis para retomarem as rotinas
normais de trabalho tão logo cessem os
efeitos do disposto neste artigo.”
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data da
sua publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.902 DE 26 DE MARÇO DE
2020: Altera o decreto municipal nº
11.898, de 21 de março de 2020, que
adota medidas restritivas excepcionais
para contenção da disseminação do
surto de covid-19 no âmbito do território
municipal.
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
DECRETA:
Art. 1º Altera o Art. 1º, § 1º, do Decreto
Municipal nº 11.898, de 21 de março de
2020, que adota medidas restritivas

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

637
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

excepcionais
para contenção da
disseminação do surto de COVID-19 no
âmbito do território municipal, que passa a ter
a seguinte redação:
§ 1º A restrição de funcionamento prevista no
inciso I não se aplica às farmácias, clínicas,
laboratórios,
supermercados,
clínicas
veterinárias, pet shop, padarias, peixarias,
açougues e hortifrútis que ficam, inclusive,
recomendas a ampliarem o horário de
atendimento com a finalidade de evitar
aglomerações. (NR)
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data da
sua publicação.

II -clínicas veterinárias, pet shops; III supermercados, mercado de pequeno
porte, armazéns, lojas de conveniências;
IV -açougues,
aviários,
peixarias;
hortifrútis;
V -padarias, lanchonetes; VI materiais de limpeza e higiene pessoal; VII material de construção e ferragens. Os
estabelecimentos
ficam recomendados a
ampliarem o horário de atendimento com a
finalidade de evitar aglomerações.” (NR)
.........................................................................
.........................................
Art. 2º As alterações decorrentes deste
decreto entrarão em vigor a partir da zero hora
do dia 28 de março de 2020 (sábado).

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.904 DE 28 DE MARÇO
DE2020: Altera o Decreto Municipal nº
11.898, de 21 de março de 2020, que
adota medidas restritivas excepcionais
para contenção da disseminação do
surto de COVID-19 no âmbito do
território municipal.
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
DECRETA:
Art. 1ºAltera o Art. 1º do Decreto Municipal nº
11.898, de 21 de março de 2020, que adota
medidas restritivas excepcionais para
contenção da disseminação do surto de
COVID-19 no âmbito do território municipal,
que passa a ter a seguinte redação:
“Art.1º..............................................................
....................................
.........................................................................
......................................
II) Bares, restaurantes e congêneres;
.........................................................................
........................................

DECRETO Nº 11.904 DE 28 DE MARÇO DE
2020: Republicado por incorreção
Altera o Decreto Municipal nº 11.898, de
21 de março de 2020, que adota medidas
restritivas excepcionais para contenção da
disseminação do surto de COVID-19 no
âmbito do território municipal.
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
DECRETA:
Art. 1º Altera o Art. 1º do Decreto Municipal nº
11.898, de 21 de março de 2020, que adota
medidas restritivas excepcionais para
contenção da disseminação do surto de
COVID-19 no âmbito do território municipal,
que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1ºFica proibido o funcionamento das
seguintes atividades no âmbito do território
municipal:
I -Lojas comerciais, centros comerciais e
shoppings centers, inclusive, praças de
alimentação;

§ 1º As restrições de funcionamento não se
II -Bares, restaurantes e congêneres;
aplicam a: I -farmácias, clínicas, laboratórios;
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III -Academias,
clubes
de
recreação
diurnos
e noturnos e estabelecimentos
similares;
IV -Salões de beleza e estabelecimentos
similares.

II -as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020;

§ 1º A restrição de funcionamento previstas
nos incisos não se aplicam a: I -farmácias,
clínicas, laboratórios; II -clínicas veterinárias,
pet shops; III -supermercados, mercado de
pequeno porte, armazéns,
lojas de
conveniências;
IV -açougues,
aviários,
peixarias;
hortifrútis;
V -padarias,
lanchonetes; VI -materiais de limpeza e
higiene pessoal; VII -material de construção
e ferragens. Os estabelecimentos devem
funcionar na modalidade pague e leve,
ficando recomendados
a ampliarem
o
horário de atendimento com a finalidade de
evitar aglomerações.” (NR)

III -a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;

§ 2º Não se inclui na restrição do inciso
II os serviços de delivery e entrega pelos
estabelecimentos ou por serviço de aplicativo.

V -a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;

Art. 2º As alterações decorrentes deste
decreto entrarão em vigor a partir da zero hora
do dia 28 de março de 2020 (sábado).

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.907 DE 30 DE MARÇO DE
2020: Declara situação de calamidade em
decorrência do novo coronavírus (covid19).
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I -que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;

IV -o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;

VI –a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
VII -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
VIII -o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
IX -a decretação do estado de calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (covid-19)
por meio do Decreto Estadual nº 46.984 de
20 de março de 2020;
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X –as medidas de enfrentamento da
propagação decorrente do novo coronavírus
(COVID-19) em decorrência da situação de
emergência em saúde por meio do Decreto
Estadual nº 47.006 de 27 de março de 2020;
XI –a declaração do Estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
XII -o monitoramento
realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde e a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus instituídos por meio da
Portaria nº 37/SEMUS/2020.
XIII -o deliberado na 5ª Reunião do
Gabinete de Crise
para Enfrentamento
da Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional
decorrente do
novo coronavírus por meio do Decreto
Municipal nº 11.891 de 13 de março de 2020
e suas atualizações.
DECRETA:
Art. 1º
Fica
decretado o estado de
calamidade em razão da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19).
Art. 2º Para o enfrentamento da situação
de
calamidade,
ficam estabelecidas as
seguintes medidas:
I -poderão ser requisitados bens e serviços
de pessoas naturais e jurídicas, hipótese
em que será garantido o pagamento
posterior de indenização justa;
II -nos termos do art. 24 da Lei nº 8.666 de 21
de junho de 1993 e da Lei 13.979 de 6 de
fevereiro de 2020, fica autorizada a dispensa
de licitação para aquisição de bens e
serviços destinados ao enfrentamento da
situação de calamidade.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na
data da sua publicação e permanecerá
enquanto perdurar a emergência de saúde
pública
de importância internacional
decorrente do coronavírus.

Prefeito

DECRETO Nº 11.908 DE 30 DE MARÇO DE
2020: Dispõe sobre as medidas de
enfrentamento
da propagação
decorrente do novo coronavírus (covid19).
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I -que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
II -as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020;
III -a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
IV -o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
V -a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;
VI –a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
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e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);

DECRETA:

VII -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;

I -a dispensa de comparecimento no local
de trabalho pelos servidores com 60
(sessenta) anos ou mais de idade,
servidoras gestantes e/ou lactantes;

VIII -o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;

III -os titulares/dirigentes dos órgãos da
Administração deverão elaborar escala de
trabalho alternando dia de trabalho na
repartição e dia de trabalho remoto;

IX -a decretação do estado de calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (covid-19)
por meio do Decreto Estadual nº 46.984 de
20 de março de 2020;
X –as medidas de enfrentamento da
propagação decorrente do novo coronavírus
(COVID-19) em decorrência da situação de
emergência em saúde por meio do Decreto
Estadual nº 47.006 de 27 de março de 2020;
XI –a declaração do Estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
XII -o monitoramento
realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde e a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus instituídos por meio da
Portaria nº 37/SEMUS/2020.
XIII -o deliberado na 5ª Reunião do
Gabinete de Crise
para Enfrentamento
da Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional
decorrente do
novo coronavírus por meio do Decreto
Municipal nº 11.891 de 13 de março de 2020
e suas atualizações.
XIV –a declaração da Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020.

Art.1º Com o objetivo de resguardar o
interesse da coletividade na prevenção do
contágio fica estabelecido, no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta:

II –o funcionamento dos órgãos da
Administração será de 11 (onze) horas até as
15 horas para minimizar os riscos decorrentes
do deslocamento em horário de pico;

§ 1º O estabelecido neste artigo não se
aplica
aos
servidores
da Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal
de Defesa Civil, à Guarda Ambiental e os
lotados nos abrigos municipais por
constituírem atividade essencial, devendo os
titulares das pastas estabelecer resolução
específica.
§ 2º Os servidores deverão estar aptos e
disponíveis para retomarem as rotinas
normais de trabalho tão logo cessem os
efeitos do disposto neste artigo.
Art. 2º
Fica determinada avaliação de
suspensão total ou parcial do gozo de férias
dos servidores da Secretaria Municipal de
Saúde, da Secretaria Municipal de Defesa
Civil, da Guarda Ambiental e da Secretaria
Municipal de Assistência Social a fim de que
não se comprometam as medidas de
prevenção.
Parágrafo único. Os titulares/dirigentes dos
demais órgãos da Administração poderão
conceder antecipação de férias e/ou
flexibilização da jornada de trabalho com a
efetiva compensação.
Art. 3ºFica mantida a suspensão das ações
que envolvam concentração ou aglomeração
de pessoas, devendo os titulares/dirigentes
dos órgãos da Administração Direta e Indireta
ou o Gabinete de Crise criado por meio do
Decreto nº 11.891 de 13 de março de
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2020, expedir resolução que detalhará as
atividades suspensas.
Parágrafo único. Os titulares/dirigentes dos
órgãos
deverão
envidar esforços para
manutenção das atividades possíveis por
meio de recursos tecnológicos.
Art. 4º Este decreto entrará em vigor na
data da sua publicação e perdurará pelo
prazo de 15 (quinze) dias sujeito a alterações.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.909 DE 31 MARÇO DE
2020: Estabelece medidas temporárias
para redução do impacto econômico
sobre os contribuintes durante a
vigência da situação de calamidade no
Município de Nova Iguaçu.
O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA
IGUAÇU, no uso de suas atribuições que lhe
confere a legislação em vigor, com fulcro no
disposto no art. 88, da Lei Orgânica do
Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO,
a
publicação
do
DECRETO Nº 11.893 DE 17 DE MARÇO
DE 2020 e da Lei 4.890 de 25 de março de
2020, que declaram situação de emergência e
dispõe
medidas
de
prevenção
e
enfrentamento a propagação do novo
coronavírus (COVID-19) no âmbito municipal;
CONSIDERANDO,
a
publicação
do
DECRETO Nº 11.907 DE 30 DE MARÇO
DE 2020 que decretou o Estado de
Calamidade em razão da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) no âmbito municipal;
CONSIDERANDO,
a
publicação
do
DECRETO Nº 11. 898 DE 21 DE MARÇO
DE 2020, que adotou medidas restritivas
excepcionais para contenção do surto de
COVID-19 no âmbito do território municipal;

CONSIDERANDO, o reconhecimento da
situação emergência na saúde pública do
Estado do Rio de Janeiro por meio do
Decreto Estadual nº 46.973 de 16de março
de 2020 republicado no D.O.E de 17 de março
de 2020;
CONSIDERANDO,
a
necessidade
do
estabelecimento de medidas temporárias
para a redução do impacto econômico sobre
os contribuintes durante a vigência da
situação de calamidade no Município de
Nova Iguaçu.
DECRETA:
Art. 1º -Fica prorrogado o prazo para
pagamento da parcela 02 do IPTU, descrito no
Artigo 5º, “I” do Decreto 11.760 de 30 de
Setembro de 2019 para o dia 15 de maio de
2020 –CATRINI.
§1º-O vencimento das demais parcelas fica
mantido;
§2º-O contribuinte deverá solicitar a
emissão da guia com o novo vencimento
através dos canais de atendimento digitais
da
Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças.
Art. 2º -Durante a vigência da situação de
calamidade no Município de Nova Iguaçu,
fica estendido de 15 (quinze) para 30
(trinta) dias o prazo para o recolhimento da
Taxa de Localização e Fiscalização de
Atividades Econômicas, a contar da data do
seu lançamento.
Parágrafo único-Aqueles contribuintes que já
tenham recebido, durante a vigência da
situação de emergência ou da situação de
calamidade no Município de Nova Iguaçu,
a guia para recolhimento da Taxa de
Localização e Fiscalização de Atividades
Econômicas com vencimento para 15
(quinze) dias e nas quais ainda não tenho
ocorrido o seu vencimento, poderão solicitar
a emissão da guia com o novo vencimento
através dos canais de atendimento digitais
da Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças.

Art. 3º -As parcelas com vencimento no
mês de abril de 2020 cujos parcelamentos
tenham sido realizados nos termos do
Decreto nº 10.336 de 3 de Novembro de
2014 poderão ser pagas em até 30 (trinta)
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dias contados do vencimento da última
parcela do parcelamento em curso, desde
que
sua
reemissão
seja
solicitada
através dos canais de atendimento digitais
da Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças até o dia do seu
vencimento original.

DECRETO Nº 11.910 DE 6 DE ABRIL DE
2020: Dispõe sobre as medidas de
enfrentamento
da propagação
decorrente do novo coronavírus (covid19).

§1º-Neste caso, esta parcela não será
considerada para fins do descrito no caput do
artigo 27 do Decreto nº 10.336 de 3 de
Novembro de 2014.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:

§2º-Nesta nova guia não será, em nenhuma
hipótese,
aplicado
qualquer
desconto
referente a juros, multa ou correção pelo
pagamento em atraso.

I -que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;

§3º-O não pagamento desta parcela até o
prazo descrito no caput importará na
inscrição do seu valor em Dívida Ativa.
Art. 4º -Ficam suspensas as inscrições em
Dívida Ativa durante a vigência da situação de
calamidade no Município de Nova Iguaçu.
§1º-Esta suspensão será mantida pelo
período de90 (noventa) dias após a
decretação do final da situação de
calamidade no Município de Nova Iguaçu.
§2º-Ficam excluídos desta suspensão os
seguintes casos:
I -Quando a não inscrição em Dívida Ativa
puder acarretar em perda do direito de
cobrança por prescrição, desde que
devidamente justificado pelo Procurador
responsável pela autorização da inscrição
através de despacho fundamentado.
II -Quando a inscrição em Dívida Ativa tiver
sido determinada pelo Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro, pelo Tribunal de
Contas da União, pela Secretaria Municipal de
Controle Geral ou pelo Poder Judiciário em
qualquer de suas instâncias ou esferas.
Art. 5º -O presente Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

II -as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020;
III -a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
IV -o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
V -a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;
VI –a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
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importância internacional
coronavírus (COVID-19);

decorrente

do

XII –a declaração do Estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
IX -o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
X -a decretação do estado de calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (covid-19)
por meio do Decreto Estadual nº 46.984 de
20 de março de 2020;
XI –as medidas de enfrentamento da
propagação decorrente do novo coronavírus
(COVID-19) em decorrência da situação de
emergência em saúde por meio do Decreto
Estadual nº 47.006 de 27 de março de 2020
com suas republicações e atualizações;
XII -o monitoramento
realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde e a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus instituídos por meio da
Portaria nº 37/SEMUS/2020.
XIII –a declaração da Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020.
DECRETA:
Art. 1ºDe forma excepcional, com o único
objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevenção do contágio e
no combate da propagação
do
novo
coronavírus (COVID-19), fica determinada
a suspensão das seguintes atividades:
I -realização de eventos e de qualquer
atividade com a presença de público, ainda

que previamente autorizadas, que envolvem
aglomeração de pessoas, tais como evento
desportivo, show, salão de festa, casa de
festa, evento científico, comício, passeata e
afins;
II -atividades coletivas de cinema, teatro e
afins;
III -funcionamento de academias, centros
de ginástica, clubes de recreação diurnos
e
noturnos, salões de beleza e
estabelecimentos similares;
IV -funcionamento de lojas comerciais,
shopping centers, centros comerciais e
estabelecimentos
congêneres,
inclusive
praças
de alimentação. A presente
suspensão
não
se
aplica
aos
supermercados, farmácias e serviços de
saúde, como hospitais, clínicas, laboratórios
e estabelecimentos
congêneres,
em
funcionamento
no
interior
dos
estabelecimentos descritos no presente
inciso;
V -frequência, pela população, de lagoas, rios
e cachoeiras; e
VI -funcionamento
de
bares,
restaurantes,
lanchonetes
e
estabelecimentos congêneres, limitando o
atendimento ao público a 30% (trinta por
cento)da sua capacidade de lotação, com a
entrega e retirada de alimentos no próprio
estabelecimento, assim como o serviço de
entrega/delivery do estabelecimento ou por
aplicativo. A presente medida não se aplica
aos estabelecimentos sediados no interior
de hotéis, pousadas e similares, que deverão
funcionar apenas para os hospedes e
colaboradores, como forma de assegurar as
medidas de prevenção.
§ 1º -Fica autorizado o funcionamento de
pequenos estabelecimentos, tais como: lojas
de conveniência, mercado de pequeno porte,
armazém, açougue,
aviário,
peixaria,
padaria, lanchonete, hortifrúti e demais
estabelecimentos
congêneres
que
se
destinam à venda de alimentos, materiais
de limpeza e higiene pessoal, material
de
construção
e ferragens, vedada a
permanência continuada e a aglomeração de
pessoas nesses locais.
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§ 2º -As feiras livres que realizem a
comercialização de produtos de gênero
alimentício e que tem papel fundamental no
abastecimento local poderão ocorrer, desde
que cumpram as determinações da Secretaria
de Estado de Saúde e, ainda, que as
barracas mantenham distanciamento mínimo
de 2 (dois) metros e disponibilizem álcool
70% aos feirantes e público.
Art. 2ºFica autorizado o funcionamento de
forma plena e irrestrita de supermercados,
mercados
e
demais estabelecimentos
comerciais que possuam em seu CNAE os
serviços de varejo e comercialização de
produtos alimentícios.
§ 1º -os estabelecimentos comerciais de
que trata o caput do presente artigo,
deverão atentar sobre a necessidade de
afastamento entre os consumidores com
distância mínima de 1 (um) metro e sem
aglomeração de pessoas.
§ 2º -cada estabelecimento deverá dispor
de quantidade suficiente de colaboradores
para assegurar o pleno funcionamento de
suas atividades, como forma de garantir o
abastecimento da população.
§
3º -os estabelecimentos deverão
disponibilizar, sabonete líquido, papel toalha e
água corrente para a correta assepsia de
clientes e funcionários.
Art. 3ºFica proibida a circulação de ônibus
de turismo no território municipal.

observando-se o disposto no Código
Municipal de Posturas (Lei Municipal n°
2.112 de 21 de dezembro de 1991), em
especial, no art. 232, inciso I.
Art. 6ºA fiscalização da observância das
restrições previstas neste Decreto caberá
aos agentes fiscalizadores municipais, com
apoio do efetivo vinculado ao Programa
Segurança Presente, sob a coordenação da
Secretaria Municipal de Segurança.
Art. 7ºEste Decreto entrará em vigor a zero
hora de 6 de abril de 2020 e perdurará pelo
prazo de 15 (quinze) dias sujeito à
prorrogação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.911 DE 5 DE ABRIL DE
2020: Altera o decreto nº 11.908 de 30
de março de 2020 que dispõe sobre as
medidas
de
enfrentamento
da
propagação
decorrente
do
novo
coronavírus (covid-19).
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
DECRETA:

Parágrafo único. A inobservância da restrição
prevista no caput sujeitará o infrator, sem
prejuízo de sanção prevista no Código de
Trânsito Brasileiro, à multa prevista no art.
115, do Código Municipal de Posturas (Lei
Municipal n.° 2.112 de 21 de dezembro de
1991).

Art. 1ºAltera o § 1º, do Art. 1º, do Decreto nº
11.908 de 30 e março de 2020 que dispõe
sobre as medidas de enfrentamento da
propagação decorrente do novo coronavírus
(COVID-19), que passa a ter a seguinte
redação:

Art. 4ºFica autorizado o funcionamento de
forma irrestrita de todos os serviços de
saúde,
como
hospitais,
clínicas,
laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias,
pet shops, ainda que esses funcionem no
interior de shopping centers, centros
comerciais e estabelecimentos congêneres.

“§ 1º O estabelecido neste artigo não se
aplica aos servidores e unidades
da
Secretaria Municipal de Assistência Social,
Secretaria Municipal de Defesa Civil,
Secretaria Municipal de Saúde, e à Guarda
Ambiental
por constituírem atividade
essencial, devendo os titulares dos órgãos
estabelecerem resolução específica.” NR

Art. 5°A interdição ou embargo temporário
Art. 2ºEste Decreto entrará em vigor na data
do estabelecimento será realizada mediante
de sua publicação.
ato formal em caso de não cumprimento
voluntário das restrições deste Decreto,
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ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.916 DE 13 DE ABRIL DE
2020: Prorroga a vigência do decreto nº
11.908 de 30 de março de 2020 que dispõe
sobre as medidas de enfrentamento a
propagação
decorrente
do
novo
coronavírus (covid-19) no âmbito da
administração pública.
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I -o Boletim Epidemiológico nº 7 de 6 de abril
de 2020 do Ministério da Saúde;
II –o Decreto Estadual nº 47.027 de 13 de abril
de 2020 que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação decorrente
do
novo coronavírus (COVID-19), em
decorrência da situação de emergência em
saúde, e dá outras providências;
DECRETA:
Art. 1ºFica prorrogada a vigência do Decreto
nº 11.908, de 30 de março de 2020, que
dispõe sobre as medidas de enfrentamento
a
propagação decorrente do novo
coronavírus (COVID-19) no âmbito da
Administração Pública, que passa a vigorar
até 30 de abril de 2020.
Art. 2ºEste Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.917 DE 13 DE ABRIL DE
2020: Altera o decreto nº 11.910 de 6 de
abril de 2020 que dispõe sobre
as
medidas
de
enfrentamento
a
propagação
decorrente
do
novo
coronavírus (covid-19).
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
considerando o disposto no Decreto Estadual
nº 47.006 de 27 de março de 2020 e suas
alterações,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o § 1º, do Art. 1º, do
Decreto nº 11.910 de 6 de abril de 2020, que
dispões sobre as medias de enfrentamento
à
propagação decorrente do
novo
coronavírus (COVID-19), que passa a ter a
seguinte redação:
“§ 1º -Fica autorizado o funcionamento
de pequenos estabelecimentos, tais como:
lojas de conveniência, mercado de pequeno
porte,
armazém,
açougue,
aviário,
peixaria,
padaria, lanchonete, hortifrúti e
demais estabelecimentos congêneres que se
destinam à venda de alimentos; materiais
de limpeza e higiene pessoal; artigos de
ótica;
de
construção
e
ferragens;
estacionamento de veículos; vedada a
permanência continuada e a aglomeração de
pessoas nesses locais.”
Art. 2ºInclui parágrafo único ao Art. 4º do
Decreto nº 11.910/06.04.2020) com a
seguinte redação:
“Parágrafo único.
Fica autorizado o
funcionamento de estabelecimentos que se
destinam a venda de tecidos, aviamentos e
insumos utilizados
na produção de
máscaras, aventais, toucas para proteção
individual; devendo criar meios para
distanciamento
entre
os
clientes,
disponibilizar álcool e outros produtos
apropriados para higienização e impedir a
aglomeração de pessoas.”
Art. 3ºEste Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
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Prefeito

DECRETO Nº 11.923 DE 20 DE ABRIL DE
2020: Prorroga as medidas estabelecidas
no decreto nº 11.910 de 6 de abril de 2020
para enfrentamento à
propagação
decorrente do novo coronavírus (covid19).
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I -que a saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma dos artigos 196 e 197
da Constituição da República;
II -as medidas de emergência em saúde
pública de importância nacional
e
internacional, ou seja, as situações
dispostas
no Regulamento
Sanitário
Internacional, promulgado pelo Decreto
Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020;
III -a necessidade de regulamentação da
Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus;
IV -o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
V –a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em Saúde
pública de Importância Nacional (ESPIN)
em decorrência da Infecção Humana pelo
novo coronavírus;

VI -a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020,
que dispõem sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
VII -a declaração do Estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços
de saúde dos Municípios ao Sistema Único
de Saúde conforme o artigo 289, incisos I
e IV, da Constituição do Estado do Rio de
Janeiro;
IX -o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
X -a decretação do estado de calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID-19)
por meio do Decreto Estadual nº 46.984 de 20
de março de 2020;
XI -o Decreto Estadual nº 47.027 de 13 de
abril de 2020 que dispõe sobre as medidas
de enfrentamento da propagação decorrente
do novo coronavírus (COVID-19), em
decorrência da situação de emergência em
saúde, e dá outras providências;
XII -a declaração da Situação de Calamidade
por meio do Decreto Municipal nº 11.907 de
30 de março de 2020.
XIII -o monitoramento
realizado
pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde e a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o
Grupo de Trabalho de Gerenciamento de
Resposta ao Coronavírus instituídos por meio
da Portaria nº 37/SEMUS/2020.

XIV -o monitoramento realizado pelo Gabinete
de Crise criado por meio do Decreto nº
11.891 de 13 de março de 2020 e suas
atualizações;
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XIX -os Boletins Epidemiológicos nºs 07, 10 e
11 do Ministério da Saúde;
DECRETA:
Art. 1ºFicamprorrogadas por 7 (sete) dias
as
medidas
de enfrentamento
da
propagação
decorrente
do
novo
coronavírus(COVID-19) estabelecidas no
Decreto nº 11.910 de 6 de abril de 2020 e suas
atualizações.
Art. 2ºEste Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.927 DE 24 DE ABRIL DE
2020: Dispõe sobre a utilização de
máscaras pela população e
outras
medidas
de
enfrentamento
à
propagação
decorrente
do
novo
coronavírus (covid-19).
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I -que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
II -as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020;
III -a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;

IV -o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
V -a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;
VI –a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
VII -a declaração do Estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
IX -o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
X -a decretação do estado de calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;
XI -o Decreto Estadual nº 47.027 de 13 de
abril de 2020 que dispõe sobre as medidas
de
enfrentamento
da
propagação
decorrente do novo coronavírus(COVID19), em decorrência da
situação de
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emergência em
providências;

saúde,

e

dá

outras

CGGAP/DESF/SAPS/MS do Ministério da
Saúde.

XII -o monitoramento
realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus instituídos por meio da
Portaria nº 37/SEMUS/2020.

§
3º -As
máscaras
de uso
hospitalar/cirúrgicas devem ser utilizadas
preferencialmente pelos profissionais de
saúde e pelas pessoas que apresentarem
sintomas de síndrome gripal.

XIII -o monitoramento
realizado pelo
Gabinete de Crise criado por meio do Decreto
nº 11.891 de 13 de março de 2020 e suas
atualizações;
XIV -a declaração da
Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020;
XV -Decreto nº 11.908 de 30 de março de
2020 e o Decreto nº 11.910 de 6 de abril de
2020 e suas atualizações que dispõe sobre
as medidas de enfrentamento da propagação
decorrente do novo coronavírus (COVID19);
XVI -os Boletins Epidemiológicos n.ºs 05, 06 e
11 do Ministério da Saúde que dispõe sobre
medidas
não
farmacológica
para
contenção
da propagação do novo
coronavírus (COVID-19);
XVII –a Nota Informativa nº 3/2020CGGAP/DESF/SAPS/MS do Ministério da
Saúde que dispõe sobre o uso de
máscaras caseiras pela população em geral;
DECRETA:
Art. 1ºFica recomendada a toda população do
Município de Nova Iguaçu a utilização de
máscara de confecção doméstica para
proteção facial (boca e nariz) sempre que
precisarem sair de casa e/ou necessitarem de
estabelecer contato com outras pessoas.
§ 1º -A utilização de máscaras de proteção
não importará em prejuízo à observância das
demais recomendações profiláticas e não
farmacológicas expedidas pelas autoridades
públicas.
§ 2º -A população em geral deverá utilizar
máscaras de confecção doméstica conforme
orientações
que
constam
na Nota
Informativa
nº
3/2020-

Art. 2ºOs serviços e atividades econômicas
essenciais excepcionadas a funcionarem
conforme especifica o Decreto nº 11.910 de 6
de abril de 2020 e suas atualizações, deverão:
I -impedir o acesso, permanência e o
atendimento de clientes que não estejam
utilizando máscara de proteção facial
conforme Art. 1º deste Decreto;
II -disponibilizar álcool em gel e lavatório
com água e sabão/sabonete (líquido) para
seus clientes e trabalhadores;
III -disponibilizar álcool em gel, luvas e
máscaras de proteção facial conforme Art.
1º desde Decreto para seus trabalhadores;
IV -adotar medidas para que seja possível o
distanciamento de ao menos 2 (dois) metros
entre as pessoas;
V -intensificar a limpeza periódica de
superfícies e equipamentos de uso dos
trabalhadores e clientes, mantendo o
ambiente sempre limpo e arejado;
VI -orientar clientes e trabalhadores sobre
as formas de higienização e assepsia para
contenção da disseminação do novo
coronavírus.
Parágrafo único. A interdição ou embargo
temporário
do
estabelecimento
será
realizada mediante ato formal em caso
de
não
cumprimento voluntário das
restrições deste Decreto, observando-se o
disposto no Código Municipal de Posturas
(Lei Municipal n° 2.112 de 21 de dezembro de
1991), em especial, no art. 232, inciso I.
Art. 3ºÉ obrigatório o uso de máscara de
proteção facial:
I –em todos os prédios e dependências dos
órgãos da administração pública municipal
(direta e indireta);

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

649
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

II –nos meios de transporte: público
coletivo, táxi e transporte de passageiros
compartilhado por aplicativos.

CONSIDERANDO:

Parágrafo único. Os dirigentes de órgãos
da administração pública municipal (direta e
indireta) e as concessionárias de transporte
público municipal
deverão
dispor
de
mecanismo para cumprimento ao disposto
neste artigo.

I -que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;

Art. 4ºFica recomendado aos munícipes
que não realizem nem permaneçam em
aglomerações nos espaços públicos, tais
como praças, parques,
calçadões
e
assemelhados, sendo aceitáveis, apenas,
as movimentações de natureza transitória.

II -as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020;

Art. 5ºA fiscalização da observância das
restrições previstas neste Decreto caberá
aos agentes fiscalizadores municipais sob a
coordenação da Secretaria Municipal de
Segurança.

III -a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;

Art. 6ºO descumprimento ao estabelecido
neste decreto sujeitará na aplicação das
sanções previstas na legislação, dentre as
quais os crimes elencados nos artigos 268
e 330 do Código Penal que tratam,
respectivamente, das infrações de medida
sanitária preventiva e do crime de
desobediência.

IV -o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;

Art. 7ºEste decreto vigorará da data de
sua publicação até que se perdure a
Situação de Calamidade declarada por
meio do Decreto nº 11.907 de30 de março
de 2020 e suas atualizações, podendo ser
alterado.

V -a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.928 DE 27 DE ABRIL DE
2020: Prorroga e atualiza as medidas de
enfrentamento à propagação decorrente
do novo coronavírus (covid-19).
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,

VI -a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
VII -a declaração do Estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;

VIII -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
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recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;

festa, evento científico, comício, passeata e
afins;

IX -o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;

III -funcionamento de academias, centros
de ginástica, clubes de recreação diurnos
e
noturnos,
salões
de
beleza
e
estabelecimentos similares;

X -a decretação do estado de calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;
XI -o Decreto Estadual nº 47.027 de 13 de
abril de 2020 que dispõe sobre as medidas
de
enfrentamento
da
propagação
decorrente do novo coronavírus (COVID19), em decorrência da
situação de
emergência em saúde, e dá outras
providências;
XII -o monitoramento
realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus instituídos por meio da
Portaria nº 37/SEMUS/2020.
XIII -o monitoramento
realizado pelo
Gabinete de Crise criado por meio do Decreto
nº 11.891 de 13 de março de 2020 e suas
atualizações;
XIV -a declaração da
Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020;
XV -o Boletim Epidemiológico nº 13 do
Ministério da Saúde;
DECRETA:
Art. 1º Com o único objetivo de resguardar o
interesse da coletividade na prevenção do
contágio e no combate da propagação do
novo
coronavírus
(COVID-19),
fica
determinada a suspensão das seguintes
atividades:
I –realização de eventos e de qualquer
atividade com a presença de público, ainda
que previamente autorizadas, que envolvem
aglomeração de pessoas, tais como evento
desportivo, show, salão de festa, casa de

II -atividades coletivas de cinema, teatro e
afins;

IV -funcionamento de lojas comerciais,
shopping
centers,
centros comerciais,
galerias e estabelecimentos congêneres,
inclusive praças de alimentação. A presente
suspensão
não
se
aplica
aos
supermercados, farmácias e serviços de
saúde, como hospitais, clínicas, laboratórios
e estabelecimentos
congêneres,
em
funcionamento
no
interior
dos
estabelecimentos descritos no presente
inciso;
V -frequência, pela população, de lagoas, rios
e cachoeiras.
Art. 2ºDe forma excepcional, fica autorizado o
funcionamento de:
I -supermercados, mercados e demais
estabelecimentos comerciais que possuam
em seu CNAE os serviços de varejo e
comercialização de produtos alimentícios;
II -restaurantes, bares e lanchonetes e
estabelecimentos congêneres, limitando o
atendimento ao público a 30% (trinta por
cento) da sua capacidade de lotação, com a
entrega e retirada de alimentos no próprio
estabelecimento, assim como o serviço
de entrega/delivery do estabelecimento ou
por aplicativo. A presente medida não se
aplica aos estabelecimentos sediados no
interior de hotéis, pousadas e similares, que
deverão funcionar apenas para os hospedes
e colaboradores, como forma de assegurar as
medidas de prevenção.
III -pequenos estabelecimentos, tais como:
lojas de conveniência, mercado de pequeno
porte, armazém, açougue, aviário, peixaria,
padaria, lanchonete, hortifrúti e demais
estabelecimentos
congêneres
que
se
destinam à venda de alimentos; materiais de
limpeza e higiene pessoal; artigos de ótica;
de construção e ferragens; estacionamento de
veículos;
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IV -feiras
livres
que
realizem
a
comercialização de produtos de gênero
alimentício e que tem papel fundamental no
abastecimento local poderão ocorrer, desde
que cumpram as determinações da Secretaria
de Estado de Saúde e, ainda, que as barracas
mantenham distanciamento mínimo de 2
(dois) metros e disponibilizem álcool 70% aos
feirantes e público;
V -dos
serviços
de
saúde,
como
hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias,
clínicas veterinárias, pet shops, ainda que
esses funcionem no interior de shopping
centers,
centros
comerciais
e
estabelecimentos
congêneres.VI
estabelecimentos que se destinam a venda de
tecidos, aviamentos e insumos utilizados na
produção de máscaras, aventais, toucas
para proteção individual; devendo criar
meios para distanciamento entre os clientes.
VII -estabelecimentos de autopeças, moto
peças, oficinas mecânicas, borracheiros e
casas de baterias partir do dia 1º de maio de
2020.
Parágrafo
único.
Os
serviços
e
atividades
econômicas
essenciais
excepcionadas a funcionarem conforme
especificados neste artigo deverão:
I -impedir o acesso, permanência e o
atendimento de clientes que não estejam
utilizando máscara de proteção facial;

Art. 3ºFica proibida a circulação de ônibus
de turismo no território municipal.
Parágrafo único. A inobservância da restrição
prevista no caput sujeitará o infrator, sem
prejuízo de sanção prevista no Código de
Trânsito Brasileiro, à multa prevista no art.
115, do Código Municipal de Posturas (Lei
Municipal n° 2.112 de 21 de dezembro de
1991).
Art. 4°A interdição ou embargo temporário
de estabelecimentos será realizada mediante
ato formal em caso de não cumprimento
voluntário das restrições deste Decreto,
observando-se o disposto no Código
Municipal de Posturas (Lei Municipal n°
2.112 de 21 de dezembro de 1991), em
especial, no art. 232, inciso I.
Art. 5º A fiscalização da observância das
restrições previstas neste Decreto caberá
aos agentes fiscalizadores municipais, sob a
coordenação da Secretaria Municipal de
Segurança.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor a zero
hora de 28 de abril de 2020 e perdurará até o
dia 10 de maio de 2020, podendo ser
prorrogado.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

II -disponibilizar álcool em gel e lavatório
com água e sabão/sabonete (líquido) para
seus clientes e trabalhadores;
III -disponibilizar álcool em gel, luvas e
máscaras de proteção facial para seus
trabalhadores;
IV -adotar medidas para que seja possível o
distanciamento de ao menos 2 (dois) metros
entre as pessoas;
V -intensificar a limpeza periódica de
superfícies e equipamentos de uso dos
trabalhadores e clientes, mantendo o
ambiente sempre limpo e arejado;
VI -orientar clientes e trabalhadores sobre
as formas de higienização e assepsia para
contenção da disseminação do novo
coronavírus.

DECRETO Nº 11.929 DE 27 DE ABRIL DE
2020: Altera o artigo 2º do decreto 11.927
de 24 de abril de 2020 que dispõe sobre
a
utilização
de
máscaras
pela
população
e
outras
medidas
de
enfrentamento à propagação decorrente
do novo coronavírus (COVID-19).
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I -que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
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universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
II -as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020;
III -a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
IV -o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
V -a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública
de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;
VI -a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro
de
2020e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
VII -a declaração do Estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;

IX -o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
X -a decretação do estado de calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;
XI -o Decreto Estadual nº 47.027 de 13 de
abril de 2020 que dispõe sobre as medidas
de
enfrentamento
da
propagação
decorrente do novo coronavírus (COVID19), em decorrência da
situação de
emergência em saúde, e dá outras
providências;
XII -o monitoramento
realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus instituídos por meio da
Portaria nº 37/SEMUS/2020.
XIII -o monitoramento
realizado pelo
Gabinete de Crise criado por meio do Decreto
nº 11.891 de 13 de março de 2020 e suas
atualizações;
XIV -a declaração da
Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020;
XV -os Boletins Epidemiológicos nºs 05, 06,
11 e 13 do Ministério da Saúde que dispõe
sobre medidas não farmacológica para
contenção
da propagação do novo
coronavírus (COVID-19);
XVI –a Nota Informativa nº 3/2020CGGAP/DESF/SAPS/MS do Ministério da
Saúde que dispõe sobre o uso de máscaras
caseiras pela população em geral;
DECRETA:
Art. 1ºFicaalterado o caput do Art. 2º do
Decreto nº 11.927 de 24 de abril de 2020 que
passar a ter a seguinte redação:
“Art.
2ºOs
serviços
e atividades
econômicas essenciais excepcionadas a
funcionarem conforme especifica o Decreto
nº 11.928 de 27 de abril de 2020, deverão:”
NR

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

653
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

Art. 2º Este decreto vigorará a partir da data
de sua publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.933 DE 30 DE ABRIL DE
2020: Prorroga a vigência do decreto nº
11.908 de 30 de março de 2020 que dispõe
sobre as medidas de enfrentamento a
propagação
decorrente
do
novo
coronavírus (covid-19) no âmbito da
administração pública.
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I -que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
II -as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020;
III -a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
IV -o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;

V -a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;
VI -a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
VII -a declaração do Estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
IX -o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
X -a decretação do estado de calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;
XI- o Decreto Estadual nº 47.052 de 29 de
abril de 2020 que dispõe sobre as medidas
de
enfrentamento
da
propagação
decorrente do novo coronavírus (COVID19), em decorrência da
situação de
emergência em saúde, e dá outras
providências;
XII -o monitoramento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus instituídos por meio da
Portaria nº 37/SEMUS/2020.
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XIII -o monitoramento
realizado pelo
Gabinete de Crise criado por meio do Decreto
nº 11.891 de 13 de março de 2020 e suas
atualizações;
XIV -a declaração da
Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020;
XV -o Boletim Epidemiológico nº 14 de 26 de
abril de 2020 do Ministério da Saúde;
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada a vigência do Decreto
nº 11.908, de 30 de março de 2020, que
dispõe sobre as medidas de enfrentamento
a
propagação decorrente do novo
coronavírus (COVID-19) no âmbito da
Administração Pública, que passa a vigorar
até 31 de maio de 2020.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.936 DE 10 DE MAIO DE
2020: Prorroga a vigência do decreto nº
11.908 de 30 de março de 2020 que dispõe
sobre as medidas de enfrentamento a
propagação
decorrente
do
novo
coronavírus (sars-cov-2).
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I –que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;

no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212,
de 30 de janeiro de 2020;
III -a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
IV -o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
V -a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;
VI -a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
VII -a declaração do Estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
IX -o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;

X -a decretação do estado de calamidade
II -as medidas de emergência em saúde
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
pública
de
importância
nacional
e
decorrência do novo coronavírus (COVIDinternacional, ou seja, as situações dispostas
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19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;
XI -o Decreto Estadual nº 47.052 de 29 de
abril de 2020 que dispõe sobre as medidas
de
enfrentamento
da
propagação
decorrente do novo coronavírus (COVID19), em decorrência da
situação de
emergência em saúde, e dá outras
providências;
XII -o monitoramento
realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus instituídos por meio da
Portaria nº 37/SEMUS/2020.
XIII -o monitoramento
realizado pelo
Gabinete de Crise criado por meio do Decreto
nº 11.891 de 13 de março de 2020 e suas
atualizações;
XIV -a
declaração da
Situação
de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020;
XV -o Boletim Epidemiológico nº 14 de 26 de
abril de 2020 do Ministério da Saúde;
DECRETA:
Art. 1ºFicaprorrogada a vigência do Decreto nº
11.908, de 30 de março de 2020, que dispõe
sobre as medidas de enfrentamento a
propagação decorrente
do
novo
coronavírus (SARS-COV-2) no âmbito
da Administração Pública, que passa a vigorar
até 20 de maio de 2020.
Art.2ºEste Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.937 DE 10 DE MAIO DE
2020: Dispõe sobre as medidas de
enfrentamento a propagação do novo
coronavírus (sars-cov-2) no “calçadão de
Nova Iguaçu”.
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I –que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
II -as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212,
de 30 de janeiro de 2020;
III -a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
IV –o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
V -a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;
VI -a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
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importância internacional decorrente
coronavírus (SARS-COV-2);

do

VII -a declaração do Estado de transmissão
comunitária do coronavírus (SARS-COV-2)
em todo o território nacional por meio da
Portaria nº 454, de 20 de março de 2020 do
Ministério da Saúde;
VIII -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
IX -o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
X -a decretação do estado de calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;
XI -o Decreto Estadual nº 47.052 de 29 de
abril de 2020 que dispõe sobre as medidas
de
enfrentamento
da
propagação
decorrente do novo coronavírus (COVID19), em decorrência da
situação de
emergência em saúde, e dá outras
providências;
XII -o monitoramento
realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus instituídos por meio da
Portaria nº 37/SEMUS/2020.
XIII -o monitoramento
realizado pelo
Gabinete de Crise criado por meio do Decreto
nº 11.891 de 13 de março de 2020e suas
atualizações;
XIV -a declaração da
Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020;
XV -o Boletim Epidemiológico nº 14 de 26 de
abril de 2020 do Ministério da Saúde;
DECRETA:

Art. 1ºFica impedido o trânsito de veículos
nos
seguintes
trechos
da região do
“Calçadão de Nova Iguaçu”:
I –Avenida Governador Portela entre as ruas
Cel. Francisco Soares e Dr. Luís Guimarães;
II –Rua Ministro Edgard da Costa em toda sua
extensão;
III –Rua Dr. Luís Guimarães entre a Avenida
Marechal Floriano Peixoto e Rua Nelson
Ramos;
IV –Rua Otávio Tarquino, entre Avenida
Marechal Floriano Peixoto e Via Light;
V –Avenida Governador Amaral Peixoto, entre
as ruas Quintino Bocaiúva e a Doutor Barros
Júnior.
Parágrafo único. Fica a Secretaria Municipal
de Transporte, Trânsito e Mobilidade
Urbana responsável pelo cumprimento da
medida imposta neste artigo com o apoio de
demais órgãos.
Art. 2ºFica determinada implantação de
barreiras sanitárias nos seguintes pontos da
região do “Calçadão de Nova Iguaçu”:
I –cruzamento
Portela
com
Soares;

da Avenida Governador
Rua
Coronel Francisco

II –cruzamento da Rua Ministro Edgard da
Costa com Avenida Marechal Floriano
Peixoto;
III –cruzamento da Rua Doutor Guimarães
com Avenida Marechal Floriano Peixoto;
IV –cruzamento da Rua Doutor
Guimarães com Rua Nelson Ramos;

Luís

V –Travessa Rosinda Martins (Praça da
Liberdade);
VI –cruzamento da Avenida Nilo Peçanha com
Avenida Marechal Floriano Peixoto;
VII –cruzamento da Avenida Nilo Peçanha
com Via Light;
VIII –cruzamento da Travessa Irene com
Avenida Marechal Floriano Peixoto;
IX –cruzamento da Avenida Otávio Tarquino
com Avenida Marechal Floriano Peixoto;
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X –cruzamento da Avenida Otávio Tarquino
com Via Light;
XI –cruzamento da Travessa Quaresma com
Via Light;

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

XII –cruzamento da Avenida Governador
Amaral Peixoto com Rua Doutor Barros
Júnior.
Art. 3º Os estabelecimentos comerciais de
atividade essencial sediado no “Calçadão de
Nova
Iguaçu”
com
funcionamento
excepcionadas conforme especificado no Art.
2º do Decreto nº 11.928 de 27 de abril de 2020
ficam autorizados a funcionar somente na
modalidade de entrega (delivery).
Parágrafo único.
Fica autorizado o
funcionamento regular dos serviços de saúde,
como clínicas, laboratórios, farmácias,
clínicas veterinárias e estabelecimentos
congêneres obedecendo rigorosamente as
medidas de prevenção do contágio do novo
coronavírus (Sars-CoV-2).
Art. 4º Além das medidas sanitárias e não
farmacológica determinadas no parágrafo
único do Art. 2º do Decreto nº
11.928/27.04.2020, as agências bancárias e
lotérica deverão:
I -organizar as filas na parte externa na
agência com as seguintes medidas:
a) demarcação no chão para ao respeito
ao limite de distanciamento estabelecido;
b) disponibilizar agentes que possam orientar
o cidadão e triar os serviços que exigem
presença e aqueles que podem ser efetivados
por meio digital;
II –controlar o acesso inclusive nos caixa
eletrônicos;
III –higienizar portas, vidraças e caixa
eletrônicos regularmente;
Art. 5º Fica a Secretaria Municipal de
Segurança
Pública
responsável
pelo
cumprimento das medidas impostas nos
artigos 2º, 3º e 4º deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor a partir
de zero hora do dia 11 de maio de 2020 e
perdurará até dia 20 de maio de 2020,
podendo ser alterado.

DECRETO Nº 11.936 DE 10 DE MAIO DE
2020 - REPUBLICADO POR TER SAÍDO
COM INCORREÇÃO - Prorroga a vigência
do decreto nº 11.928 de 27 de abril de
2020 que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento a propagação decorrente
do novo coronavírus (sars-cov-2).

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I -que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
II -as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020;
III -a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020,que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
IV -o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
V -a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

658
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;
VI -a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
VII -a declaração do Estado de transmissão
comunitária do coronavírus(COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
IX -o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
X -a decretação do estado de calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;
XI -o Decreto Estadual nº 47.052 de 29 de
abril de 2020 que dispõe sobre as medidas
de
enfrentamento
da
propagação
decorrente do novo coronavírus (COVID19), em decorrência da
situação de
emergência em saúde, e dá outras
providências;
XII -o monitoramento
realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus instituídos por meio da
Portaria nº 37/SEMUS/2020.

nº 11.891 de 13 de março de 2020 e suas
atualizações;
XIV -a declaração da
Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020;
XV -o Boletim Epidemiológico nº 14 de 26 de
abril de 2020 do Ministério da Saúde;
DECRETA:
Art. 1ºFica prorrogada a vigência do Decreto
nº 11.928, de 27 de abril de 2020, que dispõe
sobre as medidas de enfrentamento a
propagação decorrente
do
novo
coronavírus (SARS-COV-2) no âmbito
da Administração Pública, que passa a vigorar
até 20 de maio de 2020.
Art. 2ºEste Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.944 DE 19 DE MAIO DE
2020: Prorroga a vigência das medidas
de
enfrentamento
à propagação
decorrente do novo coronavírus (SARSCOV-2).
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I –que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;

II -as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
XIII -o monitoramento
realizado pelo
promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212,
Gabinete de Crise criado por meio do Decreto
de 30 de janeiro de 2020;
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III -a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;

enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (covid-19), em decorrência da
situação de emergência em saúde, e dá
outras providências;

IV -o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;

XII -o monitoramento
realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus instituídos por meio da
Portaria nº 37/SEMUS/2020.

V -a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;
VI -a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
VII -a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
IX -o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
X -a decretação do Estado de Calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;

XIII -o monitoramento
realizado pelo
Gabinete de Crise criado por meio do Decreto
nº 11.891 de 13 de março de 2020 e suas
atualizações;
XIV -a declaração da
Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020,
reconhecida por meio da Lei nº 4.894 de 15 de
maio de 2020.
XV –o Boletins Epidemiológicos nº 07 de 6 de
abril de 2020 e o de e nº 14 de 26 de abril de
2020 do Ministério da Saúde;
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada por mais 07 (sete) dias
a vigência do Decreto nº 11.928, de 27 de
abril de 2020, que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento à propagação
decorrente do novo coronavírus (Sars-CoV-2)
no âmbito de todo o Município de Nova
Iguaçu, que passa a vigorar até 26 de maio de
2020.
Art. 2ºFica prorrogada por mais 07 (sete) dias
a vigência do Decreto nº 11.937, de 10 de
maio de 2020, que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento à propagação
do novo coronavírus (Sars-CoV-2) no
“Calçadão de Nova Iguaçu”, que passa a
vigorar até 26 de maio de 2020.
Art.
3º A
vigência
e
as
medidas
determinadas
nos
Decretos
nº
11.928/27.04.2020 e nº 11.937/10.05.2020,
citados nos artigos 1º e 2º deste Decreto,
poderão ser alteradas conforme:
I –situação epidemiológica
coronavírus (Sars-CoV-2);

do

II –capacidade de assistência em saúde;
XI -o Decreto no 47.068 de 11 de maio de
2020 que dispõe sobre as medidas de
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III –disponibilidade de leitos para tratamento
da Covid-19.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.949 DE 25 DE MAIO DE
2020: Prorroga a vigência das medidas
de
enfrentamento
à propagação
decorrente do novo coronavírus (SarsCoV-2).
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I –que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
II -as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212,
de 30 de janeiro de 2020;
III -a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
IV -o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;

V -a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;
VI -a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
VII -a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
IX -o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
X -a decretação do Estado de Calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;
XI -o Decreto no 47.068 de 11 de maio de
2020 que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (covid-19), em decorrência da
situação de emergência em saúde, e dá
outras providências;
XII -o monitoramento
realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus instituídos por meio da
Portaria nº 37/SEMUS/2020.

XIII -o monitoramento
realizado pelo
Gabinete de Crise criado por meio do Decreto
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nº 11.891 de 13 de março de 2020 e suas
atualizações;
XIV -a declaração da
Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020,
reconhecida por meio da Lei nº 4.894 de 15 de
maio de 2020.
XV –o Boletins Epidemiológicos nº 07 de 6 de
abril de 2020 e o de e nº 14 de 26 de abril de
2020 do Ministério da Saúde;

DECRETO Nº 11.958 DE 31 DE MAIO DE
2020: Prorroga a vigência das medidas
de
enfrentamento
à propagação
decorrente do novo coronavírus (SarsCoV-2).

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:

DECRETA:
Art. 1ºFica prorrogada por mais 05 (cinco) dias
a vigência do Decreto nº 11.928, de 27 de
abril de 2020, que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento à propagação
decorrente do novo coronavírus(Sars-CoV-2)
no âmbito de todo o Município de Nova
Iguaçu, que passa a vigorar até 31 de maio de
2020.
Art. 2ºFica prorrogada por mais 05 (cinco) dias
a vigência do Decreto nº 11.937, de 10 de
maio de 2020, que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento à propagação
do novo coronavírus (Sars-CoV-2) no
“Calçadão de Nova Iguaçu”, que passa a
vigorar até 31 de maio de 2020.
Art.
3ºA
vigência
e
as
medidas
determinadas
nos
Decretos
nº
11.928/27.04.2020 e nº 11.937/10.05.2020,
citados nos artigos 1º e 2º deste Decreto,
poderão ser alteradas conforme:
I –situação epidemiológica
coronavírus (Sars-CoV-2);

do

novo

II –capacidade de assistência em saúde;
III –disponibilidade de leitos para tratamento
da Covid-19.
Art. 4ºEste Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

I -que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
II -as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020;
III -a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
IV -o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
V -a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;

VI -a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro
de2020
e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
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importância internacional
coronavírus (COVID-19);

decorrente

do

VII -a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
IX -o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado decalamidade pública;
X -a decretação do Estado de Calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;
XI -o Decreto no 47.068 de 11 de maio de
2020 que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (covid-19), em decorrência da
situação de emergência em saúde, e
dáoutras providências;
XII -o monitoramento
realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus instituídos por meio da
Portaria nº 37/SEMUS/2020.
XIII -o monitoramento
realizado pelo
Gabinete de Crise criado por meio do Decreto
nº 11.891 de 13 de março de 2020 e suas
atualizações;
XIV -a declaração da
Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020,
reconhecida por meio da Lei nº 4.894 de 15 de
maio de 2020.

XVI –considerando que o plano de retomada
está em elaboração;
DECRETA:
Art. 1ºFica prorrogada por mais 30 (trinta) dias
a vigência do Decreto nº 11.908, de 30 de
março de 2020, que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento à propagação do
novo coronavírus (Sars-CoV-2) no âmbito da
Administração Pública, que passa a vigorar
até 30 de junho de 2020.
Art. 2ºFica prorrogada por mais 07 (sete) dias
a vigência do Decreto nº 11.928, de 27 de
abril de 2020, que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento à propagação
decorrente do novo coronavírus (Sars-CoV-2)
no âmbito de todo o Município de Nova
Iguaçu, que passa a vigorar até 7 de junho de
2020.
Art. 3ºFica prorrogada por mais 03 (três) dias
a vigência do Decreto nº 11.937, de 10 de
maio de 2020, que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento à propagação
do novo coronavírus (Sars-CoV-2) no
“Calçadão de Nova Iguaçu”, que passa a
vigorar até 3 de junho de2020.
Art.4ºA
vigência
e
as
medidas
determinadas
nos
Decretos
nº
11.908/30.03.2020, nº 11.928/27.04.2020 e nº
11.937/10.05.2020, citados nos artigos 1º, 2º
e 3º deste Decreto, poderão ser alteradas
conforme:
I –situação epidemiológica
coronavírus (Sars-CoV-2);

do

novo

II –capacidade de assistência em saúde;
III –disponibilidade de leitos para tratamento
da Covid-19;
Art. 5ºEste Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

XV –os Boletins Epidemiológicos nº 07 de 6
de abril de 2020 e o de e nº 14 de 26 de abril
de 2020 do Ministério da Saúde;
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DECRETO Nº 11.963DE 03 DE JUNHO DE
2020: Dispõe sobre as medidas de
caráter
temporário, transitório
e
experimental
de
enfrentamento
a
propagação
do
novo
coronavírus
(Sars-CoV-2)
no “calçadão de Nova
Iguaçu”.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I -que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
II -as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020;
III -a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
IV –o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
V -a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;

estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
VII -a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
IX -o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
X -a decretação do Estado de Calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;
XI -o Decreto no 47.102 de 01 de junho
de 2020 que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (Covid-19), em decorrência da
situação de emergência em saúde, e dá
outras providências;
XII -o monitoramento
realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus instituídos por meio da
Portaria nº 37/SEMUS/2020.
XIII -o monitoramento
realizado pelo
Gabinete de Crise criado por meio do Decreto
nº 11.891 de 13 de março de 2020 e suas
atualizações;
XIV -a declaração da
Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020,
reconhecida por meio da Lei nº 4.894 de 15 de
maio de 2020.

VI -a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
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XV -o Boletins Epidemiológicos nº 07 de 6 de
abril de 2020 e o de e nº 14 de 26 de abril de
2020 do Ministério da Saúde;
XVI -que as ações para retomada das
atividades econômicas devem ser graduais e
sistematicamente monitoradas;
DECRETA:
Art. 1ºFica instituído regime de controle
especial de fluxo de entrada e saída no
perímetro do “Calçadão de Nova Iguaçu”.
Parágrafo primeiro. A entrada e saída na
região,
observada a
lotação máxima
prevista no inciso IV do parágrafo
segundo,
dar-se-á exclusivamente pelos
pontos a seguir definidos:

Art. 2ºFica permitido o funcionamento,
exclusivamente no perímetro do Calçadão de
Nova Iguaçu, em caráter temporário e
experimental,
das seguintes atividades
econômicas:
I -prestadores de serviços, atividades
liberais,
concessionárias, imobiliárias,
escritórios de contabilidade e advocacia;
II -artigos
presentes;

de

escritórios,

papelarias

e

III -telefonia, celulares e acessórios;
IV -joias, semijoias, perfumarias, bijuterias;
V -equipamentos fotográficos, fotografias e
copiadoras;

I –Acesso A: Av. Gov. Portela x Rua Cel.
Francisco Soares;

VI -lojas de departamentos, magazine e
bazar.

II –Acesso B: Av. Nilo Peçanha x Av. Mal
Floriano Peixoto;

Parágrafo primeiro. A autorização temporária
e experimental indicada no caput deste artigo
poderá, a qualquer tempo, ser alterada ou
revogada de forma a garantir o controle
epidêmico do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

III –Acesso C: Av. Nilo Peçanha x Via Light;
IV –Acesso D: Av. Gov. Amaral Peixoto x Rua
Dr. Barros Junior;
V –Acesso E: Rua Dr. Luiz Guimarães.
Parágrafo segundo. O acesso ao perímetro
do “Calçadão de Nova Iguaçu” somente
será permitido após o cumprimento de
todos os seguintes procedimentos:
I –verificação da compatibilidade do destino
anunciado com as atividades econômicas
cujo funcionamento se encontra permitido
e controle da correta utilização de máscaras
de proteção facial (boca e nariz);
II –aferição de temperatura por meio de
termômetro com tecnologia de medição à
distância conforme protocolos a serem
expedidos
pela Secretaria Municipal de
Saúde;
III –higienização por meio do uso de álcool
em gel para assepsia das mãos;

Parágrafo segundo. Ficam mantidas as
autorizações de funcionamento previstas no
artigo 2º do Decreto Municipal n.º 11.928 de
27 de abril de 2020.
Art.
3º
Para
funcionamento,
os
estabelecimentos indicados no artigo 2º
deverão seguir rigorosamente as seguintes
medidas sanitárias e não farmacológicas:
I -medidas sanitárias e não farmacológicas
gerais:
a) utilização obrigatória de máscara
descartável, ou máscara de tecido, sendo
que o uso deverá ser individual e
atentando para sua correta utilização, troca
e higienização;
b) vedação de circulação de crianças (0 a 12
anos) nos estabelecimentos comerciais, a não
ser que reste comprovada a necessidade de
ingresso, desde que as maiores de dois anos
estejam usando máscaras;

IV –contabilização do número de pessoas
circulando na região, de modo a verificar a
c) utilização obrigatória de máscara pelos
observância do limite máximo de 5.328
colaboradores e a exigência de sua utilização
pedestres com acesso simultâneo, número
por clientes e usuários, para ingresso e
esse que equivale a 01 (uma) pessoa para
permanência nos ambientes;
cada 4 m2(quatro metros quadrados) em via
pública.
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d)
distanciamento
mínimo
obrigatório
previsto na alínea “l” deverá ser mantido
mesmo com o uso da máscara;
e)
adoção de regimes de escala,
revezamento, alteração de jornadas e/ou
flexibilização de horários de entrada, saída
e almoço, respeitando o teto de operação e
o teto de ocupação dos espaços físicos de
trabalho, conforme alínea “l”;
f) reorganização das posições das mesas
ou estações de trabalho para atender a
distância mínima entre pessoas, marcando a
posição de cada trabalhador no chão e/ou na
posição das mesas ou estações de trabalho
para atendimento do distanciamento mínimo;
g) os supermercados deverão utilizar
barreiras físicas entre trabalhadores, de
material liso, resistente, impermeável e que
permita fácil higienização a cada troca de
posto; os demais estabelecimentos deverão
garantir distância mínima de 1 metro nos
pontos de atendimento (PDVs) e pagamento
(caixas);
h) priorização sempre que possível da
modalidade
de
trabalho
remoto
(teletrabalho) para todos os trabalhadores que
assim possam realizar suas atribuições sem
prejuízo às atividades;
i) proibição da realização de eventos e
a realização de reuniões presenciais em
áreas fechadas;
j) implementação de corredores de sentido
único para coordenar os fluxos de entrada e
de saída dos estabelecimentos, respeitando o
distanciamento mínimo entre pessoas;
l) limite máximo de ocupação deverá
respeitar as orientações do distanciamento
mínimo obrigatório, ou seja 2 m (dois metros)
em espaço fechado, com um mínimo de 4 m2
(quatro metros quadrados) por pessoa e 1,5 m
(um metro e meio)em espaços abertos, com
um mínimo de 3 m2 (três metros quadrados)
por pessoa;
m) afixação de cartaz com limite máximo
de ocupação permitido na entrada do espaço
e em locais estratégicos, de fácil visualização;
n) realização do controle e monitoramento da
entrada de pessoas a fim de assegurar a

ocupação máxima, de acordo
limite máximo estabelecido.

com

o

o) organização de filas nas entradas serão
de responsabilidade dos estabelecimentos,
devendo ser demarcadas no piso por fita
amarela de 2 m (dois metros) de distância em
se tratando de estabelecimentos fechados e
de 1,5 m (um metro e meio) em se tratando
de ambiente aberto entre clientes que
porventura estiverem na fila;
p) os estabelecimentos deverão manter
controle de acesso na porta com corrente de
demarcação ou fita de demarcação facilitando
o controle do número de clientes que deverão
entrar no estabelecimento, mesmo que para
isso forme uma fila na porta da loja, sempre
com a presença de um funcionário para
orientar o consumidor;
q) criar horário de atendimento exclusivo para
o grupo de risco e priorizar o seu atendimento;
r) proibir o ingresso de membros da mesma
família em estabelecimentos comerciais, a
não ser que seja hipótese de acompanhante
com previsão legal;
II -medidas sanitárias de
permanente e obrigatórias:

higienização

a) higienizar as superfícies de toque, no
mínimo a cada 2 horas, com álcool 70% e/ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, sob fricção (ex.: terminais de
autoatendimento, corrimão de escadas e de
acessos, maçanetas, interruptores, botões de
elevadores, telefones, alça de carrinhos ou
cestinhas de supermercado, etc.);
b) higienizar as máquinas para pagamento
com
cartão
com
álcool
70% e/ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar após cada uso;
c) higienizar pisos, paredes, forro de banheiro,
refeitórios, vestiários, etc. no
mínimo
a
cada turno e a cada dia nos transportes
coletivos, preferencialmente com álcool
70%, hipoclorito de sódio 0,1% (água
sanitária) ou outro desinfetante indicado para
este fim;
d)
higienizar mesas, cadeiras, teclados,
mouses, telefones a cada turno, com álcool
70% e/ou preparações antissépticas ou
sanitizantes de efeito similar;
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e) dispor de lixeira com tampa com dispositivo
que permita a abertura e o fechamento sem
o uso das mãos (pedal ou outro tipo de
dispositivo), recolher e descartar os resíduos
a cada 2 horas, com segurança e uso do EPI
adequado;
f) exigir que clientes e usuários higienizem
as mãos com álcool 70% ao acessarem e
ao saírem do estabelecimento;
g) disponibilizar kit completo nos banheiros
(álcool 70% e/ou preparações antissépticas
ou sanitizantes de efeito similar, sabonete
líquido e toalhas de papel não reciclado);
h) manter limpos filtros e dutos do arcondicionado;
i) manter portas e janelas abertas, com
ventilação adequada, exceto em locais não
permitidos por questões sanitárias
j) instruir e treinar os colaboradores sobre
etiqueta respiratória, de higiene e de
prevenção, incentivando a lavagem das
mãos a cada 2 horas, com água e sabão, por
no mínimo 20 segundos, bem como
orientando para não cumprimentar pessoas
com apertos de mão, abraços, beijos ou outro
tipo de contato físico;
l) recomendar aos colaboradores que não
retornem às suas casas com o uniforme
utilizado durante a prestação do serviço;
m) em refeitórios, dar preferência à
utilização de talheres e copos descartáveis
e, na impossibilidade, utilizar talheres
higienizados
e individualizados (sem
contato); e substituir os sistemas de
autosserviço de bufê, utilizando porções
individualizadas
ou
disponibilizando
funcionário(s) específico(s) para servir todos
os pratos;
n) eliminar bebedouros de jato inclinado e
disponibilizar alternativas (dispensadores de
água e copos plásticos descartáveis e/ou
copos de uso individual, desde que
constantemente higienizados);
o) impedir a utilização de assentos públicos
com fitas de isolamento ou na impossibilidade,
realizar higienização constante, além da
obrigação da equipe de fiscalização que
deve alertar sobre os riscos de permanecer
nesses assentos;

III -dos cuidados no atendimento ao público:
a) disponibilizar álcool 70% e/ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar
para o público e os colaboradores no
estabelecimento, em locais estratégicos e
de
fácil
acesso(entrada,
saída,
corredores, elevadores, mesas, etc.);
b) respeitar o distanciamento mínimo de 2,0
metros nas filas em frente a balcões de
atendimento, ou caixas, ou 1,5 metros no
lado
externo
do estabelecimento,
sinalizando no chão a posição a ser ocupada
por cada pessoa;
c) fazer a utilização, se necessário, do uso
de senhas ou outro sistema eficaz para
evitar filas ou aglomeração de pessoas;
d) sempre que necessário, designar um
agente de desaglomeração para manter a
organização das filas de espera no espaço
interno ou externo do estabelecimento;
e) ampliar o espaço entre atendimentos
agendados, para preservar distanciamento
entre pessoas e ter tempo de realizar a
higienização de instrumentos de contato,
quando aplicável;
f) realizar o atendimento de maneira
individualizada,
permitindo
apenas
a
presença de acompanhantes nas hipóteses
legais (criança e adolescente, idoso ou
portador de deficiência física ou mental);
g) em serviço de atendimento domiciliar ou
agendado, questionar se no local de
atendimento há indivíduo que apresenta
sintomas respiratórios ou que se encontra em
quarentena ou isolamento em decorrência do
COVID-19, ficando proibido o atendimento
domiciliar em caso afirmativo, exceto em
caso de urgência e emergência de saúde ou
fornecido EPI necessário para proteção do
profissional de outra área, também na
hipótese de outra questão urgente, não
vinculada
à
saúde (como reparos
residenciais que comprometam a segurança
e saúde do residentes);
h)
manter
provadores
fechados
ou
impossibilitar seu uso, proibindo a prova de
vestimentas,
calçados,
maquiagem
e
cosméticos em geral;
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IV -obrigações do empregador, no que
tange ao fornecimento de equipamentos e
insumos
mínimos
para
garantir
a
segurança dos profissionais, recaindo sobre
esse (empregador) o encargo financeiro para
obtenção dos insumos:
a) o empregador deverá fornecer em
quantidade suficiente e orientar a correta
utilização de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) para cada colaborador;
b) é proibida a reutilização de uniformes e/ou
EPIs (capacetes, calçados de segurança,
entre
outros)
quando
tais
vestimentas/equipamentos
não sejam
devidamente
higienizadas
com
preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar;
c) realização da testagem de todos os
funcionários, devendo ser imediatamente
promovido o afastamento em caso de
testagem positiva ou na presença de
quaisquer sintomas típicos, na forma do
disposto na Nota Técnica n.º 01/2020/SVS;
d) Os funcionários e colaboradores que
estejam no grupo de risco devem permanecer
afastados.
Art. 4ºA atribuição e competência para
fiscalização do cumprimento das medidas
previstas neste Decreto fica a cargo da
Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Art. 5ºPermanecem em vigor as medidas
previstas nos artigos 1º e 2º, do Decreto
Municipal n.º 11.937 de 10 de maio de 2020.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogando-se todas
as disposições contrárias, produzindo efeitos
a contar de zero hora do dia 04 de junho de
2020 pelo prazo de 4 (quatro) dias.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11. 965 DE 7 DE JUNHO DE
2020: Aprova o plano de contingência e
monitoramento para enfrentamento à
propagação do novo coronavírus (SarsCoV-2), que dispõe sobre sistema de
bandeiras, o plano de retomada e
outras providencias.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I –que a saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma dos artigos 196 e 197
da Constituição da República;
II -as medidas de emergência em saúde
pública de importância nacional
e
internacional, ou seja, as situações
dispostas
no Regulamento
Sanitário
Internacional, promulgado pelo Decreto
Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020;
III -a necessidade de regulamentação da
Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus;
IV -o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
V -a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em Saúde
pública de Importância Nacional (ESPIN)
em decorrência da Infecção Humana pelo
novo coronavírus;

VI -a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020,
que dispõem sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei nº
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13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
VII -a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços
de saúde dos Municípios ao Sistema Único
de Saúde conforme o artigo 289, incisos I
e IV, da Constituição do Estado do Rio de
Janeiro;
IX -o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
X -a decretação do Estado de Calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID-19)
por meio do Decreto Estadual nº 46.984 de 20
de março de 2020;
XI -o Decreto Estadual nº 47.112 de 5 de
junho de 2020 que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento da propagação
do novo
coronavírus
(Covid-19),
em
decorrência da situação de emergência em
saúde, e dá outras providências;

11.891 de 13 de março de 2020 e suas
atualizações;
X -a declaração da Situação de Calamidade
por meio do Decreto Municipal nº 11.907 de
30 de março de 2020, reconhecida pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro e pela Câmara Municipal por
meio da Lei nº 4.894 de 15 de maio de
2020.
XI -o Boletim Epidemiológico nº 7 da
Secretaria Municipal de Saúde e os boletins
nº 11, 14 e 17 do Ministério da Saúde;
XII –o “Plano de Monitoramento e
Contingência” que dispõe sobre o “Sistema de
Banderas” e o “Plano de Retomada” no âmbito
do Município de Nova Iguaçu;
DECRETA:
Art.1º Fica APROVADO o Plano de
Contingência e Monitoramento (Anexo I) para
enfrentamento ao novo coronavírus (SarsCoV-2) que dispõe sobre o Sistema de
Bandeiras, o Plano de Retomada e outras
providencias.
Art. 2ºEste Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogando-se todas as
disposições contrárias, produzindo efeitos a
contar de zero hora do dia 8 de junho de
2020
e
vigorará enquanto perdurar a
emergência em saúde pública decorrente do
novo coronavírus.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA

XII –o Decreto Estadual nº 47.108 de 5 de
junho de 2020 que dispõe sobre novas
medidas relacionadas às operações do
transporte público coletivo intermunicipal
de
passageiros
no período atual de
enfrentamento do novo coronavírus (Covid19), e dá outras providências.

Anexo
disponível
em:
https://diario.novaiguacu.rj.gov.br/visualizar?d
iarioOficial=397

XIII -o monitoramento
realizado
pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o
Grupo de Trabalho de Gerenciamento de
Resposta ao Coronavírus instituídos por meio
da Portaria nº 37/SEMUS/2020.

DECRETO Nº. 11.980, 26 DE JUNHO DE
2020: Abre crédito extraordinário ao
orçamento do Fundo Municipal de SaúdeFMS

Prefeito

IX -o monitoramento realizado pelo Gabinete
de Crise criado por meio do Decreto nº
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O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA
IGUAÇU, usando de suas atribuições que
lhe confere a legislação em vigor e de acordo
com a Lei Municipal nº. 4.884 –LOA 2020,
de 20 de dezembro de 2019, e a Lei
Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964,
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03
de fevereiro de 2020 do Ministério da
Saúde, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde
pública
de
Importância
Nacional
(ESPIN)
em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19),
CONSIDERANDO o Decreto nº 11.907 de
30 de março de 2020, que declara situação
de calamidade em decorrência do novo
Coronavírus (COVID-19)
DECRETA:
Art. 1º -Fica aberto Crédito Extraordinário,
alterando o orçamento do Fundo Municipal
de
Saúde-FMS,
no
valor
de
R$
14.000.0000,00 (Quatorze milhões de reais).
Art. 2º-Em decorrência do disposto no artigo
anterior, fica alterado ainda o Quadro de
Detalhamento da Despesa, aprovado pelo
Decreto nº. 11.833 de 08 de janeiro de 2020.
Art. 3º-Os recursos compensatórios serão
provenientes de Crédito Extraordinário,
oriundos do Fundo Nacional de Saúde, em
função do combate e enfrentamento ao
COVID-19. Agência Caixa Econômica
Federal nº 185-6, C/C 0066240590.
Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação, revogando as disposições
em contrário.
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, 26 de
junho de 2020.

ROGERIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.982 DE 30 DE JUNHO DE
2020: Prorroga a vigência das medidas
de
enfrentamento
à propagação
decorrente do novo coronavírus (sarscov-2) no âmbito da administração pública
municipal.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I -que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
II -as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020;
III -a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
IV -o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional -ESPIN,
a
Declaração
de
Emergência
em
Saúde
Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
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coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
V -a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;
VI -a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro
de2020
e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
VII -a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII –os Boletins Epidemiológicos nº 07 e nº
11 do Ministério da Saúde que dispõem
sobre as medidas de enfrentamento ao
novo coronavírus (Sars-CoV-2);
IX -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços
de saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
X -o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
XI -a decretação do Estado de Calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;
XII -o Decreto Estadual no 47.129 de 19
de junho de 2020 que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento da propagação do
novo
coronavírus
(Sars-CoV-2),
em
decorrência da situação de emergência em
saúde e dá outras providencias;

nº 11.907 de 30 de março de 2020,
reconhecida pela Câmara Municipal por meio
da Lei nº 4.894 de 15 de maio de 2020, assim
como pela Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro –Alerj;
XIV -Decreto nº 11. 965 de 7 de junho de 2020
que aprova o Plano de Contingência e
Monitoramento
para
enfrentamento
à
propagação do novo coronavírus (sars-cov-2),
que dispõe sobre Sistema de Bandeiras, o
Plano de Retomada e outras providencias.
XV -o monitoramento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria
nº
37/SEMUS/2020,
e pelo
Gabinete de Crise criado por meio do
Decreto nº 11.891 de 13 de março de 2020;
XVI –o Boletim Epidemiológico nº 19 do
Ministério da Saúde; o Boletim Epidemiológico
nº 03 da Secretaria de Estado de Saúde do
Rio de Janeiro; e, o Boletim Epidemiológico
nº 11 da Secretaria Municipal de Saúde
de Nova Iguaçu que demonstram a
situação
epidemiológica
do
novo
coronavírus (Sars-CoV-2 / Covid-19);
DECRETA:
Art. 1ºFica prorrogada a vigência do Decreto
nº 11.908, de 30 de março de 2020, que
dispõe sobre as medidas de enfrentamento à
propagação do novo coronavírus (Sars-CoV2) no âmbito da Administração Pública, que
passa a vigorar até 18 de julho de 2020.
Art. 2ºEste Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação e poderá ser alterado
conforme a situação epidemiológica do
novo
coronavírus (Sars-CoV-2) e a
capacidade de assistência em saúde para a
Covid-19.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

XIII -a
declaração
da
Situação
de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
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DECRETO Nº 11.983 DE 30 DE JUNHO DE
2020: Dispõe sobre medidas transitórias
para restabelecimento gradativo das
atividades econômicas em shoppings
centers.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,

importância internacional
coronavírus (COVID-19);

decorrente

do

VII -a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;

CONSIDERANDO:

VIII –os Boletins Epidemiológicos nº 07 e nº
11 do Ministério da Saúde que dispõem
sobre as medidas de enfrentamento ao
novo coronavírus (Sars-CoV-2);

I -que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;

IX -as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços
de saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;

II -as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212,
de 30 de janeiro de 2020;

X -o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;

III -a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
IV -o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional -ESPIN,
a
Declaração
de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
V -a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;

XI -a decretação do Estado de Calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;
XII -o Decreto Estadual nº 47.129 de 19
de junho de 2020 que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento da propagação do
novo
coronavírus
(Sars-CoV-2),
em
decorrência da situação de emergência em
saúde e dá outras providencias;
XIII -a
declaração
da
Situação
de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020,
reconhecida pela Câmara Municipal por meio
da Lei nº 4.894 de 15 de maio de 2020, assim
como pela Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro –Alerj;
XIV -Decreto nº 11. 965 de 7 de junho de 2020
que aprova o Plano de Contingência e
Monitoramento
para
enfrentamento
à
propagação do novo coronavírus (Sars-Cov2), que dispõe sobre Sistema de Bandeiras,
o Plano de Retomada e outras providencias.

VI -a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
XV -o monitoramento realizado pela
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
estabelece as medidas para enfrentamento
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
da emergência de saúde pública de
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Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria
nº
37/SEMUS/2020,
e pelo
Gabinete de Crise criado por meio do
Decreto nº 11.891 de 13 de março de 2020;

de assistência em saúde para a Covid-19
conforme estabelece do Sistema de
Bandeiras no âmbito do Plano de
Contingência e Monitoramento.

XVI –o Boletim Epidemiológico nº 19 do
Ministério da Saúde; o Boletim Epidemiológico
nº 03 da Secretaria de Estado de Saúde do
Rio de Janeiro; e, o Boletim Epidemiológico
nº 11 da Secretaria Municipal de Saúde
de Nova Iguaçu que demonstram a
situação
epidemiológica
do
novo
coronavírus (Sars-CoV-2 / Covid-19);

ROGÉRIO MARTINS LISBOA

DECRETA:
Art. 1ºFica autorizado em caráter transitório
o funcionamento dos shoppings centersa
partir do dia 1º de julho de 2020 até o dia 5 de
julho de 2020 quando, possivelmente, iniciará
a 3ª Etapa do Plano de Retomada no âmbito
do Sistema de Bandeiras e do Plano de
Contingência
e Monitoramento
para
enfrentamento à propagação do novo
coronavírus (Sars-CoV-2).
§ 1ºO funcionamento se dará de 12 horas às
20 horas, com limite de 50% (cinquenta por
centro) de capacidade (lotação), inclusive
estacionamentos, conforme estabelece o
Art.
7º
do
Decreto
Estadual
nº
47.129/19.06.2020.
§ 2ºFica reiterado o fechamento de áreas
de recreação e lojas como brinquedotecas,
de jogos eletrônicos, cinemas, teatros e
congêneres conforme estabelece o Decreto
Estadual nº 47.129/19.06.2020.
§ 3ºFica suspenso o funcionamento de praças
de alimentação no período transitório de 1º a
5 de julho de 2020.
§ 4ºOs shoppings e seus estabelecimento
deverão cumprir rigorosamente todas
as
regras sanitárias e não farmacológicas
vigentes para enfrentamento à propagação
do novo coronavírus (Sars-Cov-2), em
especial aquelas determinadas no Plano
de
Contingência
e Monitoramento
aprovado pelo Decreto nº 11.965/07.06.2020.

Prefeito

DECRETO Nº11.987 DE 03 DE JULHO DE
2020: Atualiza as medidas preventivas para
enfrentamento
à
propagação
do
coronavírus Sars-CoV-2.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I –que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
II –as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212,
de 30 de janeiro de 2020;
III –a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
IV –o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;

Art. 2ºEste Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação e poderá ser alterado em
função da situação epidemiológica do novo
coronavírus (Sars-CoV-2) e a capacidade
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V –a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;
VI –a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
VII –a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII –os Boletins Epidemiológicos nº 07 e nº
11 do Ministério da Saúde que dispõem
sobre as medidas de enfrentamento ao
novo coronavírus (Sars-CoV-2);
IX –as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
X –o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
XI –a decretação do Estado de Calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº
46.984de 20 de março de 2020;
XII –o Decreto Estadual nº 47.129 de 19
de junho de 2020 que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento da propagação do
novo
coronavírus
(Sars-CoV-2),
em
decorrência da situação de emergência em
saúde e dá outras providencias;

como pela Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro –Alerj;
XIV –o Decreto nº 11. 965 de 7 de junho de
2020 que aprova o Plano de Contingência e
Monitoramento
para
enfrentamento
à
propagação do novo coronavírus (Sars-Cov2), que dispõe sobre Sistema de Bandeiras,
o Plano de Retomada e outras providências.
XV –o monitoramento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria
nº
37/SEMUS/2020,
e pelo
Gabinete de Crise criado por meio do
Decreto nº 11.891 de 13 de março de 2020;
XVI –o Boletim Epidemiológico nº 20 do
Ministério
da
Saúde; o Boletim
Epidemiológico nº 03 da Secretaria de Estado
de Saúde do Rio de Janeiro; e,o Boletim
Epidemiológico nº 11 da Secretaria
Municipal de Saúde de Nova Iguaçu que
demonstram a situação epidemiológica do
coronavírus (Sars-CoV-2 / Covid-19);
DECRETA:
Art. 1ºFicam definidas as seguintes
medidas preventivas de caráter sanitário e
não farmacológico no âmbito do Plano de
Contingência
e Monitoramento
para
enfrentamento
à
propagação
do
coronavírus Sars-CoV-2:
I -medidas sanitárias e não farmacológicas
gerais:
a)utilização de máscara descartável ou de
tecido, sendo que o uso deverá ser individual
e atentando para sua correta utilização,
higienização e troca a cada 2 horas ou
imediatamente quando ficar úmida;
b)utilização obrigatória de máscara para
ingresso
e
permanência
nosestabelecimentos;
c)orientação à clientes e trabalhadores sobre
a autoavaliação por meio do aplicativo Dados
do Bem;

XIII –a declaração da Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
d)adoção
de regimes
de escala,
nº 11.907 de 30 de março de 2020,
revezamento, alteração de jornadas e/ou
reconhecida pela Câmara Municipal por meio
flexibilização de horários de entrada, saída
da Lei nº 4.894 de 15 de maio de 2020, assim
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e almoço, respeitando o teto de operação e o
teto de ocupação dos espaços físicos de
trabalho;
e)reorganização das posições das mesas ou
estações de trabalho para
atender
a
distância mínima entre pessoas, marcando
a posição de cada trabalhador no chão e/ou
na posição das mesas ou estações de
trabalho para atendimento do distanciamento
mínimo;
f)os
supermercados
deverão
utilizar
barreiras físicas entre trabalhadores, de
material liso, resistente, impermeável e que
permita fácil higienização a cada troca de
posto; os demais estabelecimentos deverão
garantir distância mínima de 1 metro nos
pontos de atendimento (PDVs) e pagamento
(caixas);

em se tratando de estabelecimentos
fechados e de 1,5 m (um metro e meio) em se
tratando de ambiente aberto entre clientes
que porventura estiverem na fila;
n)os estabelecimentos deverão manter
controle de acesso na porta com corrente
de demarcação ou fita de demarcação
facilitando o controle do número de clientes
que deverão entrar no estabelecimento,
mesmo que para isso forme uma fila na
porta da loja, sempre com a presença de
um funcionário para orientar o consumidor;
o)criar horário de atendimento exclusivo para
o grupo de risco
e priorizar o seu
atendimento.
II -medidas sanitárias de
permanente e obrigatórias:

higienização

h)proibição da realização de eventos e a
realização de reuniões presenciais em áreas
fechadas;

a)higienizar as superfícies de toque, no
mínimo a cada 2 horas, com álcool 70%
e/ou
preparações
antissépticas
ou
sanitizantes de efeito similar, sob fricção
(ex.:
terminais
de
autoatendimento,
corrimão de escadas e de acessos,
maçanetas, interruptores,
botões
de
elevadores, telefones, alça de carrinhos ou
cestinhas de supermercado, etc.);

i)implementação de corredores de sentido
único para coordenar os fluxos de entrada e
de saída dos estabelecimentos, respeitando
o distanciamento mínimo entre pessoas;

b)higienizar as máquinas para pagamento
com cartão com álcool 70% e/ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar
após cada uso;

j)limite máximo de ocupação deverá respeitar
as orientações do distanciamento mínimo
obrigatório, ou seja 2 m (dois metros) em
espaço fechado, com um mínimo de 4 m2
(quatro metros quadrados) por pessoa e 1,5 m
(um metro e meio) em espaços abertos, com
um mínimo de 3 m2 (três metros quadrados)
por pessoa;

c)higienizar pisos, paredes, forro de
banheiro,
refeitórios, vestiários, etc. no
mínimo a cada turno e a cada dia nos
transportes coletivos, preferencialmente com
álcool 70%, hipoclorito de sódio 0,1% (água
sanitária) ou outro desinfetante indicado para
este fim;

g)priorização sempre que possível da
modalidade
de
trabalho remoto
(teletrabalho) para todos os trabalhadores
que assim possam realizar suas atribuições
sem prejuízo às atividades;

k)afixação de cartaz com limite máximo de
ocupação permitido na entrada do espaço e
em locais estratégicos, de fácil visualização;
l)realização do controle e monitoramento da
entrada de pessoas a fim de assegurar a
ocupação máxima, de acordo com o limite
máximo estabelecido.
m)organização de filas nas entradas serão
de responsabilidade dos estabelecimentos,
devendo ser demarcadas no piso por fita
amarela de 2 m (dois metros) de distância

d)higienizar mesas, cadeiras, teclados,
mouses, telefones a cada turno, com álcool
70% e/ou preparações antissépticas ou
sanitizantes de efeito similar;
e)dispor de lixeira com tampa com
dispositivo que permita a abertura e o
fechamento sem o uso das mãos (pedal
ou outro tipo de dispositivo), recolher e
descartar os resíduos a cada 2 horas, com
segurança e uso do EPI adequado;
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f)exigir que clientes e usuários higienizem
as mãos com álcool 70% ao acessarem e ao
saírem do estabelecimento;
g)disponibilizar kit completo nos banheiros
(álcool 70% e/ou preparações antissépticas
ou sanitizantes de efeito similar, sabonete
líquido e toalhas de papel não reciclado);
h)manter limpos filtros e dutos do arcondicionado;
i)manter portas e janelas abertas, com
ventilação adequada, exceto em locais não
permitidos por questões sanitárias;
j)instruir e treinar os colaboradores sobre
etiqueta respiratória, de higiene e de
prevenção, incentivando a lavagem das mãos
a cada 2 horas, com água e sabão, por no
mínimo 20 segundos, bem como orientando
para não cumprimentar pessoas com apertos
de mão, abraços, beijos ou outro tipo de
contato físico;
k)recomendar aos colaboradores que não
retornem às suas casas com o uniforme
utilizado durante a prestação do serviço;
l)em refeitórios, dar preferência à utilização
de talheres e copos descartáveis e, na
impossibilidade,
utilizar
talheres
higienizados
e individualizados (sem
contato); e substituir os sistemas de
autosserviço de bufê, utilizando porções
individualizadas
ou
disponibilizando
funcionário(s) específico(s) para servir todos
os pratos;
m)eliminar bebedouros de jato inclinado
e disponibilizar alternativas (dispensadores
de água e copos plásticos descartáveis e/ou
copos de uso individual, desde que
constantemente higienizados);
n)impedira utilização de assentos públicos
com
fitas
de isolamento ou na
impossibilidade,
realizar
higienização
constante, além da obrigação da equipe de
fiscalização que deve alertar sobre os riscos
de permanecer nesses assentos;
III -dos cuidados no atendimento ao público:
a)disponibilizar
álcool
70%
e/ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar para o público e os
colaboradores no estabelecimento, em locais

estratégicos e de fácil acesso (entrada, saída,
corredores, elevadores, mesas, etc.);
b)respeitar o distanciamento mínimo de 2,0
metros nas filas em frente a balcões de
atendimento, ou caixas, ou 1,5 metros no lado
externo do estabelecimento, sinalizando no
chão a posição a ser ocupada por cada
pessoa;
c)fazer a utilização, se necessário, do uso
de senhas ou outro sistema eficaz para
evitar filas ou aglomeração de pessoas;
d)sempre que necessário, designar um
agente de desaglomeração para manter a
organização das filas de espera no espaço
interno ou externo do estabelecimento;
e)ampliar o espaço entre atendimentos
agendados, para preservar distanciamento
entre pessoas e ter tempo de realizar a
higienização de instrumentos de contato,
quando aplicável;
f)realizar o atendimento de maneira
individualizada,
permitindo apenas
a
presença de acompanhantes nas hipóteses
legais (criança e adolescente, idoso ou
portador de deficiência física ou mental);
g)em serviço de atendimento domiciliar ou
agendado, questionar se
no
local
de
atendimento há indivíduo que apresenta
sintomas respiratórios ou que se encontra
em
quarentena
ou
isolamento
em
decorrência do COVID-19, ficando proibido
o atendimento domiciliar em caso afirmativo,
exceto em caso de urgência e emergência de
saúde ou fornecido EPI necessário para
proteção do profissional de outra área,
também na hipótese de outra questão
urgente, não vinculada à saúde (como
reparos residenciais que comprometam a
segurança e saúde do residentes);
h)manter
provadores
fechados
ou
impossibilitar seu uso, proibindo a prova de
vestimentas,
calçados,
maquiagem
e
cosméticos em geral;
IV -obrigações do empregador, no que
tange ao fornecimento de equipamentos e
insumos mínimos para garantir a segurança
dos profissionais, recaindo sobre esse
(empregador) o encargo financeiro para
obtenção dos insumos:
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a)o empregador
deverá
fornecer
em
quantidade suficiente e orientar a correta
utilização de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) para cada colaborador;
b)é proibida a reutilização de uniformes
e/ou
EPIs
(capacetes, calçados de
segurança, entre outros) quando tais
vestimentas/equipamentos
não
sejam
devidamente higienizadas com preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar;
c)realização da testagem de todos os
funcionários, devendo ser imediatamente
promovido o afastamento em caso de
testagem positiva ou na presença de
quaisquer sintomas típicos, na forma do
disposto na Nota Técnica n.º 01/2020/SVS;
d)os funcionários e colaboradores que
estejam no grupo de risco devem permanecer
afastados.
V -medidas sanitárias e de higienização
permanentes em transporte público:
a)os operadores do sistema de mobilidade,
concessionários
e permissionários
de
transporte coletivo e seletivo por lotação
deverão observar o percentual de operação,
o modo de operação e a taxa de ocupação;
b)observar
e
fazer
observar
a
obrigatoriedade,
para
ingresso
e
permanência
nos
veículos,
do
uso
obrigatório de máscaras de proteção facial
por qualquer pessoa, em especial pelos
passageiros,
motoristas, cobradores
e
quaisquer
outros
colaboradores
ou
usuários, ressalvando apenas as crianças
com idade inferior a dois anos, tendo em
vista
a recomendação das autoridades
sanitárias;
c)realizar limpeza minuciosa diária dos
veículos com utilização de produtos que
impeçam a propagação do vírus como
álcool 70% e/ou preparações antissépticas
ou sanitizantes de efeito similar;

e)disponibilizar, em local de fácil acesso
aos
passageiros, preferencialmente na
entrada e na saída dos veículos álcool 70%;
f)manter, durante a circulação, as janelas
e alçapões de teto abertos para manter o
ambiente arejado, sempre que possível;
g)manter higienizado o sistema de arcondicionado;
h)manter fixado, em local visível aos
clientes e funcionários, de informações
sanitárias sobre higienização e cuidados para
a prevenção à COVID-19;
i)utilizar,
preferencialmente,
para
a
execução do transporte e montagem da
tabela horária, veículos que possuam janelas
passíveis de abertura (janelas não lacradas),
utilizando os demais veículos apenas em caso
de necessidade e para fins de atendimento
pleno da programação de viagens;
j)instruir seus colaboradores acerca da
obrigatoriedade
da adoção de cuidados
pessoais, sobretudo da lavagem das mãos ao
fim de cada viagem realizada, da utilização
de produtos assépticos durante a viagem,
como álcool 70%, da manutenção da limpeza
dos veículos, bem como do modo correto de
relacionamento com os usuários no período
de emergência de saúde pública decorrente
da COVID19;
k)afastar, imediatamente, em quarentena,
pelo prazo mínimo de quatorze dias, das
atividades em que haja contato com outros
funcionários ou com o público todos os
empregados que apresentem sintomas de
contaminação pela COVID-19, assim bem
como aqueles que tenham contato ou
convívio direto com caso suspeito ou
confirmado;
l)observar
e
fazer
observar
a
obrigatoriedade,
para
ingresso
e
permanência
nos
veículos,
do
uso
obrigatório de máscaras de proteção facial
por qualquer pessoa, em especial pelos
passageiros,
motoristas, cobradores e
quaisquer outros empregados ou usuários.

d)realizar limpeza rápida das superfícies e
pontos de contato com as mãos dos
usuários, como roleta, bancos, balaústres,
pega-mão, corrimão e apoios em geral, com
Art. 3ºEste Decreto entrará em vigor na data
álcool líquido 70% e/ou preparações
de sua publicação e poderá ser alterado em
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar
função da situação epidemiológica do
a cada viagem no transporte individual e, no
coronavírus Sars-CoV-2 e a capacidade de
mínimo, a cada turno no transporte coletivo;
assistência em saúde para a Covid-19
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conforme estabelece do Sistema
Bandeiras no âmbito do Plano
Contingência e Monitoramento.

de
de

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 12.006 DE 17 DE JULHO DE
2020.
Estabelece
medida
restritiva
excepcional
para
contenção
da
disseminação do surto de covid-19 no
âmbito do território municipal.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA
IGUAÇU, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87 da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a situação de emergência
em saúde declarada pelo Decreto Municipal
n° 11.893 de 17 de março de 2020;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, na forma
dos artigos 196 e 197 da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que as medidas de
emergência em saúde pública de importância
nacional e internacional, ou seja, as
situações
dispostas
no Regulamento
Sanitário Internacional, promulgado pelo
Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro
de 2020;
CONSIDERANDO as disposições contidas no
Decreto Estadual nº 46.973 de 16 de março
de 2020, que reconhece a situação de
emergência na saúde pública do Estado do
Rio de Janeiro em razão do contágio e adota
medidas de enfrentamento da propagação
decorrente do novo coronavírus (covid-19);
CONSIDERANDO a decretação do Estado
de Calamidade Pública no Estado do Rio de
Janeiro em decorrência do novo coronavírus

(COVID-19) por meio do Decreto Estadual nº
46.984 de 20 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº
47.129 de 19 de junho de 2020 que dispõe
sobre as medidas de enfrentamento da
propagação do novo coronavírus (Sars-CoV2), em decorrência da situação de emergência
em saúde e dá outras providencias;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3
de fevereiro de 2020, do Ministério da
Saúde, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde
pública
de
Importância
Nacional
(ESPIN)
em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), especialmente a
obrigação de articulação dos gestores do
SUS como competência do Centro de
Operações de Emergências em Saúde
Pública (COE-nCoV);
CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de
março de 2020, que dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização do
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020 e estabelece as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a declaração do estado de
transmissão comunitária do coronavírus
(COVID-19) em todo o território nacional por
meio da Portaria nº 454, de 20 de março de
2020 do Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO
os
Boletins
Epidemiológicos nº 07 e nº 11 do Ministério da
Saúde que dispõem sobre as medidas de
enfrentamento ao novo coronavírus (SarsCoV-2);
CONSIDERANDO as
diretrizes
de
atendimento integral, universal e igualitário
no SUS, que compreendem as ações
de
proteção
e recuperação de saúde
individual e coletiva, além da integração das
ações e serviços de saúde dos Municípios ao
Sistema Único de Saúde conforme o artigo
289, incisos I e IV, da Constituição do Estado
do Rio de Janeiro;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto
Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020 do
Senado Federal que reconhece o estado
de calamidade pública;
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CONSIDERANDO a declaração da Situação
de Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020,
reconhecida pela Câmara Municipal por meio
da Lei nº 4.894 de 15 de maio de 2020, assim
como pela Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro –Alerj;
CONSIDERANDO o Decreto nº 11. 965 de 7
de junho de 2020 que aprova o Plano de
Contingência
e
Monitoramento
para
enfrentamento
à propagação do novo
coronavírus (Sars-Cov-2), que dispõe sobre
Sistema de Bandeiras, o Plano de Retomada
e outras providências.
CONSIDERANDO
o
monitoramento
realizado pela Secretaria Municipal de
Saúde que coordena a Vigilância em
Saúde, a Sala de Situação, o Grupo
Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de
Trabalho
de Gerenciamento de
Resposta ao Coronavírus, instituídos por
meio da Portaria nº 37/SEMUS/2020, e pelo
Gabinete de Crise criado por meio do Decreto
nº 11.891 de 13 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Boletim Epidemiológico
nº 20 do Ministério da Saúde; o Boletim
Epidemiológico nº 03 da Secretaria de Estado
de Saúde do Rio de Janeiro; e, o Boletim
Epidemiológico nº 11 da Secretaria Municipal
de Saúde de Nova Iguaçu que demonstram
a situação epidemiológica do coronavírus
(Sars-CoV-2 / Covid-19);
CONSIDERANDO a necessidade de, para
além da manutenção de medidas de
indução, a adoção de medidas excepcionais e
temporárias de restrição para a adequada
contenção da disseminação do surto de
COVID-19;
CONSIDERANDO a competência prevista
nos incisos XIX, XX, XXI e XXII, do art, 14, da
Lei Orgânica Municipal;

Parágrafo único. A inobservância
da
restrição prevista no caput deste artigo
sujeitará
o
infrator
às
penalidades
impostas pela legislação municipal.
Art. 2° -A fiscalização da observância da
restrição prevista neste Decreto caberá aos
agentes fiscalizadores municipais, com
apoio do efetivo vinculado ao Programa
Segurança Presente, sob a coordenação
da Superintendência de Controle Urbano
da Secretaria Municipal de Segurança
Pública.
Art. 3° - A interdição ou embargo temporário
do estabelecimento será realizado mediante
ato formal em caso de não cumprimento
voluntário da restrição determinada por este
Decreto, observando-se o disposto no
Código Municipal de Posturas (Lei Municipal
n° 2.112 de 21 de dezembro de 1991), em
especial, o seu art. 232, incisos I e III.
Art. 4º -Este Decreto entrará em vigor a partir
de sua publicação no Diário Oficial do
Município e perdurará enquanto houver o
estado de emergência de saúde internacional
decorrente do coronavírus.
Nova Iguaçu, 17 de julho de 2020.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 12.007 DE 20 DE JULHO DE
2020. Atualiza as medidas preventivas para
enfrentamento
à
propagação
do
coronavírus Sars-CoV-2.

DECRETA:

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO
NUMERO DO DECRETO

Art. 1º -Fica proibido o funcionamento de
bares, restaurantes, lanchonetes e demais
estabelecimentos de comércio de bens e
prestação de serviços, na Rua Juiz Alberto
Nader, localizada no Centro de Nova
Iguaçu, a partir das 23:00, a partir da entrada
em vigor deste Decreto.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
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I –que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;

IX –as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços
de saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;

II –as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020;

X –o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;

III –a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
IV –o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional -ESPIN,
a
Declaração
de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
V –a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;
VI –a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
VII –a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII –os Boletins Epidemiológicos nº 07 e nº
11 do Ministério da Saúde que dispõem
sobre as medidas de enfrentamento ao
novo coronavírus (Sars-CoV-2);

XI –a decretação do Estado de Calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;
XII –o Decreto Estadual nº 47.152 de 6 de
julho de 2020 que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (Sars-CoV-2), em decorrência da
situação de emergência em saúde e dáoutras
providencias;
XIII –a declaração da Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020,
reconhecida pela Câmara Municipal por meio
da Lei nº 4.894 de 15 de maio de 2020, assim
como pela Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro –Alerj;
XIV –o Decreto nº 11. 965 de 7 de junho de
2020 que aprova o Plano de Contingência e
Monitoramento
para
enfrentamento
à
propagação do novo coronavírus (Sars-Cov2), que dispõe sobre Sistema de Bandeiras,
o Plano de Retomada e outras providências.
XV –o monitoramento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria
nº
37/SEMUS/2020,
e pelo
Gabinete de Crise criado por meio do
Decreto nº 11.891 de 13 de março de 2020;
XVI –o Boletim Epidemiológico nº 22 do
Ministério da Saúde; o Boletim Epidemiológico
nº 4 da Secretaria de Estado de Saúde do Rio
de Janeiro; e, o Boletim Epidemiológico nº
13 da Secretaria Municipal de Saúde de
Nova Iguaçu que demonstram a situação
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epidemiológica do coronavírus (Sars-CoV-2 /
Covid-19) e o início da Bandeira Verde a
partir de 20 de julho de 2020;
DECRETA:
Art. 1ºFica prorrogada por mais 7 (sete) dias a
vigência do Decreto nº 11.908, de 30 de
março de 2020, que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento à propagação do
novo coronavírus (Sars-CoV-2) no âmbito da
Administração Pública, que passa a vigorar
até 25 de julho de 2020.
Parágrafo único. Fica estendido até a 31 de
julho de 2020 o disposto no inciso I, Art. 1º, do
Decreto nº 11.908/2020.
Art. 2º Fica autorizado o funcionamento
de bares, restaurantes, lanchonetes e
congêneres em até 50% da capacidade
máxima, observando
rigorosamente
as
regras sanitárias e não farmacológica
estabelecidas por meio do Decreto nº 11.987
de 3 de julho de 2020 (D.O. 06.07.2020),
sendo vedado o consumo “em pé” em áreas
externas que possam gerar aglomeração de
pessoas.
Art. 3º Fica autorizado o funcionamento dos
shoppings centers, centros comerciais,
galerias e congêneres até as 22 horas
observando
rigorosamente
as
regras
sanitárias e não farmacológica estabelecidas
por meio do Decreto nº 11.987/03.07.2020.
Art. 4ºEste Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação e poderá ser alterado em
função da situação epidemiológica do
coronavírus Sars-CoV-2 e a capacidade de
assistência em saúde para a Covid-19
conforme estabelece do Sistema de
Bandeiras no âmbito do Plano de
Contingência e Monitoramento.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
PREFEITO

DECRETO Nº 12.018 DE 30 DE JULHO DE
2020: Atualiza as medidas preventivas para
enfrentamento
à
propagação
do
coronavírus Sars-CoV-2.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I –que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
II –as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020;
III –a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
IV –o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional -ESPIN,
a
Declaração
de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
V –a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;
VI –a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
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importância internacional
coronavírus (COVID-19);

decorrente

do

VII –a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII –os Boletins Epidemiológicos nº 07 e nº
11 do Ministério da Saúde que dispõem
sobre as medidas de enfrentamento ao
novo coronavírus (Sars-CoV-2);
IX –as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços
desaúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
X –o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
XI –a decretação do Estado de Calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;
XII –o Decreto Estadual nº 47.176 de 21
de julho de 2020 que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento da propagação do
novo
coronavírus
(Sars-CoV-2),
em
decorrência da situação de emergência em
saúde e dá outras providencias;
XIII –a declaração da Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020,
reconhecida pela Câmara Municipal por meio
da Lei nº 4.894 de 15 de maio de 2020, assim
como pela Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro –Alerj;
XIV –o Decreto nº 11. 965 de 7 de junho de
2020 que aprova o Plano de Contingência e
Monitoramento
para
enfrentamento
à
propagação do novo coronavírus (Sars-Cov2), que dispõe sobre Sistema de Bandeiras,
o Plano de Retomada e outras providências.
XV –o monitoramento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o

Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria
nº
37/SEMUS/2020,
e pelo
Gabinete de Crise criado por meio do
Decreto nº 11.891 de 13 de março de 2020;
XVI –o Boletim Epidemiológico nº 23 do
Ministério da Saúde; o Boletim Epidemiológico
nº 4 da Secretaria de Estado de Saúde do Rio
de Janeiro; e, o Boletim Epidemiológico nº
15 da Secretaria Municipal de Saúde de
Nova Iguaçu que demonstram a situação
epidemiológica do coronavírus (Sars-CoV-2 /
Covid-19);
DECRETA:
Art. 1º Permanecem em vigor até 15 de
agosto de 2020 as medidas previstas no Art.
3º do Decreto nº 11.908, de 30 de março de
2020, que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento à propagação do novo
coronavírus (Sars-CoV-2) no âmbito da
Administração Pública.
Art. 2ºEsteDecreto entrará em vigor na data
de sua publicação e poderá ser alterado em
função da situação epidemiológica do
coronavírus Sars-CoV-2 e a capacidade de
assistência em saúde para a Covid-19.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 12.020 DE 02 DE AGOSTO
DE 2020: Atualiza as medidas preventivas
para enfrentamento à propagação do
coronavírus Sars-CoV-2.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87daLei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I –que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
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universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;

além da integração das ações e serviços
de saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;

II –as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020;

X –o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;

III –a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
IV –o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional -ESPIN,
a
Declaração
de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
V –a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;
VI –a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
VII –a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII –os Boletins Epidemiológicos nº 07 e nº
11 do Ministério da Saúde que dispõem
sobre as medidas de enfrentamento ao
novo coronavírus (Sars-CoV-2);

XI –a decretação do Estado de Calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;
XII –o Decreto Estadual nº 47.176 de 21
de julho de 2020 que dispõe sobreas
medidas de enfrentamento da propagação do
novo
coronavírus
(Sars-CoV-2),
em
decorrência da situação de emergência em
saúde e dá outras providencias;
XIII –a declaração da Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020,
reconhecida pela Câmara Municipal por meio
da Lei nº 4.894 de 15 de maio de 2020, assim
como pela Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro –Alerj;
XIV –o Decreto nº 11. 965 de 7 de junho de
2020 que aprova o Plano de Contingência e
Monitoramento
para
enfrentamento
à
propagação do novo coronavírus (Sars-Cov2), que dispõe sobre Sistema de Bandeiras,
o Plano de Retomada e outras providências.
XV –o monitoramento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria
nº
37/SEMUS/2020,
e pelo
Gabinete de Crise criado por meio do
Decreto nº 11.891 de 13 de março de 2020;
XVI –o Boletim Epidemiológico nº 24 do
Ministério da Saúde; o Boletim Epidemiológico
nº 4 da Secretaria de Estado de Saúde do Rio
de Janeiro; e, o Boletim Epidemiológico nº
15 da Secretaria Municipal de Saúde de
Nova Iguaçu que demonstram a situação
epidemiológica do coronavírus (Sars-CoV-2 /
Covid-19);

IX –as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
DECRETA:
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
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Art. 1ºFica estendido por mais 7 (sete) dias o
disposto no inciso I, Art. 1º, do Decreto nº
11.908, de 30 de março de 2020, que
dispõe sobre as medidas de enfrentamento
à propagação do novo coronavírus (SarsCoV-2) no âmbito da Administração Pública.
Art. 2ºEste Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação e poderá ser alterado em
função da situação epidemiológica do
coronavírus Sars-CoV-2 e a capacidade de
assistência em saúde para a Covid-19.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 12.024 DE 3 DE AGOSTO DE
2020.Atualiza as medidas preventivas para
enfrentamento
à
propagação
do
coronavírus Sars-CoV-2.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I –que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
II –as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020;
III –a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;

Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional -ESPIN,
a
Declaração
de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
V –a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública
de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;
VI –a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro
de
2020e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
VII –a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII –os Boletins Epidemiológicos nº 07 e nº
11 do Ministério da Saúde que dispõem
sobre as medidas de enfrentamento ao
novo coronavírus (Sars-CoV-2);
IX –as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços
de saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I eIV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
X –o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
XI –a decretação do Estado de Calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;

XII –o Decreto Estadual nº 47.176 de 21
de julho de 2020 que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento da propagação do
novo
coronavírus
(Sars-CoV-2),
em
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decorrência da situação de emergência em
saúde e dá outras providencias;
XIII –a declaração da Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020,
reconhecida pela Câmara Municipal por meio
da Lei nº 4.894 de 15 de maio de 2020, assim
como pela Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro –Alerj;

DECRETO Nº. 12.026, 04 DE AGOSTO DE
2020.“Abre crédito adicional suplementar
ao orçamento do Fundo Municipal de
Assistência Social-FMAS”.

XIV –o Decreto nº 11. 965 de 7 de junho de
2020 que aprova o Plano de Contingência e
Monitoramento
para
enfrentamento
à
propagação do novo coronavírus (Sars-Cov2), que dispõe sobre Sistema de Bandeiras,
o Plano de Retomada e outras providências.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA
IGUAÇU, usando de suas atribuições que
lhe confere a legislação em vigor e de acordo
com a Lei Municipal nº. 4.884 –LOA 2020,
de 20 de dezembro de 2019, e a Lei
Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964,

XV –o monitoramento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria
nº
37/SEMUS/2020,
e pelo
Gabinete de Crise criado por meio do
Decreto nº 11.891 de 13 de março de 2020;

DECRETA:

XVI –o Boletim Epidemiológico nº 24 do
Ministério da Saúde; o Boletim Epidemiológico
nº 4 da Secretaria de Estado de Saúde do Rio
de Janeiro; e, o Boletim Epidemiológico nº
15 da Secretaria Municipal de Saúde de
Nova Iguaçu que demonstram a situação
epidemiológica do coronavírus (Sars-CoV-2 /
Covid-19);
DECRETA:
Art.1ºPermanecem em vigor até 31 de
agosto de 2020 as medidas previstas no Art.
3º do Decreto nº 11.908, de 30 de março de
2020, que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento à propagação do novo
coronavírus (Sars-CoV-2) no âmbito da
Administração Pública.
Art. 2ºEste Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação e poderá ser alterado em
função da situação epidemiológica do
coronavírus Sars-CoV-2 e a capacidade de
assistência em saúde para a Covid-19.

Art. 1º -Fica aberto crédito adicional
suplementar, alterando o orçamento do
Fundo Municipal de Assistência SocialFMAS,
no
valor de
R$ 509.100,00
(Quinhentos e nove mil e cem reais).
Art. 2º-Em decorrência do disposto no artigo
anterior, fica alterado ainda o Quadro de
Detalhamento da Despesa, aprovado pelo
Decreto nº. 11.833 de 08 de janeiro de 2020.
Art. 3º-Os recursos compensatórios serão
provenientes de Excesso de Arrecadação
apurados nas contas C/C 817 / 118.942-5 e
817 / 118.940-9, em função de Repasse
Emergencial
da
União
vinculado
a
execução de ações sociasistenciais e
estruturação da rede do Sistema Único de
Assistência Social devido à Emergência em
Saúde Pública de importância internacional,
em decorrência de infecção pelo novo
coronavírus (COVID19), conforme Portaria nº
369 de 29 de abril de 2020, Ministério da
Cidadania.
Art. 4º -Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação, revogando as disposições
em contrário.
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, 04 de
agosto de 2020.

ROGERIO MARTINS LISBOA
ROGÉRIO MARTINS LISBOA

Prefeito

Prefeito
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

685
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

CONSIDERANDO, as
medidas
de
segurança aos servidores e contribuintes
no enfrentamento ao coronavírus.
DECRETA:
Art. 1º.O atendimento presencial na
Procuradoria Tributária e da Dívida Ativa –
PTDA /Procuradoria Geral do Município –
PGM se dará mediante agendamento prévio,
por e-mail ou por telefone, nos canais
descritos abaixo:

DECRETO Nº 12.035 DE 14 DE AGOSTO
DE 2020: Dispõe sobre a regulamentação
do atendimento aos contribuintes em
função das medidas de prevenção e
enfrentamento a propagação do novo
coronavírus (COVID- 19), no âmbito da
Procuradoria Tributária e da Dívida Ativa –
PTDA – Procuradoria Geral do Município PGM.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA
IGUAÇU, usando das atribuições que lhe
confere a legislação em vigor e;
CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº
11.893 de 18 de março de 2020 que
estabelece o estado de emergência de saúde
pública no Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº
11.987 de 03 de julho de 2020 que estabelece
as medidas preventivas para enfrentamento
ao combate do coronavírus no Município de
Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº
12.024 de 04 de agosto de 2020 que
atualiza as medidas preventivas para
enfrentamento à propagação do coronavírus
SARS-COV-2, no Município de Nova Iguaçu,

Art.
2º
A
consulta
de
processos
administrativos, a emissão de guias para
pagamento à vista de dívidas inscritas
e ajuizadas, o pedido de parcelamentos
de dívidas inscritas e ajuizadas, o pedido
de baixa de protesto de certidão de dívida
ativa, além da solicitação de abertura de
processos administrativos relacionados à
dívida ativa e ajuizada, devem ser realizados,
prioritariamente, através do envio de
mensagem para o seguinte endereço
eletrônico:
dividaativapgm@novaiguacu.rj.gov.br
Parágrafo Único – As medidas descritas no
“caput”
poderão
ser
realizadas
presencialmente, exigindo-se agendamento
prévio para o atendimento, na forma
descrita no art.1º, respeitando as medidas
de segurança sanitária.
Art. 3º.Este Decreto entra em vigor na data da
sua publicação.

ROGERIO MARTINS LISBOA
PREFEITO

CONSIDERANDO, o objetivo de resguardar o
interesse da coletividade na prevenção do
contágio do coronavírus,
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DECRETO Nº 12.036 DE 12 DE AGOSTO
DE 2020: Dispõe sobre a regulamentação
do atendimento aos contribuintes em
função das medidas de prevenção e
enfrentamento a propagação do novo
coronavírus (COVID-19), no âmbito da
Secretaria
Municipal
de Economia,
Planejamento e Finanças.

O PREFEITO DA CIDADE DENOVA
IGUAÇU, usando das atribuições que lhe
confere a legislação em vigor e;
CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº
11.893 de 18 de março de 2020 que
estabelece o estado de situação de
emergência de saúde pública no Município de
Nova Iguaçu,

Art. 2º. Os procedimentos de consulta de
andamentos de processos, resposta
a
dúvidas tributárias, emissão de guias e
parcelamentos, emissão de Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica–NFS-e, além da abertura
de processos administrativos, deverão,
prioritariamente, ser realizados através dos
seguintes canais de atendimento eletrônico:

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº
11.987 de 03 de julho de 2020 que estabelece
as medidas preventivas para enfrentamento
ao combate do coronavírus no Município de
Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº
12.024 de 04 de agosto de 2020 que
atualiza as medidas preventivas para
enfrentamento à propagação do coronavírus
SARS-COV-2, no Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO, o objetivo de resguardar o
interesse da coletividade na prevenção do
contágio do coronavírus,
CONSIDERANDO, as
medidas
de
segurança aos servidores e contribuintes
no enfrentamento ao coronavírus.
DECRETA:
Art. 1º.O atendimento presencial nos setores
da Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças-SEMEF, se
dará
mediante agendamento prévio pelo
Portal do Contribuinte ou por telefone,
conforme abaixo:

Parágrafo Único –Para acesso aos autos
dos processos físicos os requerentes e
interessados deverão realizar agendamento
prévio como medidas de segurança sanitária.
Art. 3º.Este Decreto entra em vigor na data da
sua publicação.

ROGERIO MARTINS LISBOA
PREFEITO
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DECRETO Nº 12.037DE 18 DE AGOSTO DE
2020: Atualiza as medidas preventivas para
enfrentamento
à
propagação
do
coronavírus Sars-CoV-2.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I –que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
II –as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020;
III –a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
IV –o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Públicade Importância
Nacional -ESPIN,
a
Declaração
de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
V –a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;
VI –a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de

importância internacional
coronavírus (COVID-19);

decorrente

do

VII –a declaração do estado detransmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII –os Boletins Epidemiológicos nº 07 e nº
11 do Ministério da Saúde que dispõem
sobre as medidas de enfrentamento ao
novo coronavírus (Sars-CoV-2);
IX –as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços
desaúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
X –o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
XI –a decretação do Estado de Calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;
XII –o Decreto nº 47.199 de 04 de agosto de
2020 que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (Sars-CoV-2), em decorrência da
situação de emergência em saúde e dá outras
providencias;
XIII –a declaração da Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020,
reconhecida pela Câmara Municipal por meio
da Lei nº 4.894 de 15 de maio de 2020, assim
como pela Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro –Alerj;
XIV –o Decreto nº 11. 965 de 7 de junho de
2020 que aprova o Plano de Contingência e
Monitoramento
para
enfrentamento
à
propagação do novo coronavírus (Sars-Cov2), que dispõe sobre Sistema de Bandeiras,
o Plano de Retomada e outras providências;
XV –o Decreto nº 11.987 de 03 de julho de
2020 que atualiza as medidas preventivas
para enfrentamento à propagação do
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coronavírus Sars-CoV-2
e
estabelece
medidas sanitárias e não farmacológicas no
âmbito municipal;
XVI –o monitoramento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria
nº
37/SEMUS/2020,
e pelo
Gabinete de Crise criado por meio do
Decreto nº 11.891 de 13 de março de 2020;
XVII –o Boletim Epidemiológico nº 26 do
Ministério da Saúde; o Boletim Epidemiológico
da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro; e, o Boletim Epidemiológico nº 17 da
Secretaria Municipal de Saúde de Nova
Iguaçu que demonstram a situação
epidemiológica do coronavírus (Sars-CoV-2 /
Covid-19);
DECRETA:
Art. 1ºFica autorizado a partir de 1º de
setembro de 2020 a realização de eventos
sociais particulares em ambientes como
de salões de festas desde que assegurada
a contenção do acesso ao interior do
estabelecimento, respeitando-se o limite
de capacidade conforme estabelece o
inciso VIII, do Art. 11º, do Decreto
Estadual
nº 47.199/04.08.2020,
assim
como as medidas sanitárias e não
farmacológicas estabelecidas no Decreto
Municipal nº 11.987/03.07.2020.
Art. 2ºFica autorizado o funcionamento dos
shoppings centers no horário de 10 horas às
22 horas conforme caput do Art. 7º do Decreto
Estadual nº 47.199/04.08.2020.

DECRETO Nº 12.052 DE 31 DE AGOSTO
DE 2020: Atualiza as medidas preventivas
para enfrentamento à propagação do
coronavírus Sars-CoV-2.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I –que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na
forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;
II –as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020;
III –a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
IV –o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;

Art. 3ºEste Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação e poderá ser alterado em
função da situação epidemiológica do
coronavírus Sars-CoV-2 e a capacidade de
assistência em saúde para a Covid-19.

V –a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em
Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus;

ROGÉRIO MARTINS LISBOA

VI –a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
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importância internacional
coronavírus (COVID-19);

decorrente

do

VII –a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
VIII –os Boletins Epidemiológicos nº 07 e nº
11 do Ministério da Saúde que dispõem
sobreas medidas de enfrentamento ao novo
coronavírus (Sars-CoV-2);
IX –as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
X –o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
XI –a decretação do Estado de Calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual nº 46.984
de 20 de março de 2020;
XII –o Decreto Estadual nº 47.219 de 19 de
agosto de 2020 que dispõe sobre as medidas
de enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (Sars-CoV-2), em decorrência da
situação de emergência em saúde e dá outras
providencias;
XIII –a declaração da Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020,
reconhecida pela Câmara Municipal por meio
da Lei nº 4.894 de 15 de maio de 2020, assim
como pela Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro –Alerj;
XIV –o Decreto nº 11. 965 de 7 de junho de
2020 que aprova o Plano de Contingência e
Monitoramento
para
enfrentamento
à
propagação do novo coronavírus (Sars-Cov2), que dispõe sobre Sistema de Bandeiras,
o Plano de Retomada e outras providências.
XV –o monitoramento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o

Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria
nº
37/SEMUS/2020,
e pelo
Gabinete de Crise criado por meio do
Decreto nº 11.891 de 13 de março de 2020;
XVI –o Boletim Epidemiológico nº 28 do
Ministério
da
Saúde; o Boletim
Epidemiológico nº 5 da Secretaria de Estado
de Saúde do Rio de Janeiro; e, o Boletim
Epidemiológico nº 19 da Secretaria
Municipal de Saúde de Nova Iguaçu que
demonstram a situação epidemiológica do
coronavírus (Sars-CoV-2 / Covid-19);
DECRETA:
Art. 1ºPermanecem em vigor até 10 de
outubro de 2020 as medidas previstas no
Art. 3º do Decreto nº 11.908, de 30 de março
de 2020, que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento à propagação do novo
coronavírus (Sars-CoV-2) no âmbito da
Administração Pública.
Art. 2ºEste Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação e poderá ser alterado em
função da situação epidemiológica do
coronavírus Sars-CoV-2 e a capacidade de
assistência em saúde para a Covid-19.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 12.074 DE 22 DE SETEMBRO
DE 2020: Atualiza as medidas preventivas
para enfrentamento à propagação do
coronavírus Sars-CoV-2.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I –as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
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promulgado pelo Decreto Federal
10.212, de 30 de janeiro de 2020;

n.º

II –o Decreto n.º 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional -ESPIN,
a
Declaração
de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
III –a Portaria n.º 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei n.º
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
IV –a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
n.º 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
V –os Boletins Epidemiológicos n.º 07 e n.º 11
do Ministério da Saúde que dispõem sobre as
medidas de enfrentamento ao novo
coronavírus (Sars-CoV-2);
VI –as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços
de saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
VII –o Decreto Legislativo n.º 6 de 20 de
março de 2020 do Senado Federal que
reconhece o estado de calamidade pública;

X –a
declaração
da
Situação
de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
n.º 11.907 de 30 de março de 2020,
reconhecida pela Câmara Municipal por meio
da Lei n.º 4.894 de 15 de maio de 2020, assim
como pela Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro –Alerj;
XI –o Decreto n.º 11. 965 de7 de junho de
2020 que aprova o Plano de Contingência e
Monitoramento
para
enfrentamento
à
propagação do novo coronavírus (Sars-Cov2), que dispõe sobre Sistema de Bandeiras,
o Plano de Retomada e outras providências.
XII –o monitoramento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria
n.º
37/SEMUS/2020,
e pelo
Gabinete de Crise criado por meio do
Decreto n.º 11.891 de 13 de março de 2020;
XIII –o Boletim Epidemiológico n.º 31 do
Ministério da Saúde; o Boletim Epidemiológico
n.º 6 da Secretaria de Estado de Saúde do Rio
de Janeiro; e, o Boletim Epidemiológico n.º 23
da Secretaria Municipal de Saúde de Nova
Iguaçu que demonstram a situação
epidemiológica do coronavírus (Sars-CoV-2 /
Covid-19);
DECRETA:
Art. 1ºFica autorizado o funcionamento
parcial de cinemas com limite máximo de
50% das ocupações conforme estabelece o
inciso X, art. 12, do Decreto Estadual n.º
47.287 de 18 de setembro de 2020.

Art. 2ºDurante as exibições é obrigatória a
utilização de equipamentos de proteção
individual, EPIs, assim como deverão ser
cumpridos
todos
os
procedimentos
VIII –a decretação do Estado de Calamidade
constantes no “Protocolo de Procedimento
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
nas Operações de Cinema” da Federação
decorrência do novo coronavírus (COVIDNacional das Empresas Exibidoras de
19) por meio do Decreto Estadual n.º 46.984
Cinematográficas, Feneec, e aprovado pela
de 20 de março de 2020;
Secretaria de Estado de Cultural e Economia
Criativa e Secretaria de Estado de Saúde
IX –o Decreto Estadual n.º 47.287 de 18 de
conforme aduz o § 1º, art. 12, do Decreto
setembro de 2020 que dispõe sobre as
Estadual 47.287/18.09.2020, sem prejuízo às
medidas de enfrentamento da propagação do
regras sanitária e não farmacológica
novo coronavírus (Sars-CoV-2),
em
estabelecidas
no
Decreto Municipal n.º
decorrência da emergência em saúde e dá
11.987
de
3
de
julho
de
2020.
outras providencias;
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Art. 3ºFicam os shoppings centers e centros
comerciais autorizados a funcionarem até o
limite de 2/3 da capacidade total conforme
estabelece no Art. 8º do Decreto Estadual
n.º 47.287/18.09.2020, sem prejuízo às
medidas sanitárias e não farmacológicas
determinadas por meio do Decreto Municipal
n.º 11.987 de 3 de julho de 2020.
Art. 4ºEste Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação e poderá ser alterado em
função da situação epidemiológica do
coronavírus Sars-CoV-2 e a capacidade de
assistência em saúde para a Covid-19.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº. 12.083, DE 28 DE
SETEMBRO DE 2020: Estabelece medida
restritiva excepcional para garantir
o
direito de vizinhança e evitar exposição
da população local à riscos.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA
IGUAÇU, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87 da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a situação de emergência
em saúde declarada pelo Decreto Municipal
n° 11.893 de 17 de março de 2020;
CONSIDERANDO a perda da função social
por desrespeitar o direito de vizinhança e
expor a população local à riscos;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, na forma
dos artigos 196 e 197 da Constituição da
República;

Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro
de 2020;
CONSIDERANDO a decretação do Estado
de Calamidade Pública no Estado do Rio de
Janeiro em decorrência do novo coronavírus
(COVID-19) por meio do Decreto Estadual nº
46.984 de 20 de março de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3
de fevereiro de 2020, do Ministério da
Saúde, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde
pública
de
Importância
Nacional
(ESPIN)
em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), especialmente a
obrigação de articulação dos gestores do
SUS como competência do Centro de
Operações de Emergências em Saúde
Pública (COE-nCoV);
CONSIDERANDO o art. 42 da Lei das
Contravenções
Penais
(Decreto-Lei Nº
3.688/41) que dispõe que perturbar alguém o
trabalho ou o sossego alheio com gritaria ou
algazarra; exercendo profissão incômoda ou
ruidosa,
em
desacordo
com
as
prescrições
legais;
abusando
de
instrumentos sonoros ou sinais acústicos,
constitui contravenção referente à paz
pública;
CONSIDERANDO o art. 65 do mesmo
Diploma Legal que dispõe que molestar
alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por
acinte ou por motivo reprovável, constitui
contravenção relativa a polícia de costumes;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 54 da
Lei nº 9.605/1998 (Lei dos Crimes
Ambientais), que dispõe que que aquele que
causar poluição de qualquer natureza em
níveis tais que resultam ou possam resultar
em danos à saúde humana, constitui Crime
Ambiental; CONSIDERANDO o Art. 72 da Lei
2.112/91 do Município de Nova Iguaçu, que
dispõe que é proibido perturbar o sossego e o
bem-estar público ou da vizinhança, com
ruídos, algazarras ou sons de qualquer
natureza, excessivos e produzidos por
qualquer forma;

CONSIDERANDO o Artigo 156, inciso II do
CONSIDERANDO que as medidas de
mesmo diploma legal, que dispõe que a
emergência em saúde pública de importância
licença de localização poderá ser cassada
nacional e internacional, ou seja, as
como medida preventiva, a bem da higiene,
situações
dispostas
no Regulamento
Sanitário Internacional, promulgado pelo
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da moral, do sossego, da segurança pública,
do meio-ambiente e do trânsito;
CONSIDERANDO os Inquéritos Civis nº
054/2019 MA -MPRJ 2019.01379833, nº
055/2019 MA -MPRJ 2019.01336126 e nº
056/2019 MA -MPRJ 2019.01379948, que
tratam do funcionamento dos bares e
restaurantes localizados na Rua Juiz
Alberto Nader, por causarem inúmeros
transtornos ao sossego alheio à livre
circulação de veículos e pedestres no local;
CONSIDERANDO a competência prevista
nos incisos XIX, XX, XXI e XXII, do art, 14, da
Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art. 1º -Fica proibido o funcionamento de
bares, restaurantes, lanchonetes e demais
estabelecimentos de comércio de bens e
prestação de serviços, na Rua Juiz Alberto
Nader, localizada no Centro de Nova
Iguaçu, a partir das 23:00, a partir da entrada
em vigor deste Decreto.
Parágrafo único. A inobservância
da
restrição prevista no caput deste artigo
sujeitará
o
infrator
às
penalidades
impostas pela legislação municipal.
Art. 2° -A fiscalização da observância da
restrição prevista neste Decreto caberá aos
agentes fiscalizadores municipais, sob a
coordenação da Superintendência
de
Controle Urbano da Secretaria Municipal
de Governo.
Art. 3° -A interdição ou embargo temporário
do estabelecimento será realizado mediante
ato formal em caso de não cumprimento
voluntário da restrição determinada por este
Decreto, observando-se o disposto no
Código Municipal de Posturas (Lei Municipal
n° 2.112 de 21 de dezembro de 1991), em
especial, o seu art. 232, incisos I e III.
Art. 4º -Este Decreto entrará em vigor a partir
de sua publicação no Diário Oficial do
Município e perdurará enquanto houver o
estado de emergência de saúde internacional
decorrente do coronavírus.
Nova Iguaçu, 28 de setembro de 2020.

Prefeito

DECRETO Nº 12.087 DE 2 DE OUTUBRO DE
2020: Atualiza as medidas preventivas para
enfrentamento
à
propagação
do
coronavírus Sars-CoV-2.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu, ]
CONSIDERANDO:
I –as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal n.º
10.212, de 30 de janeiro de 2020;
II –o Decreto n.º 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional -ESPIN,
a
Declaração
de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
III –a Portaria n.º 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei n.º
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
IV –a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
n.º 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
V –os Boletins Epidemiológicos n.º 07 e n.º 11
do Ministério da Saúde que dispõem sobre as
medidas de enfrentamento ao novo
coronavírus (Sars-CoV-2);
VI –as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
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além da integração das ações e serviços
de saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
VII –o Decreto Legislativo n.º 6 de 20 de
março de 2020 do Senado Federal que
reconhece o estado de calamidade pública;
VIII –a decretação do Estado de Calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual n.º 46.984
de 20 de março de 2020;
IX –o Decreto Estadual n.º 47.287 de 18 de
setembro de 2020 que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento da propagação do
novo coronavírus (Sars-CoV-2),
em
decorrência da emergência em saúde e dá
outras providencias, alterado pelo Decreto n.º
47.299 de 1º de outubro de 2020.
X –a
declaração
da
Situação
de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
n.º 11.907 de 30 de março de 2020,
reconhecida pela Câmara Municipal por meio
da Lei n.º 4.894 de 15 de maio de 2020, assim
como pela Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro –Alerj;
XI –o Decreto n.º 11. 965 de 7 de junho de
2020 que aprova o Plano de Contingência e
Monitoramento
para
enfrentamento
à
propagação do novo coronavírus (Sars-Cov2), que dispõe sobre Sistema de Bandeiras,
o Plano de Retomada e outras providências.
XII –o monitoramento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria
n.º
37/SEMUS/2020,
e pelo
Gabinete de Crise criado por meio do
Decreto n.º 11.891 de 13 de março de 2020;
XIII –o Boletim Epidemiológico n.º 33 do
Ministério da Saúde; o Boletim Epidemiológico
n.º 6 da Secretaria de Estado de Saúde do Rio
de Janeiro; e, o Boletim Epidemiológico n.º 24
da Secretaria Municipal de Saúde de Nova
Iguaçu que demonstram a situação
epidemiológica do coronavírus (Sars-CoV-2 /
Covid-19);

XIV –a necessidade de, para além da
manutenção de medidas de indução, a
adoção de medidas excepcionais e
temporárias de restrição para a adequada
contenção da disseminação do surto de
COVID-19;
DECRETA:
Art.
1ºFica
autorizada,
conforme
estabelecido no Art. 12 do Decreto Estadual
n.º 47.287/18.09.2020 alterado pelo decreto
nº 47.299/01.10.2020:
I -a retomada parcial das atividades
culturais de circos, desde que respeitada
rigorosamente a normativa de 4 m² (quatro
metros quadrados) por pessoas ou o
distanciamento de 2 m² entre pessoas da
mesma família ou do mesmo convívio
social, além de seguir as orientações e as
normativas do protocolo de retomada
proposto pela Associação Brasileira dos
Produtores de Eventos –ABRAPE;
II -a retomada parcial das atividades dos
parques de diversões, desde que respeitadas
rigorosamente
as
normativas
de
distanciamento social, utilizando-se para isso
de 50% (cinquenta por cento) de sua
capacidade de ocupação máxima, com
operação por meio de seções, respeitando
ainda uma redução de 50% (cinquenta por
cento) também da capacidade direta de cada
uma das atrações, além de seguir as
orientações e as normativas do protocolo de
retomada proposto pela Associação das
Empresas de Parques de Diversões do Brasil
–ADIBRA.
Art. 2º Fica autorizado em shoppings o
funcionamento das áreas de recreação
infantil com 1/3 da capacidade, vedado para
crianças menores de 3 anos, conforme
estabelecido no inciso V, Art. 8º, do Decreto
Estadual n.º 47.287/18.09.2020 e suas
alterações.
Art. 3º As atividades com retomada
autorizada neste decreto deverão seguir as
medidas sanitárias e não farmacológicas
estabelecidas
no Decreto Municipal nº
11.987/03.07.2020.
Art. 4ºEste Decreto entrará em vigor a partir
de sua publicação no Diário Oficial do
Município e perdurará enquanto houver o
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estado de emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus.

n.º 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;

ROGÉRIO MARTINS LISBOA

V – as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;

Prefeito
DECRETO Nº 12.256 DE 15 DE MARÇO DE
2021
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA
ENFRENTAMENTO À PROPAGAÇÃO DO
CORONAVÍRUS, SARS-COV-2.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:

I – as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal n.º 10.212,
de 30 de janeiro de 2020;

II – o Decreto n.º 7.616, de 17 de novembro
de 2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional - ESPIN, a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional e o reconhecimento de
pandemia do novo coronavírus (COVID-19)
pela Organização Mundial da Saúde - OMS;

III – a Portaria n.º 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei n.º
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);

IV – a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria

VI – o Decreto Legislativo n.º 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;

VII – a decretação do estado de calamidade
pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID-19)
por meio do Decreto Estadual n.º 46.984 de
20 de março de 2020;

VIII – o Decreto Estadual n.º 47.518 de 12 de
março de 2021 que dispõe sobre as medidas
de enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (Covid-19), em decorrência da
emergência em saúde e dá outras
providências, em especial o Art. 20 que
reconhece
as
especificidades
das
municipalidades;

IX – a declaração da situação de calamidade
por meio do Decreto Municipal n.º 11.907 de
30 de março de 2020, reconhecida pela
Câmara Municipal por meio da Lei n.º 4.894
de 15 de maio de 2020, assim como pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro – Alerj;

X – o Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de 2020
que estabelece as medidas sanitárias e não
farmacologias;

XI – o monitoramento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
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Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria n.º 37/SEMUS/2020, e pelo Gabinete
de Crise criado por meio do Decreto n.º
11.891 de 13 de março de 2020;

Parágrafo único. Os estabelecimentos devem
observar rigorosamente as medidas sanitárias
e não farmacológicas estabelecidas no
Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de 2020,
publicado no Diário Oficial do Município em 6
de julho de 2020.

XII – a Nota Técnica SIEVS/SVS Nº 14/2021
da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro e o Boletim Epidemiológico n.º 9 de 8
de março de 2021 da Secretaria Municipal de
Saúde de Nova Iguaçu que demonstram a
situação epidemiológica do coronavírus (SarsCoV-2 / Covid-19);

Art. 2º Fica mantido o horário estabelecido no
Decreto Estadual n.º 47.518/12.03.2021, Art.
8º, para funcionamento de shoppings e
centros comerciais.

XIII – o reconhecimento, pela Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia - SBPT
e pela Organização Mundial de Saúde - OMS,
quanto à eficácia do uso de máscara facial,
como medida de redução da contaminação
pelo Sars-CoV2;

XIV – a necessidade de, para além da
manutenção de medidas de indução, a
adoção de medidas excepcionais e
temporárias de restrição para a adequada
contenção da disseminação do surto de
COVID-19;

Art. 3º Fica mantido o horário estabelecido no
Decreto Estadual n.º 47.518/12.03.2021, para
funcionamento de Art. 7, inciso VI, para
funcionamento de bares, restaurantes,
lanchonetes e estabelecimentos congêneres.

Art. 4º Este Decreto vigorará por 5 dias a
partir da data de sua publicação e poderá ser
alterado
em
função
da
situação
epidemiológica do coronavírus Sars-CoV-2 e
a capacidade de assistência em saúde para a
Covid-19.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
XV – o fluxo diário de pessoas que circulam
no transporte público entre os municípios da
região metropolitana e consequentemente a
necessidade de medidas que evitem a
sobreposição do horário de término do
expediente com a capital;

Prefeito

DECRETO Nº 12.257 DE 16 DE MARÇO DE
2021.

DECRETA:

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA
ENFRENTAMENTO À PROPAGAÇÃO DO
CORONAVÍRUS, SARS-COV-2.

Art. 1º Fica estabelecido o horário de 6 h as
19 horas para funcionamento do comércio em
geral (lojas de rua, atacadista e varejista), da
indústria e estabelecimentos de serviços de
forma a evitar a sobreposição do horário de
término do expediente com os demais
municípios.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
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I – as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal n.º 10.212,
de 30 de janeiro de 2020;

II – o Decreto n.º 7.616, de 17 de novembro
de 2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional - ESPIN, a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional e o reconhecimento de
pandemia do novo coronavírus (COVID-19)
pela Organização Mundial da Saúde - OMS;

III – a Portaria n.º 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei n.º
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);

IV – a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
n.º 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;

V – as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;

VI – o Decreto Legislativo n.º 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;

VII – a decretação do Estado de Calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID-19)

por meio do Decreto Estadual n.º 46.984 de
20 de março de 2020;

VIII – o Decreto Estadual n.º 47.518 de 12 de
março de 2021 que dispõe sobre as medidas
de enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (Covid-19), em decorrência da
emergência em saúde e dá outras
providências, em especial o Art. 20 que
reconhece
as
especificidades
das
municipalidades;

IX – a declaração da Situação de Calamidade
por meio do Decreto Municipal n.º 11.907 de
30 de março de 2020, reconhecida pela
Câmara Municipal por meio da Lei n.º 4.894
de 15 de maio de 2020, assim como pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro – Alerj;

X – o Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de 2020
que estabelece as medidas sanitárias e não
farmacologias;

XI – o monitoramento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria n.º 37/SEMUS/2020, e pelo Gabinete
de Crise criado por meio do Decreto n.º
11.891 de 13 de março de 2020;

XII – a Nota Técnica SIEVS/SVS Nº 14/2021
da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro e o Boletim Epidemiológico n.º 9 de 8
de março de 2021 da Secretaria Municipal de
Saúde de Nova Iguaçu que demonstram a
situação epidemiológica do coronavírus (SarsCoV-2 / Covid-19);

XIII – o reconhecimento, pela Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia - SBPT
e pela Organização Mundial de Saúde - OMS,
quanto à eficácia do uso de máscara facial,
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como medida de redução da contaminação
pelo Sars-CoV2;

XIV – a necessidade de, para além da
manutenção de medidas de indução, a
adoção de medidas excepcionais e
temporárias de restrição para a adequada
contenção da disseminação do surto de
COVID-19;

XV – o fluxo diário de pessoas que circulam
no transporte público entre os municípios da
região metropolitana e consequentemente a
necessidade de medidas que evitem a
sobreposição do horário de término do
expediente com a capital;

Art. 4º Fica estabelecido o horário de 6 h as
22 h para funcionamento de academias,
centros de ginásticas e congêneres,
mantendo a limitação de 50% da capacidade
conforme fixado no Decreto Estadual n.º
47.518/12.03.2021, Art. 10, inciso V.

Art. 5º Este Decreto vigorará por quatro dias
a partir da data de sua publicação e poderá
ser alterado em função da situação
epidemiológica do coronavírus Sars-CoV-2 e
a capacidade de assistência em saúde para a
Covid-19.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETA:

DECRETO Nº 12.257 DE 16 DE MARÇO DE
2021.

Art. 1º De forma a evitar a sobreposição do
horário de término do expediente com os
demais municípios, fica estabelecido o horário
de 6 h as 19 horas para funcionamento do
comércio em geral (lojas de rua), da indústria
e estabelecimentos de serviços.

DISPÕE SOBRE AS
ENFRENTAMENTO À

Parágrafo único. Os estabelecimentos devem
observar rigorosamente as medidas sanitárias
e não farmacológicas estabelecidas no
Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de 2020,
publicado no Diário Oficial do Município em 6
de julho de 2020.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:

Art. 2º Fica mantido o horário estabelecido no
Decreto Estadual n.º 47.518/12.03.2021, Art.
8º, para funcionamento de shoppings e
centros comerciais.

Art. 3º Fica mantido o horário estabelecido no
Decreto Estadual n.º 47.518/12.03.2021, para
funcionamento de Art. 7, inciso VI, para
funcionamento de bares, restaurantes,
lanchonetes e estabelecimentos congêneres.

PROPAGAÇÃO
SARS-COV-2.

DO

MEDIDAS

PARA

CORONAVÍRUS,

I – as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal n.º 10.212,
de 30 de janeiro de 2020;
II – o Decreto n.º 7.616, de 17 de novembro
de 2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional - ESPIN, a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional e o reconhecimento de
pandemia do novo coronavírus (COVID-19)
pela Organização Mundial da Saúde - OMS;

III – a Portaria n.º 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei n.º
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13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
IV – a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
n.º 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
V – as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
VI – o Decreto Legislativo n.º 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
VII – a decretação do Estado de Calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID-19)
por meio do Decreto Estadual n.º 46.984 de
20 de março de 2020;
VIII – o Decreto Estadual n.º 47.518 de 12 de
março de 2021 que dispõe sobre as medidas
de enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (Covid-19), em decorrência da
emergência em saúde e dá outras
providências, em especial o Art. 20 que
reconhece
as
especificidades
das
municipalidades;
IX – a declaração da Situação de Calamidade
por meio do Decreto Municipal n.º 11.907 de
30 de março de 2020, reconhecida pela
Câmara Municipal por meio da Lei n.º 4.894
de 15 de maio de 2020, assim como pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro – Alerj;
X – o Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de 2020
que estabelece as medidas sanitárias e não
farmacologias;

Portaria n.º 37/SEMUS/2020, e pelo Gabinete
de Crise criado por meio do Decreto n.º
11.891 de 13 de março de 2020;
XII – a Nota Técnica SIEVS/SVS Nº 14/2021
da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro e o Boletim Epidemiológico n.º 9 de 8
de março de 2021 da Secretaria Municipal de
Saúde de Nova Iguaçu que demonstram a
situação epidemiológica do coronavírus (SarsCoV-2 / Covid-19);
XIII – o reconhecimento, pela Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia - SBPT
e pela Organização Mundial de Saúde - OMS,
quanto à eficácia do uso de máscara facial,
como medida de redução da contaminação
pelo Sars-CoV2;
XIV – a necessidade de, para além da
manutenção de medidas de indução, a
adoção de medidas excepcionais e
temporárias de restrição para a adequada
contenção da disseminação do surto de
COVID-19;
XV – o fluxo diário de pessoas que circulam
no transporte público entre os municípios da
região metropolitana e consequentemente a
necessidade de medidas que evitem a
sobreposição do horário de término do
expediente com a capital;
DECRETA:
Art. 1º De forma a evitar a sobreposição do
horário de término do expediente com os
demais municípios, fica estabelecido o horário
de 6 h as 19 horas para funcionamento do
comércio em geral (lojas de rua), da indústria
e estabelecimentos de serviços.
Parágrafo único. Os estabelecimentos devem
observar rigorosamente as medidas sanitárias
e não farmacológicas estabelecidas no
Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de 2020,
publicado no Diário Oficial do Município em 6
de julho de 2020.
Art. 2º Fica mantido o horário estabelecido no
Decreto Estadual n.º 47.518/12.03.2021, Art.
8º, para funcionamento de shoppings e
centros comerciais.

XI – o monitoramento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
Art. 3º Fica mantido o horário estabelecido no
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Decreto Estadual n.º 47.518/12.03.2021, para
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
funcionamento de Art. 7, inciso VI, para
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
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funcionamento de bares, restaurantes,
lanchonetes e estabelecimentos congêneres.
Art. 4º Fica estabelecido o horário de 6 h às
22 h para funcionamento de academias,
centros de ginásticas e congêneres,
mantendo a limitação de 50% da capacidade
conforme fixado no Decreto Estadual n.º
47.518/12.03.2021, Art. 10, inciso V.
Art. 5º Este Decreto vigorará por quatro dias a
partir da data de sua publicação e poderá ser
alterado
em
função
da
situação
epidemiológica do coronavírus Sars-CoV-2 e
a capacidade de assistência em saúde para a
Covid-19.
ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 12.262 DE 19 DE MARÇO DE
2021.
ATUALIZA
AS
MEDIDAS
PARA
ENFRENTAMENTO À PROPAGAÇÃO DO
CORONAVÍRUS, SARS-COV-2.

DECRETO Nº 12.262 DE 19 DE MARÇO DE
2021.
ATUALIZA
AS
MEDIDAS
PARA
ENFRENTAMENTO À PROPAGAÇÃO DO
CORONAVÍRUS, SARS-COV-2.
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I – as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal n.º 10.212,
de 30 de janeiro de 2020;

III – a Portaria n.º 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei n.º
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
IV – a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
n.º 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
V – as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
VI – o Decreto Legislativo n.º 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
VII – a decretação do estado de calamidade
pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID-19)
por meio do Decreto Estadual n.º 46.984 de
20 de março de 2020;
VIII – o Decreto Estadual n.º 47.518 de 12 de
março de 2021 que dispõe sobre as medidas
de enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (Covid-19), em decorrência da
emergência em saúde e dá outras
providências, em especial o Art. 20 que
reconhece
as
especificidades
das
municipalidades;
IX – a declaração da situação de calamidade
por meio do Decreto Municipal n.º 11.907 de
30 de março de 2020, reconhecida pela
Câmara Municipal por meio da Lei n.º 4.894
de 15 de maio de 2020, assim como pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro – Alerj;

II – o Decreto n.º 7.616, de 17 de novembro
de 2011, que dispõe sobre a Declaração de
X – o Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de 2020
Emergência em Saúde Pública de Importância
que estabelece as medidas sanitárias e não
Nacional - ESPIN, a Declaração de
farmacologias;
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional e o reconhecimento de
XI – o monitoramento realizado pela
pandemia do novo coronavírus (COVID-19)
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
pela Organização Mundial da Saúde - OMS;
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
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Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria n.º 37/SEMUS/2020, e pelo Gabinete
de Crise criado por meio do Decreto n.º
11.891 de 13 de março de 2020;
XII – a Nota Técnica SIEVS/SVS Nº 14/2021
da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro e o Boletim Epidemiológico n.º 10 de
15 de março de 2021 da Secretaria Municipal
de Saúde de Nova Iguaçu que demonstram a
situação epidemiológica do coronavírus (SarsCoV-2 / Covid-19);
XIII – o reconhecimento, pela Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia - SBPT
e pela Organização Mundial de Saúde - OMS,
quanto à eficácia do uso de máscara facial,
como medida de redução da contaminação
pelo Sars-CoV2;
XIV – a necessidade de, para além da
manutenção de medidas de indução, a
adoção de medidas excepcionais e
temporárias de restrição para a adequada
contenção da disseminação do surto de
COVID-19;
XV – o fluxo diário de pessoas que circulam
no transporte público entre os municípios da
região metropolitana e consequentemente a
necessidade de medidas que evitem a
sobreposição do horário de término do
expediente com a capital;
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido o horário das 6 h às
19 horas para funcionamento do comércio em
geral (lojas de rua), da indústria e
estabelecimentos de serviços.
Parágrafo único. Os estabelecimentos devem
observar rigorosamente as medidas sanitárias
e não farmacológicas estabelecidas no
Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de 2020,
publicado no Diário Oficial do Município em 6
de julho de 2020.
Art. 2º Fica mantido o horário estabelecido no
Decreto Estadual n.º 47.518/12.03.2021, Art.
8º, para funcionamento de shoppings e
centros comerciais.
Art. 3º Fica mantido o horário estabelecido no
Decreto Estadual n.º 47.518/12.03.2021, para
funcionamento de Art. 7, inciso VI, para

funcionamento de bares, restaurantes,
lanchonetes e estabelecimentos congêneres.
Art. 4º Fica estabelecido o horário das 6 h às
22 h para funcionamento de academias,
centros de ginásticas e congêneres,
mantendo a limitação de 50% da capacidade
conforme fixado no Decreto Estadual n.º
47.518/12.03.2021, Art. 10, inciso V.
Art. 5º Fica vedada a entrada de excursões /
veículos de fretamento nas áreas turísticas e
de lazer.
Art. 6º Este Decreto vigorará por quatro dias a
partir da data de sua publicação e poderá ser
alterado
em
função
da
situação
epidemiológica do coronavírus Sars-CoV-2 e
a capacidade de assistência em saúde para a
Covid-19.
ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito
DECRETO Nº 12.268 DE 23 DE MARÇO DE
2021.
ATUALIZA
AS
MEDIDAS
PARA
ENFRENTAMENTO À PROPAGAÇÃO DO
CORONAVÍRUS SARS-COV-2.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I – as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal n.º 10.212,
de 30 de janeiro de 2020;
II – o Decreto n.º 7.616, de 17 de novembro
de 2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional - ESPIN, a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional e o reconhecimento de
pandemia do novo coronavírus (COVID-19)
pela Organização Mundial da Saúde - OMS;
III – a Portaria n.º 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei n.º
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13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
IV – a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
n.º 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
V – as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
VI – o Decreto Legislativo n.º 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
VII – a decretação do estado de calamidade
pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID-19)
por meio do Decreto Estadual n.º 46.984 de
20 de março de 2020;
VIII – o Decreto Estadual n.º 47.518 de 12 de
março de 2021 (alterado pelo Decreto
Estadual n.º 47.533/22.03.2021) que dispõe
sobre as medidas de enfrentamento da
propagação do novo coronavírus (Covid-19),
em decorrência da emergência em saúde e dá
outras providências, em especial o Art. 20 que
reconhece
as
especificidades
das
municipalidades;
IX – a declaração da situação de calamidade
por meio do Decreto Municipal n.º 11.907 de
30 de março de 2020, reconhecida pela
Câmara Municipal por meio da Lei n.º 4.894
de 15 de maio de 2020, assim como pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro – Alerj;
X – o Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de 2020
que estabelece as medidas sanitárias e não
farmacologias;

ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria n.º 37/SEMUS/2020, e pelo Gabinete
de Crise criado por meio do Decreto n.º
11.891 de 13 de março de 2020;
XII – a Nota Técnica SIEVS/SVS Nº 14/2021
da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro e o Boletim Epidemiológico n.º 10 de
15 de março de 2021 da Secretaria Municipal
de Saúde de Nova Iguaçu que demonstram a
situação epidemiológica do coronavírus (SarsCoV-2 / Covid-19);
XIII – o reconhecimento, pela Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia - SBPT
e pela Organização Mundial de Saúde - OMS,
quanto à eficácia do uso de máscara facial,
como medida de redução da contaminação
pelo Sars-CoV2;
XIV – a necessidade de, para além da
manutenção de medidas de indução, a
adoção de medidas excepcionais e
temporárias de restrição para a adequada
contenção da disseminação do surto de
COVID-19;
XV – o fluxo diário de pessoas que circulam
no transporte público entre os municípios da
região metropolitana e consequentemente a
necessidade de medidas que evitem a
sobreposição do horário de término do
expediente com a capital;
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido o horário das 6 h às
19 horas para funcionamento do comércio em
geral (lojas de rua), da indústria e
estabelecimentos de serviços.
Parágrafo único. Os estabelecimentos devem
observar rigorosamente as medidas sanitárias
e não farmacológicas estabelecidas no
Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de 2020,
publicado no Diário Oficial do Município em 6
de julho de 2020.
Art. 2º Fica mantido o horário estabelecido no
Decreto Estadual n.º 47.518/12.03.2021, Art.
8º, para funcionamento de shoppings e
centros comerciais.

Art. 3º Fica mantido o horário estabelecido no
XI – o monitoramento realizado pela
Decreto Estadual n.º 47.518/12.03.2021, para
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
funcionamento de Art. 7, inciso VI, para
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
funcionamento de bares, restaurantes,
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
lanchonetes e estabelecimentos congêneres.
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
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Art. 4º Fica estabelecido o horário das 6 h às
22 h para funcionamento de academias,
centros de ginásticas e congêneres,
mantendo a limitação de 50% da capacidade
conforme fixado no Decreto Estadual n.º
47.518/12.03.2021, Art. 10, inciso V.
Art. 5º Fica vedada a entrada de excursões /
veículos de fretamento nas áreas turísticas e
de lazer.
Art. 6º Este Decreto vigorará por quatro dias a
partir da data de sua publicação e poderá ser
alterado
em
função
da
situação
epidemiológica do coronavírus Sars-CoV-2 e
a capacidade de assistência em saúde para a
Covid-19.
ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito
DECRETO Nº 12.269 DE 24 DE MARÇO DE
2021.
ATUALIZA
AS
MEDIDAS
PARA
ENFRENTAMENTO À PROPAGAÇÃO DO
CORONAVÍRUS SARS-COV-2.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I – as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal n.º 10.212,
de 30 de janeiro de 2020;
II – a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente da COVID19;
III – o Decreto n.º 7.616, de 17 de novembro
de 2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional - ESPIN, a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional e o reconhecimento de
pandemia do novo coronavírus (COVID-19)
pela Organização Mundial da Saúde - OMS;

IV – a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
n.º 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
V – o Decreto Legislativo n.º 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
VI – a decretação do estado de calamidade
pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID-19)
por meio do Decreto Estadual n.º 46.984 de
20 de março de 2020;
VII – o Decreto Estadual n.º 47.540 de 24 de
março de 2021 que dispõe sobre as medidas
de enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (Covid-19), em decorrência da
emergência em saúde e dá outras
providências, em especial o Art. 20 que
reconhece
as
especificidades
das
municipalidades;
VIII – a declaração da situação de calamidade
por meio do Decreto Municipal n.º 11.907 de
30 de março de 2020, reconhecida pela
Câmara Municipal por meio da Lei n.º 4.894
de 15 de maio de 2020, assim como pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro – Alerj;
IX – o Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de
2020 que estabelece as medidas sanitárias e
não farmacológicas;
X – o monitoramento realizado pela Secretaria
Municipal de Saúde que coordena a Vigilância
em Saúde, a Sala de Situação, o Grupo
Condutor de Enfrentamento e o Grupo de
Trabalho de Gerenciamento de Resposta ao
Coronavírus, instituídos por meio da Portaria
n.º 37/SEMUS/2020, e pelo Gabinete de Crise
criado por meio do Decreto n.º 11.891 de 13
de março de 2020;
XI – a Nota Técnica SIEVS/SVS Nº 15/2021
da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro e o Boletim Epidemiológico n.º 11 de
2 de março de 2021 da Secretaria Municipal
de Saúde de Nova Iguaçu que demonstram a
situação epidemiológica do coronavírus (SarsCoV-2 / Covid-19);

XII – A Lei Estadual n.º 9.224 de 24 de março
de 2021 institui excepcionalmente, em função
da pandemia do Covid-19, como feriados os
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dias 26 e 31 de março e 01 de abril de 2021,
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a fim
de conter a sua propagação e dá outras
providências;
DECRETA:
Art. 1º Fica considerado obrigatório o uso de
máscara de proteção respiratória de forma
adequada, em qualquer ambiente público,
assim como em estabelecimentos privados
com funcionamento autorizado de acesso
coletivo.
Art. 2º Ficam suspensas as atividades dos
seguintes estabelecimentos:

desses espaços somente para a venda de
gêneros alimentícios;
Art. 4º Fica suspensa a permanência de
indivíduos em cachoeiras, rios e lagos; assim
como fretamento de ônibus e excursões em
áreas de lazer e turismo;
Art. 5º Ficam suspensas as atividades
escolares presenciais nas redes pública e
particular de ensino, assim como as
atividades presenciais de cursos livres.
Art. 6º Fica permitido o funcionamento:

I – estabelecimentos comerciais e de serviços
em geral;

I – de atividades de saúde, como unidades de
saúde, clínicas e consultórios médicos e
odontológicos, laboratórios, farmácias, óticas,
academias, clínicas veterinárias e pet shops;

II – casas de show e espetáculos, boates e
arenas;

II – serviços de assistência social, de
segurança pública; e serviços funerários;

III – casas de festas infantis e espaços de
recreação infantil (kids room);

III – supermercados, hortifrutigranjeiro;
minimercados;
mercearias;
açougues;
peixarias; padarias; lojas de panificados;

IV – parques de diversão;
V – clubes sociais, recreativos, agremiações e
parques temáticos;
VI – salões de cabeleireiro, barbearias,
institutos de beleza, estética e congêneres.

IV – feiras livres que realizem a
comercialização de produtos de gênero
alimentício e que tem papel fundamental no
abastecimento;

Art. 3º Fica suspensa a realização de:

V – centrais de abastecimento atacadista e
hortifrutigranjeiros;

I – festas e eventos de qualquer natureza;

VI – unidades bancárias, lotéricas;

II – eventos culturais, de entretenimento,
desportivo e de lazer;

VII – comércio de construção civil, incluindo
ferragens, madeireiras, serralherias, pinturas;

III – eventos científicos, de negócios e
exposições;

VIII – estacionamento; postos de
abastecimento de combustíveis e comércio
de lubrificantes; autopeças e acessórios
automotivos, assim como oficinas mecânicas,
de lanternagem, pintura e afins;

IV – eventos corporativos, congressos,
encontros
de
negócios,
workshops,
conferências, seminários, simpósios, painéis
e palestras;
V – eventos de caráter social, tais como
casamentos, bodas, aniversários, formaturas,
coquetéis, confraternizações, inaugurações,
lançamentos, cerimônias oficiais, entre outros
que sigam este mesmo formato;
VI – eventos em ambientes abertos, tais como
parques e praças;
VII – eventos realizados em food parks,
mantida a possibilidade de funcionamento

IX – atividades industriais de funcionamento
contínuo e de utilidade pública, serviços de
radiodifusão e filmagem, especialmente
aqueles destinados ao trabalho da imprensa
e transmissão informativa
X – lojas de conveniência e demais
estabelecimentos congêneres que se
destinam à venda de alimentos, materiais de
limpeza e higiene pessoal, sendo proibido o
consumo de bebidas alcoólicas em lojas de
conveniência, postos de gasolina e bancas
de revistas.
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Art. 7º Restaurantes, lanchonetes, bares,
comércio varejista de alimentos e
congêneres deverão funcionar
exclusivamente na modalidade de entrega
em domicílio (delivery), retirada (take way)
e/ou drive thru.
Art. 8º Fica permitido o funcionamento de
forma irrestrita todos os serviços de saúde,
assim como supermercados, mercados e
demais estabelecimentos comerciais que
possuem em seu CNAE os serviços de
varejo e comercialização de produtos
alimentícios, ainda que esses funcionem no
interior de shopping centers, centros
comerciais.
Art. 9º Fica permitido a prática de atividades
desportivas individuais ao ar livre tais como
ciclismo, caminhadas, montanhismo,
trekking; assim como, as atividade esportivas
de alto rendimento, sem público, respeitando
os devidos protocolos e autorizados pela
Secretaria de Estado de Saúde.
Art. 10 As academias, centros de ginástica e
estabelecimentos similares deverão observar
rigorosamente as medidas estabelecidas no
Decreto Estadual n.º 47.540/24.03.2021.
Art. 11 Conforme preconiza a Lei Estadual nº
9.012, de 17 de setembro de 2020, que
reconhece a atividade religiosa como
essencial para a população do Estado do Rio
de Janeiro em tempos de crises ocasionadas
por moléstias contagiosas ou catástrofes
naturais, assim como a Lei Estadual n.º
9.224 de 24 de março de 2021, ficam
mantidas as atividade de organizações
religiosas devendo observar as medidas
estabelecidas no Art. 10 do Decreto Estadual
n.º 47.540/24.03.2021.
Art. 12 Fica mantido o funcionamento dos
órgãos da administração pública municipal de
saúde, segurança pública e assistência
social.
Parágrafo único. Os dirigentes deverão
avaliar a suspensão total ou parcial do gozo
de férias dos servidores dos órgãos
especificados no caput deste artigo.

segurança recomendados pelas autoridades
sanitárias, inclusive:
I – garantir a distância mínima de 1,5 metros
entre as pessoas a depender de
regulamentação municipal e uso obrigatório
de máscaras;
II – utilizar equipamentos de proteção
individual, a serem fornecidos pelo
estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores
de serviço;
III – organizar uma escala de revezamento
de dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
IV – proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
V – priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
VI – disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
VII – manter os banheiros e demais locais do
estabelecimento higienizados e com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene pessoal dos empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores de
serviço e consumidores;
VIII – impedir aglomeração de pessoas;
IX – afastar de suas atividades, de forma
imediata, todos os colaboradores
sintomáticos respiratórios, conforme
recomendação do Ministério da Saúde.
X – os serviços e estabelecimentos devem
observar rigorosamente as medidas
sanitárias e não farmacológicas
estabelecidas no Decreto n.º 11.987 de 3 de
julho de 2020, publicado no Diário Oficial do
Município em 6 de julho de 2020.

Art. 14 Fica mantido expediente normal nas
unidades da Secretaria Municipal de Saúde,
Secretaria Municipal de Assistência Social,
Secretaria Municipal de Defesa Civil,
Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito
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e Mobilidade Urbana, Guarda Ambiental,
assim como nos serviços de infraestrutura e
manutenção da cidade.
Art. 15 Os servidores dos órgãos de atividade
meio da Administração Pública Municipal
poderão ser convocados para prestação de
serviço presencial ou remoto em casos
necessários à manutenção dos serviços
essenciais, principalmente aqueles
relacionados ao enfrentamento à pandemia.
Parágrafo único. Somente servidores fora
dos grupos de risco poderão ser convocados
para exercício de atividades presenciais.
Art. 16 Fica determinado aos órgãos
municipais relacionados à segurança pública,
ordem pública, vigilância sanitária, meio
ambiente, trânsito, mobilidade urbana e
vigilância sanitária o cumprimento deste
decreto.
Art. 17 Este Decreto possui validade no
período de 27/03/2021 a 04/04/2021 e
poderá ser alterado em função da situação
epidemiológica do coronavírus Sars-CoV-2 e
a capacidade de assistência em saúde para
a Covid-19, ficando revogadas disposições
em contrário.
ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO N.º 12.271 DE 29 DE MARÇO DE
2021.
ATUALIZA REDAÇÃO DO DECRETO
MUNICIPAL N.º 12.269/2021 QUE DISPÕE
SOBRE
AS
MEDIDAS
PARA
ENFRENTAMENTO À PROPAGAÇÃO DO
CORONAVÍRUS SARS-COV-2.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I – as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,

promulgado pelo Decreto Federal n.º 10.212,
de 30 de janeiro de 2020;
II – a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente da COVID19;
III – o Decreto n.º 7.616, de 17 de novembro
de 2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional - ESPIN, a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional e o reconhecimento de
pandemia do novo coronavírus (COVID-19)
pela Organização Mundial da Saúde - OMS;
IV – a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
n.º 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
V – o Decreto Legislativo n.º 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
VI – a decretação do estado de calamidade
pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID-19)
por meio do Decreto Estadual n.º 46.984 de
20 de março de 2020;
VII – o Decreto Estadual n.º 47.540 de 24 de
março de 2021 que dispõe sobre as medidas
de enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (Covid-19), em decorrência da
emergência em saúde e dá outras
providências, em especial o Art. 20 que
reconhece
as
especificidades
das
municipalidades;
VIII – a declaração da situação de calamidade
por meio do Decreto Municipal n.º 11.907 de
30 de março de 2020, reconhecida pela
Câmara Municipal por meio da Lei n.º 4.894
de 15 de maio de 2020, assim como pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro – Alerj;
IX – o Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de
2020 que estabelece as medidas sanitárias e
não farmacológicas;
X – o monitoramento realizado pela Secretaria
Municipal de Saúde que coordena a Vigilância
em Saúde, a Sala de Situação, o Grupo
Condutor de Enfrentamento e o Grupo de
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Trabalho de Gerenciamento de Resposta ao
Coronavírus, instituídos por meio da Portaria
n.º 37/SEMUS/2020, e pelo Gabinete de Crise
criado por meio do Decreto n.º 11.891 de 13
de março de 2020;
XI – a Nota Técnica SIEVS/SVS Nº 15/2021
da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro e o Boletim Epidemiológico n.º 11 de
2 de março de 2021 da Secretaria Municipal
de Saúde de Nova Iguaçu que demonstram a
situação epidemiológica do coronavírus (SarsCoV-2 / Covid-19);
XII – A Lei Estadual n.º 9.224 de 24 de março
de 2021 institui excepcionalmente, em função
da pandemia do Covid-19, como feriados os
dias 26 e 31 de março e 01 de abril de 2021,
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a fim
de conter a sua propagação e dá outras
providências;
DECRETA:
Art. 1º Fica considerado obrigatório o uso de
máscara de proteção respiratória de forma
adequada, em qualquer ambiente público,
assim como em estabelecimentos privados
com funcionamento autorizado de acesso
coletivo.
Art. 2º Ficam suspensas as atividades
presenciais de atendimento ao público dos
seguintes estabelecimentos:
I – estabelecimentos comerciais e de serviços
em geral;
II – casas de festas, de shows, espetáculos,
boates e arenas;
III – casas de festas infantis e espaços de
recreação infantil (kids room);
IV – parques de diversão;
V – clubes sociais, recreativos, agremiações e
parques temáticos;
VI – salões de cabeleireiro, barbearias,
institutos de beleza, estética e congêneres.
Art. 3º Fica suspensa a realização de:
I – festas e eventos de qualquer natureza;
II – eventos culturais, de entretenimento,
desportivo e de lazer;

III – eventos científicos, de negócios e
exposições;
IV – eventos corporativos, congressos,
encontros
de
negócios,
workshops,
conferências, seminários, simpósios, painéis
e palestras;
V – eventos de caráter social, tais como
casamentos, bodas, aniversários, formaturas,
coquetéis, confraternizações, inaugurações,
lançamentos, cerimônias oficiais, entre outros
que sigam este mesmo formato;
VI – eventos em ambientes abertos, tais como
parques e praças;
VII – eventos realizados em food parks,
mantida a possibilidade de funcionamento
desses espaços somente para a venda de
gêneros alimentícios;
Art. 4º Fica suspensa a permanência de
indivíduos em cachoeiras, rios e lagos; assim
como fretamento de ônibus e excursões em
áreas de lazer e turismo;
Art. 5º Ficam suspensas as atividades
escolares presenciais nas redes pública e
particular de ensino, assim como as
atividades presenciais de cursos livres.
Art. 6º Fica permitido o funcionamento:
I – de atividades de saúde, como unidades de
saúde, clínicas e consultórios médicos e
odontológicos,
laboratórios,
farmácias,
equipamentos médicos, óticas, academias,
clínicas veterinárias e pet shops;
II – serviços de assistência social, de
segurança pública; e serviços funerários;
III – supermercados, hortifrutigranjeiro;
minimercados;
mercearias;
açougues;
peixarias; padarias; lojas de panificados;
IV – feiras livres que realizem a
comercialização de produtos de gênero
alimentício e que tem papel fundamental no
abastecimento;
V – centrais de abastecimento atacadista e
hortifrutigranjeiros;
VI – unidades bancárias, lotéricas;
VII – comércio de construção civil, incluindo
ferragens, madeireiras, serralherias, pinturas;
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VIII – comércio de gás, postos de
abastecimento de combustíveis e comércio de
lubrificantes;
IX – estacionamentos, locadoras de veículos;
lojas de autopeças e acessórios automotivos,
assim como oficinas mecânicas, de
lanternagem, pintura e afins; oficinas de
bicicletas;
X – atividades industriais e de utilidade
pública, serviços de radiodifusão e filmagem,
especialmente aqueles destinados ao
trabalho da imprensa e transmissão
informativa;
XI – lojas de aviamentos e armarinhos; lojas
de conveniência e demais estabelecimentos
congêneres que se destinam à venda de
alimentos, materiais de limpeza e higiene
pessoal, sendo proibido o consumo de
bebidas alcoólicas em lojas de conveniência,
postos de gasolina e bancas de revistas;
XII – serviços de lavanderia; serviços de
prevenção, controle e erradicação de pragas
dos vegetais e de doença dos animais;
XIII – estabelecimentos de hotelaria e
hospedagem, com o funcionamento dos
respectivos serviços de alimentação restrito
aos hóspedes;
XIV – serviços de entrega em domicílio
(delivery).
Art. 7º Restaurantes, lanchonetes, bares,
comércio varejista de alimentos e congêneres
deverão
funcionar
exclusivamente
na
modalidade de entrega em domicílio
(delivery), retirada (take way) e/ou drive thru.
Art. 8º Fica permitido o funcionamento de
forma irrestrita todos os serviços de saúde,
assim como supermercados, mercados e
demais estabelecimentos comerciais que
possuem em seu CNAE os serviços de varejo
e comercialização de produtos alimentícios,
ainda que esses funcionem no interior de
shopping centers, centros comerciais.
Art. 9º Fica permitido a prática de atividades
desportivas individuais ao ar livre tais como
ciclismo, caminhadas, montanhismo, trekking;
assim como, as atividade esportivas de alto
rendimento, sem público, respeitando os
devidos protocolos e autorizados pela
Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 10 As academias, centros de ginástica e
estabelecimentos similares deverão observar
rigorosamente as medidas estabelecidas no
Decreto Estadual n.º 47.540/24.03.2021.
Art. 11 Conforme preconiza a Lei Estadual nº
9.012, de 17 de setembro de 2020, que
reconhece a atividade religiosa como
essencial para a população do Estado do Rio
de Janeiro em tempos de crises ocasionadas
por moléstias contagiosas ou catástrofes
naturais, assim como a Lei Estadual n.º 9.224
de 24 de março de 2021, ficam mantidas as
atividade de organizações religiosas devendo
observar as medidas estabelecidas no Art. 10
do Decreto Estadual n.º 47.540/24.03.2021.
Art. 12 Fica mantido o funcionamento dos
órgãos da administração pública municipal de
saúde, segurança pública e assistência social.
Parágrafo único. Os dirigentes deverão avaliar
a suspensão total ou parcial do gozo de férias
dos servidores dos órgãos especificados no
caput deste artigo.
Art. 13 Em todos os estabelecimentos que se
mantiverem abertos, impõe-se a observância
de todos os protocolos e medidas de
segurança recomendados pelas autoridades
sanitárias, inclusive:
I – garantir a distância mínima de 1,5 metros
entre as pessoas a depender de
regulamentação municipal e uso obrigatório
de máscaras;
II – utilizar equipamentos de proteção
individual,
a serem fornecidos pelo
estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;
III – organizar uma escala de revezamento de
dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
IV – proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
V – priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
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VI – disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
VII – manter os banheiros e demais locais do
estabelecimento
higienizados
e
com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene
pessoal
dos
empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores de
serviço e consumidores;
VIII – impedir aglomeração de pessoas;
IX – afastar de suas atividades, de forma
imediata, todos os colaboradores sintomáticos
respiratórios, conforme recomendação do
Ministério da Saúde.
X – os serviços e estabelecimentos devem
observar rigorosamente as medidas sanitárias
e não farmacológicas estabelecidas no
Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de 2020,
publicado no Diário Oficial do Município em 6
de julho de 2020.
Art. 14 Fica mantido expediente normal nas
unidades da Secretaria Municipal de Saúde,
Secretaria Municipal de Assistência Social,
Secretaria Municipal de Defesa Civil,
Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e
Mobilidade Urbana, Guarda Ambiental, assim
como nos serviços de infraestrutura e
manutenção da cidade.
Art. 15 Os servidores dos órgãos de atividade
meio da Administração Pública Municipal
poderão ser convocados para prestação de
serviço presencial ou remoto em casos
necessários à manutenção dos serviços
essenciais,
principalmente
aqueles
relacionados ao enfrentamento à pandemia.
Parágrafo único. Somente servidores fora dos
grupos de risco poderão ser convocados para
exercício de atividades presenciais.
Art. 16 Fica determinado aos órgãos
municipais relacionados à segurança pública,
ordem pública, vigilância sanitária, meio
ambiente, trânsito, mobilidade urbana e
vigilância sanitária o cumprimento deste
decreto.
Art. 17 A Secretaria Municipal de Saúde
poderá expedir resoluções, notas técnicas e
instruções complementares as medidas
instituídas neste decreto.

Art. 18 Este Decreto possui validade no
período de 27/03/2021 a 04/04/2021 e poderá
ser alterado em função da situação
epidemiológica do coronavírus Sars-CoV-2 e
a capacidade de assistência em saúde para a
Covid-19, ficando revogadas disposições em
contrário.
ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito
DECRETO N.º 12.272 DE 2 DE ABRIL DE
2021.
DISPÕE
SOBRE
MEDIDAS
PARA
ENFRENT AMENTO À PROPAGAÇÃO DO
CORONAVÍRUS SARS-COV-2 CAUSADOR
DA COVID-19
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:
I – as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal n.º 10.212,
de 30 de janeiro de 2020;
II – a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente da COVID19;
III – o Decreto n.º 7.616, de 17 de novembro
de 2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional - ESPIN, a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional e o reconhecimento de
pandemia do novo coronavírus (COVID-19)
pela Organização Mundial da Saúde - OMS;
IV – o Decreto Legislativo n.º 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
V – a decretação do estado de calamidade
pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID-19)
por meio do Decreto Estadual n.º 46.984 de
20 de março de 2020;
VI – o Decreto Estadual n.º 47.540 de 24 de
março de 2021 que dispõe sobre as medidas
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de enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (Covid-19), em decorrência da
emergência em saúde e dá outras
providências, em especial o Art. 20 que
reconhece
as
especificidades
das
municipalidades;
VII – a declaração da situação de calamidade
por meio do Decreto Municipal n.º 11.907 de
30 de março de 2020, reconhecida pela
Câmara Municipal por meio da Lei n.º 4.894
de 15 de maio de 2020, assim como pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro – Alerj;
XIII – o Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de
2020 que estabelece as medidas sanitárias e
não farmacológicas;

Art. 2º Ficam suspensas as atividades dos
seguintes estabelecimentos
I – casas de festas, de shows, espetáculos,
boates e arenas;
II – casas de festas infantis e espaços de
recreação infantil (kids room);
III – parques de diversão;
IV – clubes sociais, recreativos, agremiações
e parques temáticos.
Art. 3º Fica suspensa a realização de:
I – eventos de qualquer natureza;
II – eventos culturais, de entretenimento e de
lazer;

IX – o monitoramento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria n.º 37/SEMUS/2020, e pelo Gabinete
de Crise criado por meio do Decreto n.º
11.891 de 13 de março de 2020;

III – eventos científicos, de negócios e
exposições;

X – a Nota Técnica SIEVS/SVS Nº 15/2021 da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro e o Boletim Epidemiológico n.º 12 de
23 de março de 2021 da Secretaria Municipal
de Saúde de Nova Iguaçu que demonstram a
situação epidemiológica do coronavírus (SarsCoV-2 / Covid-19);

VI – eventos realizados em food parks,
mantida a possibilidade de funcionamento
desses espaços somente para a venda de
gêneros alimentícios;

XI – a necessidade de definição de horários
diferenciados nos setores econômicos para
reduzir aglomeração nos sistemas de
transporte públicos tendo em vista a
mobilidade na região metropolitana;

Art. 4º Fica mantido o horário das 6h às 19
horas para funcionamento do comércio em
geral (lojas de rua).

XII – o incremento de 150 (cento e cinquenta)
novos leitos para tratamento de pacientes
com Covid-19 com a abertura do Hospital
Modular em Nova Iguaçu;
DECRETA:
Art. 1º Fica considerado obrigatório o uso de
máscara de proteção respiratória de forma
adequada, em qualquer ambiente público,
assim como em estabelecimentos privados
com funcionamento autorizado de acesso
coletivo.

IV – eventos corporativos, congressos,
encontros
de
negócios,
workshops,
conferências, seminários, simpósios, painéis
e palestras;
V – eventos em ambientes abertos, tais como
parques e praças;

VII – atividades esportivas com a presença de
público.

Art. 5º Conforme estabelecido no Decreto
Estadual
n.º
47.540/24.03.2021,
fica
autorizado o funcionamento de bares,
restaurantes, lanchonetes e estabelecimento
congêneres, limitando o atendimento ao
público a 50% da sua capacidade de lotação,
autorizados os serviços de consumo de
bebidas alcoólicas apenas para os clientes
devidamente acomodados e sentados em
mesas e cadeiras nas áreas internas e
externas, respeitando o distanciamento
mínimo de 1,5 metro e com a capacidade
máxima de 04 (quatro) pessoas por mesa. O
funcionamento deverá ser até as 23h.
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Parágrafo único. Os serviços de entrega em
domicílio (delivery), retirada no local (take
away) e drive thru ficam sem limitação de
horário.
Art. 6º Ficam mantidos o horário e as medidas
estabelecidos no Decreto Estadual n.º
47.540/24.03.2021,
Art.
9º,
para
funcionamento de shoppings e centros
comerciais.
Art. 7º Os estabelecimentos devem observar
todos os protocolos e medidas de segurança
recomendados pelas autoridades sanitárias,
inclusive:
I – garantir a distância mínima de 1,5 metros
entre as pessoas a depender de
regulamentação municipal e uso obrigatório
de máscaras;
II – utilizar equipamentos de proteção
individual,
a serem fornecidos pelo
estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;
III – organizar uma escala de revezamento de
dia ou horário de trabalho entre os
empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço;
IV – proibir a participação nas equipes de
trabalho de pessoas consideradas do grupo
de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;
V – priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
VI – disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
VII – manter os banheiros e demais locais do
estabelecimento
higienizados
e
com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene
pessoal
dos
empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores de
serviço e consumidores;
VIII – impedir aglomeração de pessoas;

X – os serviços e estabelecimentos devem
observar rigorosamente as medidas sanitárias
e não farmacológicas estabelecidas no
Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de 2020,
publicado no Diário Oficial do Município em 6
de julho de 2020.
Art. 8º Fica suspensa a permanência de
indivíduos em cachoeiras, rios e lagos; assim
como fretamento de ônibus e excursões em
áreas de lazer e turismo;
Art. 9º Os dirigentes dos órgãos da
administração pública municipal deverão
avaliar a suspensão total ou parcial do gozo
de férias dos servidores.
Art. 10 Fica determinado aos órgãos
municipais relacionados à segurança pública,
ordem pública, vigilância sanitária, meio
ambiente, trânsito, mobilidade urbana e
vigilância sanitária o cumprimento deste
decreto.
Art. 11 A Secretaria Municipal de Saúde
poderá expedir resoluções, notas técnicas e
instruções complementares as medidas
instituídas neste decreto.
Art. 12 Este Decreto possui validade no
período de 03/04/2021 a 08/04/2021 e poderá
ser alterado em função da situação
epidemiológica do coronavírus Sars-CoV-2 e
a capacidade de assistência em saúde para a
Covid-19, ficando revogadas disposições em
contrário.
ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito
DECRETO N.º 12.276 DE 8 DE ABRIL DE
2021.
DISPÕE
SOBRE
MEDIDAS
PARA
ENFRENTAMENTO À PROPAGAÇÃO DO
CORONAVÍRUS SARS-COV-2 CAUSADOR
DA COVID-19.

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Lei
Orgânica do Município de Nova Iguaçu,
CONSIDERANDO:

IX – afastar de suas atividades, de forma
imediata, todos os colaboradores sintomáticos
I – as medidas de emergência em saúde
respiratórios, conforme recomendação do
pública
de
importância
nacional
e
Ministério da Saúde.
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internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal n.º 10.212,
de 30 de janeiro de 2020;
II – a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente da COVID19;
III – o Decreto n.º 7.616, de 17 de novembro
de 2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional - ESPIN, a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional e o reconhecimento de
pandemia do novo coronavírus (COVID-19)
pela Organização Mundial da Saúde - OMS;
IV – o Decreto Legislativo n.º 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal que reconhece o
estado de calamidade pública;
V – a decretação do estado de calamidade
pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID-19)
por meio do Decreto Estadual n.º 46.984 de
20 de março de 2020;
VI – o Decreto Estadual n.º 47.556 de 3 de
abril de 2021 que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (Covid19);
VII – a declaração da situação de calamidade
por meio do Decreto Municipal n.º 11.907 de
30 de março de 2020, reconhecida pela
Câmara Municipal por meio da Lei n.º 4.894
de 15 de maio de 2020, assim como pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro – Alerj;
XIII – o Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de
2020 que estabelece as medidas sanitárias e
não farmacológicas;
IX – o monitoramento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria n.º 37/SEMUS/2020, e pelo Gabinete
de Crise criado por meio do Decreto n.º
11.891 de 13 de março de 2020;
X – a Nota Técnica SIEVS/SVS Nº 15/2021 da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de

Janeiro e o Boletim Epidemiológico n.º 13 de
5 de abril de 2021 da Secretaria Municipal de
Saúde de Nova Iguaçu que demonstram a
situação epidemiológica do coronavírus (SarsCoV-2 / Covid-19);
XI – a necessidade de definição de horários
diferenciados nos setores econômicos para
reduzir aglomeração nos sistemas de
transporte públicos tendo em vista a
mobilidade na região metropolitana;
XII – o incremento de 150 (cento e cinquenta)
novos leitos para tratamento de pacientes
com Covid-19 com a abertura do Hospital
Modular em Nova Iguaçu;
DECRETA:
Art. 1º Fica considerado obrigatório o uso de
máscara de proteção respiratória de forma
adequada, em qualquer ambiente público,
assim como em estabelecimentos privados
com funcionamento autorizado de acesso
coletivo.
Art. 2º Fica suspenso:
I - o funcionamento de boates, danceterias,
salões de dança e casas de espetáculo;
II - a prática de atividades físicas coletivas,
circuitos e similares; atividades esportivas
com presença de público;
III - a realização de eventos como feiras,
exposições, os congressos, conferências,
seminários; eventos de caráter cultural, de
lazer ou entretenimento; eventos científicos,
simpósios, painéis, palestras; eventos de
negócios, corporativos;
IV - a entrada de ônibus e demais veículos de
fretamento no Município;
V - parques de diversão e temáticos.
Art. 3º Fica mantido o horário das 6h às 19
horas para funcionamento do comércio em
geral (lojas de rua).
Art. 4º O funcionamento de bares,
restaurantes, lanchonetes e estabelecimento
congêneres fica limitado a 50% da sua
capacidade de lotação, autorizados os
serviços de consumo de bebidas alcoólicas
apenas para os clientes devidamente
acomodados e sentados em mesas e cadeiras
nas áreas internas e externas, respeitando o
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distanciamento mínimo de 1,5 metro e com a
capacidade máxima de 04 (quatro) pessoas
por mesa. O funcionamento deverá ser até as
23h.
Parágrafo único. Os serviços de entrega em
domicílio (delivery), retirada no local (take
away) e drive thru ficam sem limitação de
horário.
Art. 5º O funcionamento de salões de festas
fica limitado a 50% da sua capacidade de
lotação, devendo os estabelecimentos
seguirem todas as medidas sanitárias e não
farmacológicas em vigor.

Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de 2020,
publicado no Diário Oficial do Município em 6
de julho de 2020.
Art. 7º Fica suspensa a permanência de
indivíduos em cachoeiras, rios e lagos; assim
como fretamento de ônibus e excursões em
áreas de lazer e turismo;
Art. 8º Os dirigentes dos órgãos da
administração pública municipal deverão
avaliar a suspensão total ou parcial do gozo
de férias dos servidores.

Art. 6º Os estabelecimentos comerciais
devem observar todos os protocolos e
medidas de segurança recomendados pelas
autoridades sanitárias, inclusive:

Art. 9º Fica determinado aos órgãos
municipais relacionados à segurança pública,
ordem pública, vigilância sanitária, meio
ambiente, trânsito, mobilidade urbana e
vigilância sanitária o cumprimento deste
decreto.

I – garantir a distância mínima de 1,5 metros
entre as pessoas a depender de
regulamentação municipal e uso obrigatório
de máscaras;

Art. 10 A Secretaria Municipal de Saúde
poderá expedir resoluções, notas técnicas e
instruções complementares as medidas
instituídas neste decreto.

II – utilizar equipamentos de proteção
individual,
a serem fornecidos pelo
estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;

Art. 11 Este Decreto possui validade no
período de 09/04/2021 a 15/04/2021 e poderá
ser alterado em função da situação
epidemiológica do coronavírus Sars-CoV-2 e
a capacidade de assistência em saúde para

III – priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;

a Covid-19, ficando revogadas disposições
em contrário.

IV – disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
V – manter os banheiros e demais locais do
estabelecimento
higienizados
e
com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene pessoal dos
empregados, colaboradores, terceirizados,
prestadores de serviço e consumidores;
VI – impedir aglomeração de pessoas;
VII – afastar de suas atividades, de forma
imediata, todos os colaboradores sintomáticos
respiratórios, conforme recomendação do
Ministério da Saúde.
XIII – os serviços e estabelecimentos devem
observar rigorosamente as medidas sanitárias
e não farmacológicas estabelecidas no

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO N.º 12.282 DE 15 DE ABRIL DE
2021.
DISPÕE
SOBRE
MEDIDAS
PARA
ENFRENTAMENTO À PROPAGAÇÃO DO
CORONAVÍRUS SARS-COV-2 CAUSADOR
DA COVID-19.
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere
o art. 87 da Lei Orgânica do Município de
Nova Iguaçu, CONSIDERANDO:
I – as medidas de emergência em saúde
pública de importância nacional e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
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promulgado pelo Decreto Federal n.º 10.212,
de 30 de janeiro de 2020;
II – a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente da COVID19;
III – o Decreto n.º 7.616, de 17 de novembro
de 2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional - ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional e o reconhecimento
de pandemia do novo coronavírus (COVID19) pela Organização Mundial da Saúde OMS;
IV – o Decreto Legislativo n.º 6 de 20 de
março de 2020 do Senado Federal que
reconhece o estado de calamidade pública;
V – a decretação do estado de calamidade
pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID-19)
por meio do Decreto Estadual n.º 46.984 de
20 de março de 2020;
VI – o Decreto Estadual n.º 47.556 de 3 de
abril de 2021 que dispõe sobre as medidas
de enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (Covid19) e suas
atualizações/progações;
VII – a declaração da situação de calamidade
por meio do Decreto Municipal n.º 11.907 de
30 de março de 2020, reconhecida pela
Câmara Municipal por meio da Lei n.º 4.894
de 15 de maio de 2020, assim como pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro – Alerj;
VIII – o Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de
2020 que estabelece as medidas sanitárias e
não farmacológicas;
IX – o monitoramento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria n.º 37/SEMUS/2020, e pelo
Gabinete de Crise criado por meio do
Decreto n.º 11.891 de 13 de março de 2020;
X – a Nota Técnica SIEVS/SVS Nº 15/2021
da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de

Janeiro e o Boletim Epidemiológico n.º 14 de
13 de abril de 2021 da Secretaria Municipal
de Saúde de Nova Iguaçu que demonstram a
situação epidemiológica do coronavírus
(Sars-CoV-2 / Covid-19);
XI – a necessidade de definição de horários
diferenciados nos setores econômicos para
reduzir aglomeração nos sistemas de
transporte públicos tendo em vista a
mobilidade na região metropolitana;
XII – o incremento de 150 (cento e cinquenta)
novos leitos para tratamento de pacientes
com Covid-19 com a abertura do Hospital
Modular em Nova Iguaçu;
DECRETA:
Art. 1º Fica considerado obrigatório o uso de
máscara de proteção respiratória de forma
adequada, em qualquer ambiente público,
assim como em estabelecimentos privados
com funcionamento autorizado de acesso
coletivo.
Art. 2º Fica suspenso:
I - o funcionamento de boates, danceterias,
salões de dança e casas de espetáculo;
II - atividades esportivas com presença de
público;
III - a realização de eventos como feiras,
exposições, os congressos,
conferências, seminários; eventos de caráter
cultural, de lazer ou entretenimento; eventos
científicos, simpósios, painéis, palestras;
eventos de negócios, corporativos;
IV - a entrada de ônibus e demais veículos
de fretamento no Município;
V - parques de diversão e temáticos.
Art. 3º Fica mantido o horário das 6h às 19
horas para funcionamento do comércio em
geral (lojas de rua).
Art. 4º O funcionamento de bares,
restaurantes, lanchonetes e estabelecimento
congêneres fica limitado a 50% da sua
capacidade de lotação, autorizados os
serviços de consumo de bebidas alcoólicas
apenas para os clientes devidamente
acomodados e sentados em mesas e
cadeiras nas áreas internas e externas,
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respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
metro e com a capacidade máxima de 04
(quatro) pessoas por mesa. O funcionamento
deverá ser até as 23h.

medidas sanitárias e não farmacológicas
estabelecidas no Decreto n.º 11.987 de 3 de
julho de 2020, publicado no Diário Oficial do
Município em 6 de julho de 2020.

Parágrafo único. Os serviços de entrega em
domicílio (delivery), retirada no local (take
away) e drive thru ficam sem limitação de
horário.

Art. 7º Fica suspensa a permanência de
indivíduos em cachoeiras, rios e lagos; assim
como fretamento de ônibus e excursões em
áreas de lazer e turismo;

Art. 5º O funcionamento de salões de festas
fica limitado a 50% da sua capacidade de
lotação, devendo os estabelecimentos
seguirem todas as medidas sanitárias e não
farmacológicas em vigor.

Art. 8º Os dirigentes dos órgãos da
administração pública municipal deverão
avaliar a suspensão total ou parcial do gozo
de férias dos servidores.

Art. 6º Os estabelecimentos comerciais
devem observar todos os protocolos e
medidas de segurança recomendados pelas
autoridades sanitárias, inclusive:
I – garantir a distância mínima de 1,5 metros
entre as pessoas a depender de
regulamentação municipal e uso obrigatório
de máscaras;
II – utilizar equipamentos de proteção
individual, a serem fornecidos pelo
estabelecimento, todos os empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores
de serviço;
III – priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;
IV – disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
V – manter os banheiros e demais locais do
estabelecimento higienizados e com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene pessoal dos empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores de
serviço e consumidores;
VI – impedir aglomeração de pessoas;
VII – afastar de suas atividades, de forma
imediata, todos os colaboradores
sintomáticos respiratórios, conforme
recomendação do Ministério da Saúde.
VIII – os serviços e estabelecimentos devem
observar rigorosamente as

Art. 9º Fica determinado aos órgãos
municipais relacionados à segurança pública,
ordem pública, vigilância sanitária, meio
ambiente, trânsito, mobilidade urbana e
vigilância sanitária o cumprimento deste
decreto.
Art. 10 A Secretaria Municipal de Saúde
poderá expedir resoluções, notas técnicas e
instruções complementares as medidas
instituídas neste decreto.
Art. 11 Este Decreto possui validade no
período de 16/04/2021 a 20/04/2021 e
poderá ser alterado em função da situação
epidemiológica do coronavírus Sars-CoV-2 e
a capacidade de assistência em saúde para
a Covid-19, ficando revogadas disposições
em contrário.
ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito
DECRETO N.º 12.290 DE 20 DE ABRIL DE
2021.
DISPÕE
SOBRE
MEDIDAS
PARA
ENFRENTAMENTO À PROPAGAÇÃO DO
CORONAVÍRUS SARS-COV-2 CAUSADOR
DA COVID-19.
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU no uso das
atribuições que lhe confere
o art. 87 da Lei Orgânica do Município de
Nova Iguaçu, CONSIDERANDO:
I – as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
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promulgado pelo Decreto Federal n.º 10.212,
de 30 de janeiro de 2020;

IX – o monitoramento realizado
Secretaria Municipal de Saúde que

II – a necessidade de regulamentação da Lei
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente da COVID19;

coordena a Vigilância em Saúde, a Sala de
Situação, o Grupo Condutor

III – o Decreto n.º 7.616, de 17 de novembro
de 2011, que dispõe sobre a
Declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional -

pela

de Enfrentamento e o Grupo de Trabalho de
Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria n.º 37/SEMUS/2020, e
pelo Gabinete de Crise criado por meio do
Decreto n.º 11.891 de 13 de

ESPIN, a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância

março de 2020;

Internacional e o reconhecimento
pandemia do novo coronavírus

de

X – a Nota Técnica SIEVS/SVS Nº 15/2021 da
Secretaria de Estado de

(COVID-19) pela Organização Mundial da
Saúde - OMS;

Saúde do Rio de Janeiro e o Boletim
Epidemiológico n.º 15 de 20 de abril

IV – o Decreto Legislativo n.º 6 de 20 de março
de 2020 do Senado Federal

de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde de
Nova Iguaçu que

que reconhece o estado de calamidade
pública;

demonstram a situação epidemiológica do
coronavírus (Sars-CoV-2 /

V – a decretação do estado de calamidade
pública no Estado do Rio de

Covid-19);

Janeiro em decorrência do novo coronavírus
(COVID-19) por meio do
Decreto Estadual n.º 46.984 de 20 de março
de 2020;
VI – o Decreto Estadual n.º 47.576 de 19 de
abril de 2021 que dispõe
sobre as medidas de enfrentamento da
propagação do novo coronavírus
(Covid-19);

XI – a necessidade de definição de horários
diferenciados nos setores
econômicos para reduzir aglomeração nos
sistemas de transporte públicos
tendo em vista a mobilidade na região
metropolitana;
XII – o incremento de 150 (cento e cinquenta)
novos leitos para tratamento
de pacientes com Covid-19 com a abertura do
Hospital Modular em Nova

VII – a declaração da situação de calamidade
por meio do Decreto

Iguaçu;

Municipal n.º 11.907 de 30 de março de 2020,
reconhecida pela Câmara

Art. 1º Fica considerado obrigatório o uso de
máscara de proteção

Municipal por meio da Lei n.º 4.894 de 15 de
maio de 2020, assim como

respiratória de forma adequada, em qualquer
ambiente público, assim

pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro – Alerj;

como em estabelecimentos privados com
funcionamento autorizado de

VIII – o Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de
2020 que estabelece as

acesso coletivo.

medidas sanitárias e não farmacológicas;

DECRETA:

Art. 2º Fica suspenso:
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I - o funcionamento de boates, danceterias,
salões de dança e casas de espetáculo;

colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;

II - atividades esportivas com presença de
público;

III – priorizar, no atendimento aos clientes, o
agendamento prévio ou a adoção de outro
meio que evite aglomerações;

III - a realização de eventos como feiras de
negócios
e
exposições,
congressos,
conferências, seminários; eventos de caráter
cultural, de lazer ou entretenimento; eventos
científicos, simpósios, painéis, palestras;
eventos de negócios, corporativos;
IV - a entrada de ônibus e demais veículos de
fretamento no Município;
V - parques de diversão e temáticos.
Art. 3º Fica mantido o horário das 6h às 19
horas para funcionamento do comércio em
geral (lojas de rua).
Art.4º
O
funcionamento
de
bares,
restaurantes, lanchonetes e estabelecimento
congêneres fica limitado a 50% da sua
capacidade de lotação, autorizados os
serviços de consumo de bebidas alcoólicas
apenas para os clientes devidamente
acomodados e sentados em mesas e cadeiras
nas áreas internas e externas, respeitando o
distanciamento mínimo de 1,5 metro e com a
capacidade máxima de 04 (quatro) pessoas
por mesa. O funcionamento deverá ser até as
23h.
Parágrafo único. Os serviços de entrega em
domicílio (delivery), retirada no local (take
away) e drive thru ficam sem limitação de
horário.
Art. 5º O funcionamento de salões de festas
fica limitado a 50% da sua capacidade de
lotação, devendo os estabelecimentos
seguirem todas as medidas sanitárias e não
farmacológicas em vigor.
Art. 6º Os estabelecimentos comerciais
devem observar todos os protocolos e
medidas de segurança recomendados pelas
autoridades sanitárias, inclusive:
I – garantir a distância mínima de 1,5 metros
entre as pessoas a depender de
regulamentação municipal e uso obrigatório
de máscaras;

IV – disponibilizar álcool em gel 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar, a todos os clientes e
frequentadores;
V – manter os banheiros e demais locais do
estabelecimento
higienizados
e
com
suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene
pessoal
dos
empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores de
serviço e consumidores;
VI – impedir aglomeração de pessoas;
VII – afastar de suas atividades, de forma
imediata, todos os colaboradores sintomáticos
respiratórios, conforme recomendação do
Ministério da Saúde.
VIII – os serviços e estabelecimentos devem
observar rigorosamente as medidas sanitárias
e não farmacológicas estabelecidas no
Decreto n.º 11.987 de 3 de julho de 2020,
publicado no Diário Oficial do Município em 6
de julho de 2020.
Art. 7º Fica suspensa a permanência de
indivíduos em cachoeiras, rios e lagos; assim
como fretamento de ônibus e excursões em
áreas de lazer e turismo;
Art. 8º Os dirigentes dos órgãos da
administração pública municipal deverão
avaliar a suspensão total ou parcial do gozo
de férias dos servidores.
Art. 9º Fica determinado aos órgãos
municipais relacionados à segurança pública,
ordem pública, vigilância sanitária, meio
ambiente, trânsito, mobilidade urbana e
vigilância sanitária o cumprimento deste
decreto.
Art. 10 A Secretaria Municipal de Saúde
poderá expedir resoluções, notas técnicas e
instruções complementares as medidas
instituídas neste decreto.

Art. 11 Este Decreto possui validade no
II – utilizar equipamentos de proteção
período de 21/04/2021 a 27/04/2021 e poderá
individual,
a serem fornecidos pelo
ser alterado em função da situação
estabelecimento, todos os empregados,
epidemiológica o coronavírus Sars-CoV-2 e a
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capacidade de assistência em saúde para a
Covid-19, ficando revogadas disposições em
contrário.
ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito
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PORTARIAS MUNICIPAIS

situação de transmissão do COVID19 no
Município.
§ 1º–São atribuições da Sala de Situação:

PORTARIA GABINETE Nº. 037/2020 –
SEMUS

I -obter e sistematizar dados e informações
recebidas;

Considerando a Portaria GM/MS nº 188, de
3
de fevereiro de 2020, que declara
Emergência em Saúde Pública de importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (COVID19).

II -disponibilizar, por intermédio da internet
e quaisquer outros meios definidos pela
Sala de Situação, as informações e
análises de caráter executivo e gerencial
obtidas, com o objetivo de subsidiar a
tomada de decisão, a gestão e a produção de
conhecimento;

Considerando a elevação do nível de alerta
proclamado pela Organização Mundial de
Saúde (OMS/WHO) para o Coronavírus
COVID 19;

III -emitir regularmente um boletim de análise
situacional em saúde; e

Considerando que esse evento está sendo
observado em outros países do continente
americano e que a investigação local
demanda uma resposta coordenada das
ações de saúde de competência da Vigilância
e Atenção à Saúde, entre as três esferas de
gestão do SUS;
Considerando a identificação do primeiro
caso de Coronavírus COVID 19 em cidadão
brasileiro residente em território nacional, e
Considerando ser urgente a organização dos
serviços de saúde públicos e privados
contratados ou não ao Sistema Único de
Saúde Municipal (SUS Nova Iguaçu), visto
que a situação demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública,
O Secretário Municipal de Saúde, nomeado
pela Portaria nº 330/PCNI de 29 de junho de
2018, publicada no Diário Oficial de 30 de
junho de 2018, no uso de suas atribuições
legais,

IV –Subsidiar com informações e análises
o Grupo Condutor de Enfrentamento ao
CoronavírusCOVID19 e ao Grupo de
Trabalho de Gerenciamento de Resposta ao
Coronavírus COVID19.
§ 2º -A Sala de Situação será coordenada pela
Gerencia de Vigilância das Doenças
Emergentes e Agravos Relevantes em
Saúde
Pública
da Subsecretaria de
Vigilância em Saúde, que será responsável
pelo espaço físico, equipamentos e pessoal
técnico qualificado da referida Sala, além da
coordenação e articulação com as demais
áreas da Secretaria Municipal de Saúde para
o adequado funcionamento da Sala de
Situação;
§ 3º -A Sala de Situação será composta por:
I –Gerência
de Vigilância das Doenças
Emergentes
e
Agravos Relevantes em
Saúde Pública;
II –Gerência do de Vigilância das Doenças
Agudas;
III –Gerência de Planejamento;

RESOLVE:

IV –Gerência de Promoção da Saúde;

Art.1º -Instituir a Sala de Situação do
Coronavírus COVID 19, no âmbito da
Subsecretaria de Vigilância em Saúde, com a
finalidade de monitorar a ocorrência de casos
suspeitos e confirmados, gerenciar as
ações de prevenção e controle e a
organização da rede assistencial para
garantir resposta adequada e oportuna à

V –Gerência
da Comissão Municipal de
Controle de Infecções Hospitalares;
VI –Gerência de Informações em Saúde;
VII –Gerência da Vigilância de Óbitos;
VIII -Gerência de Informação, Educação e
Comunicação;

IX –Assessoria de Pesquisa e Informação.
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§ 4º -O Conselho Municipal de Saúde
indicará um (01) Conselheiro na qualidade
de Observador na Sala de Situação.
Art. 2º-Instituir o Grupo de Trabalho de
Gerenciamento de Resposta ao Coronavírus
COVID19 vinculado e sob a Coordenação
do Gabinete do Secretário Municipal de
Saúde.
I –Definir diretrizes para intensificar as ações
de prevenção e assistência para o COVID19;
II -Planejar,
monitorar
e
avaliar
os
procedimentos adotados para intensificar as
ações de prevenção e controle da infecção
pelo COVID19 e assegurar a qualidade da
assistência aos casos na rede de atenção à
saúde;
III –Promover
o
diálogo
entre
os
representantes dos diversos níveis de
atenção e definir as estratégias de
intervenção necessárias, visando à oferta
adequada de serviços de saúde e os
recursos necessários à vigilância em saúde
e assistência oportuna e eficiente aos casos;
§1º -O Grupo de Trabalho de Gerenciamento
de Resposta ao Coronavírus COVID19 será
composto por:
I –Coordenador da Sala de Situação do
Coronavírus COVID 19;
II –Hospital Geral de Nova Iguaçu;
III –Hospital Maternidade Mariana Bulhões;
IV –Subsecretaria de Urgência e Emergência;
V –Subsecretaria de Atenção Básica;
VI –Subsecretaria de Controle e Avaliação.
§2º -O Conselho Municipal de Saúde
indicará um (01) Conselheiro na qualidade
de Observador no Grupo de Trabalho.
Art. 3º-Esta Portaria entra em vigor na data da
sua publicação revogadas as disposições em
contrário.
Nova Iguaçu, 02 de março de 2020.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE

Matrícula 60/705996-7

PORTARIA SEMEF Nº 004 DE 18 DE
MARÇO DE 2020: Regulamenta o decreto
nº 11.893 de 17 de março de 2020 e dispõe
medidas
de
prevenção
e
enfrentamento
a propagação do novo
coronavírus (covid-19) no âmbito desta
secretaria.
CONSIDERANDO, a
publicação
do
DECRETO Nº 11.893 DE 17 DE MARÇO
DE 2020, que declara situação de emergência
e dispõe medidas de
prevenção
e
enfrentamento a propagação do novo
coronavírus (COVID-19) no âmbito municipal;
CONSIDERANDO, a Publicação Lei Federal
nº 13.979/2020, que dispõe sobre
as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO, o reconhecimento da
situação emergência na saúde pública do
Estado do Rio de Janeiro por meio do
Decreto Estadual nº 46.973 de 16 de março
de 2020 republicado no D.O.E de 17 de março
de 2020;
CONSIDERANDO,
a
necessidade
do
estabelecimento de medidas temporárias de
combate ao coronavírus, conforme previsto
por meio do Decreto Estadual nº 46.970 de 13
de março de 2020;
O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
ECONOMIA E FINANÇAS, no exercício de
suas atribuições que lhe confere a legislação
em vigor,
DETERMINA:
Art. 1º.Fica suspenso o atendimento
presencial nas Centrais de Atendimento e
nos Plantões Fiscais desta Secretaria,
localizados na sede da Prefeitura da Cidade
de Nova Iguaçu, pelo prazo descrito no
DECRETO Nº 11.893 DE 17 DE MARÇO
DE 2020, e institui o regime especial de
trabalho pelo mesmo prazo.
§ 1º –O atendimento será realizado
exclusivamente através de e-mail, contato

Secretário Municipal de Saúde
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telefônico ou através do Portal do
Contribuinte, conforme relação em ANEXO;
§ 2º –A relação descrita no § 1º deverá ser
também afixada na entrada da Sede
da
Prefeitura, localizada no Paço Municipal,
bem
como disponibilizada no Site da
Prefeitura.
Art. 2º.Ficam suspensos os prazos dos
processos,
fiscalizações
e
demais
procedimentos administrativos pelo prazo
descrito no DECRETO Nº 11.893DE 17 DE
MARÇO DE 2020.
Art. 3º.Fica estabelecido o regime de escala
para o trabalho presencial nos órgãos de
atuação:
§ 1º –A Chefia dos Órgãos desta Secretaria
deverá elaborar escala de trabalho de seu
respectivo setor, assegurando a presença
diária de quantidade mínima de Auditores
Fiscais e demais servidores, com vistas a
manutenção dos trabalhos e solução de casos
urgentes.
§ 2º -Os Auditores e demais servidores que
não estiverem na escala de trabalho
presencial deverão cumprir a jornada em
regime especial de home office.
Art. 4º.O home office, para efeitos dessa
resolução, consistirá no exercício remoto de
suas atividades funcionais durante o horário
de funcionamento do órgão de atuação,
devendo o afastado se manter disponível
ao acesso via internet e telefone.
§ 1º -A chefia de cada órgão fixará as
metas
e
atividades
a
serem
desempenhadas nesse período e comunicará
ao Gabinete do Secretário Municipal de
Economia,
Planejamento
e
Finanças
através do e-mail institucional;
§ 2º -Deverão ser promovidos atendimentos
ao público via telefone ou e-mail, sempre
que possível.
Art. 5º.Deverão ficar em regime especial
de home office, pelo prazo descrito no
DECRETO Nº 11.893 DE 17 DE MARÇO
DE 2020, os Auditores Fiscais e demais
servidores nas seguintes hipóteses:
I. com idade superior a 60 anos;

Parágrafo Único -Os Servidores que
regressarem de viagem ao exterior ficarão em
regime de home office pelo prazo de 14
(quatorze) dias a partir da data de ingresso em
território nacional.
Art. 6º.Ficam cancelados todos os eventos,
reuniões
presenciais
e atendimentos
presenciais à fornecedores e prestadores de
serviço nesta Secretaria, pelo prazo descrito
no DECRETO Nº 11.893 DE 17 DE
MARÇO DE 2020.
Art. 7º.Fica autorizada, durante a vigência do
DECRETO Nº 11.893 DE 17 DE MARÇO DE
2020,
a
autuação
de
processos
administrativos com o envio de solicitação e
demais documentações necessárias através
dos e-mails institucionais desta Secretaria.
Parágrafo único –Após este prazo, o
requerente deverá comparecer, no prazo de
10 dias corridos, à uma das Centrais de
Atendimento ou ao Plantão Fiscal para que
seja colhida a assinatura no processo
autuado, apresentando a documentação
original para conferência, sob pena de
indeferimento e arquivamento do mesmo.
Art. 8º.Fica autorizada, durante a vigência do
DECRETO Nº 11.893 DE 17 DE MARÇO DE
2020, a realização de parcelamentos de
débitos administrativos com o envio de
solicitação
e
demais
documentações
necessárias através dos e-mails institucionais
desta Secretaria.
Parágrafo único –Após este prazo, o
requerente deverá comparecer, no prazo de
10 dias corridos, à uma das Centrais de
Atendimento ou ao Plantão Fiscal para que
seja colhida a assinatura nos respectivos
termos de
confissão
de
dívida,
apresentando a documentação original para
conferência, sob pena de indeferimento e
arquivamento do mesmo.
Art. 9º.Os casos omissos deverão ser
encaminhados para o e-mail institucional da
Secretaria
Municipal
de
Economia,
Planejamento
e
Finanças
(semef@novaiguacu.rj.gov.br)
e
serão
analisados pelo titular desta pasta ou, na
sua
ausência,
pelo
Subsecretário
responsável pela respectiva área.

II. servidoras gestantes
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Art. 10.Esta portaria entra em vigor na data da
sua publicação, tendo seus efeitos válidos a
partir da publicação do DECRETO Nº 11.893
DE 17 DE MARÇO DE 2020 revogando-se as
Disposições em Contrário.

Nova Iguaçu, 18 de março de 2020.

E-MAIL:
fiscalizacaotributos@novaiguacu.rj.gov.br
TEL: 2666-4928

RAMAL: 152

SUPERINTENDÊNCIA
IMOBILIÁRIO

DE

CADASTRO

E-MAIL:
cadastroimobiliario@novaiguacu.rj.gov.br
FABIANO MUNIZ DA SILVA
Secretário Municipal de Economia

ANEXO I

TEL: 2666-4928 RAMAIS: 133 (ITBI), 135,
136, 137,

PORTAL DO CONTRIBUINTE:

RELAÇÃO DE CONTATOS DA
SECRETARIA:

WEB-SITE:
http://177.23.148.19:8080/pc/Index.do?metho
d=carregar

GABINETE DO SECRETÁRIO
E-MAIL: semef@novaiguacu.rj.gov.br
TEL: 2666-4928

FALE CONOSCO –ATENDIMENTO DE
DÚVIDAS QUANTO À NOTA FISCAL
ELETRÔNICA:
WEB-SITE:
http://nfse.novaiguacu.rj.gov.br/nfse/

CENTRAL
EMPRESARIAL

DE

ATENDIMENTO

E-MAIL:
empresarial.semef@novaiguacu.rj.gov.br
TEL: 2666-4928

RAMAL: 147

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
E-MAIL: cac@novaiguacu.rj.gov.br
TEL: 2666-4970

SUBSECRETARIA
DE
TRIBUTOSE
FISCALIZAÇÃO/DEPARTAMENTO
DE
COBRANÇA
E-MAIL:
sub.tributos.semef@novaiguacu.rj.gov.br

DEPARTAMENTO
TRIBUTÁRIA

DE

FISCALIZAÇÃO

PORTARIA GABINETE Nº. 053/2020 –
SEMUS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,
nomeado pela Portaria nº 330/PCNI de 29
de junho de 2018, publicada no Diário
Oficial de 30 de junho de 2018, no uso das
atribuições e,
Considerando a Resolução Nº 2004 da
Secretaria Estadual de Saúde, de 18 de
março de 2020,
que regulamenta as
atividades ambulatoriais nas unidades de
saúde públicas, privadas e universitários
com atendimento ambulatorial no Estado do
Rio de Janeiro.
Considerando o Decreto Municipal
nº
11.893, de 17 de março de 2020, que declara
situação de emergência e dispõe medidas
de prevenção e enfrentamento a propagação
do novo coronavírus (COVID-19) no âmbito
municipal;
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Considerando o Decreto Municipal nº
11.891, de 13 de março de 2020, que institui
o Gabinete de Crise para enfrentamento
da
emergência
de Saúde Pública de
Importância Internacional decorrente do
coronavírus;
Considerando o Decreto Estadual nº 46.970
de 13 de março de 2020 que dispõe sobre
medidas temporárias de prevenção ao
contágio e de enfrentamento da propagação
decorrente do novo coronavírus (covid-19), do
regime de trabalho de servidor público e
contratado, e dá outras providências;
Considerando o Decreto Federal nº 10.212
de 30 de janeiro de 2020 que Promulga o
texto revisado do Regulamento Sanitário
Internacional, acordado na 58ª Assembleia
Geral da Organização Mundial de Saúde, em
23 de maio de 2005;
Considerando os casos de coronavírus
(Covid-19) confirmados no Estado do Rio
de Janeiro;
Considerando a Declaração de Pandemia
pela Organização Mundial de Saúde;
Considerando a necessidade de adoção de
ações coordenadas para enfrentamento da
Emergência em Saúde Pública de Importância
Estadual e Internacional, decorrente do
coronavírus;
RESOLVE:
Art. 1º -Ficam suspensos, por prazo
indeterminado,
os
atendimentos
ambulatoriais eletivos de pacientes estáveis
nas unidades de saúde públicas e privadas
do Município de Nova Iguaçu. Deverão ser
mantidos os atendimentos ambulatoriais de
cardiologia,
oncologia,
terapia
renal
substitutiva (TRS), pré-natal, psiquiatria e
psicologia e dos pacientes que tenham risco
de descompensação ou deterioração clínica,
assim como os atendimentos nos setores de
Imunização e o acesso às receitas da
prescrição de uso contínuo.

estritamente para as excepcionalidades
descritas neste artigo, tendo em vista a
suspensão dos serviços de alta e media
complexidade do ente federal e estadual.
Art. 2º -Será mantido o acolhimento por
profissional
de
saúde
da demanda
espontânea não agendada de usuários nas
unidades de saúde ambulatoriais públicas e
privadas no Município de Nova Iguaçu,
visando orientá-los quanto às medidas
preventivas à infecção pelo Covid-19,
cuidados básicos com a saúde, e sinais
de alerta que justifiquem atendimento em
unidades
de
pronto
atendimento/
emergências.
Art. 3º -Os profissionais de saúde no regime
de trabalho tipo contrato devem constar
como generalistas e seguirem o regime
orientado pela Direção imediata. Caso não
cumpram
tais
determinações,
serão
destituídos imediatamente.
Art. 4º-Os profissionais estatutários devem
cumprir a carga horária e funções
designadas pela Direção imediata e, em
caso de não cumprimento, acarretará em
falta grave e passível de Inquérito
Administrativo.
Art. 5° -Não será permitida a presença de
acompanhantes, exceto nos casos previstos
por lei, nos quais serão permitidos 1
acompanhante por paciente. Art. 6º -Esta
Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições
em contrário.

Nova Iguaçu, 19 de março de 2020.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 60/705.996-7

Parágrafo 1º -Os pacientes agendados dentro
do período da suspensão serão reagendados,
prioritariamente,
de
acordo
com
a
normalização dos serviços.
Parágrafo 2º -A Central de Regulação
Ambulatorial
Municipal
funcionará
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PORTARIA N.º 17/SEMAS/2020, DE 19 DE
MARÇO DE 2020.
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, do Município de
Nova Iguaçu, no uso das atribuições legais e
regimentais:
Considerando o Decreto Municipal n.º
11.893, de 17 de março de 2020, que declara
situação de emergência e dispõe medidas
de prevenção e enfretamento a propagação
do novo coronavírus (COVID-19), no âmbito
municipal;
Considerando o estabelecimento de medidas
temporárias de combate ao coronavírus por
meio do Decreto Estadual n.º 46.970, de 13 de
março de 2020; Considerando a Resolução
n.º 33, do Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS), que dispõe sobre o Sistema
Único de Assistência Social (SUAS), tendo
por funções a proteção social, a vigilância
socioassistencial e a defesa de direitos, e,
ainda, que preconiza que a “assistência social
ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir
danos e prevenir a incidência de riscos
sociais, independente de contribuição prévia”;
e
Considerando a Nota Técnica exarada pela
Subsecretaria de Gestão do SUAS
e
Segurança
Alimentar
frente
ao
coronavírus
(COVID),
da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos, do Estado do Rio de Janeiro;

Paragrafo segundo. Os atendimentos aos
usuários serão feitos por técnicos do SUAS,
de acordo com a Resolução do Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) n.º 17,
de 20 de junho de 2011.
Art. 3º. O Plantão social ocorrerá, somente,
por meio/contato telefônico.
Parágrafo único. O usuário poderá utilizar-se
dos seguintes números para terem acesso ao
atendimento pelo plantão social, quais sejam:
a) (21) 2667-5796; e
b) (21) 2668-4517.
Art. 4º. Os registros dos telefonemas e
informações aos usuários serão realizados,
para fins de controle da Secretaria
Municipal de Assistência Social (SEMAS),
por documento específico, que será elaborado
por esse órgão.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Registre-se. Publique-se
Secretaria de Assistência Social -SEMAS,
em 19 de março 2020.

ELAINE MEDEIROS
Secretária Municipal de Assistência Social

RESOLVE:
Art. 1º. Implementar neste ato o Plantão
Social, no âmbito da Secretaria Municipal de
Assistência Social, do Município de Nova
Iguaçu.
Art. 2º. O Plantão Social será composto por
equipes, instaladas na sede da Secretaria
Municipal de Assistência Social (SEMAS),
que prestarão atendimento e darão suporte
(orientações) aos usuários, de modo a dirimir
dúvidas acerca de todas as ações
relacionadas à assistência social.
Parágrafo primeiro. A composição, bem como
a carga horária das equipes obedecerão às
condições estabelecidas no artigo 1º do
Decreto Municipal n.º 11.893, de 17 de março
de 2020.

PORTARIA Nº 018/SEMAS/2020
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas
atribuições que lhe confere a legislação em
vigor,
Considerando o Decreto Municipal nº
11.893, de 17 de março de 2020, que declara
situação de emergência e dispõe sobre
medidas de prevenção e enfrentamento à
propagação do novo coronavírus (COVID19), no âmbito municipal;
Considerando o estabelecimento de medidas
temporárias de combate ao coronavírus por
meio do Decreto Estadual n.º 46.970, de 13 de
março de 2020;
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Considerando a Resolução n.º 33, do
Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS), que dispõe sobre o Sistema Único
de Assistência Social (SUAS), tendo por
funções a proteção social, a vigilância
socioassistencial e a defesa de direitos, e,
ainda, que preconiza que a “assistência social
ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir
danos e prevenir a incidência de riscos
sociais, independente de contribuição prévia”;
e
Considerando a Nota Técnica exarada pela
Subsecretaria de Gestão do SUAS
e
Segurança
Alimentar
frente
ao
coronavírus
(COVID),
da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos, do Estado do Rio de Janeiro;

IV -Victor
Hugo
Miranda
da
Silva,
assistente social, matrícula nº 60/716.5129
Art. 4º. O Comitê de Avaliação para Casos
Emergenciais
terá
validade enquanto
perdurarem os efeitos do Decreto nº 11.893,
de 17 de março de 2020.
Art. 5º.Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Nova Iguaçu, 19 de março de 2020.

ELAINE MEDEIROS FONSECA DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social
Matr. nº 60/700.318-9

RESOLVE:
Art. 1º. Fica instituído o Comitê de Avaliação
de Casos Emergenciais, no âmbito da
Secretaria Municipal de Assistência Social
(SEMAS), que terá por finalidade a avaliação
e a classificação quanto à urgência das
demandas inerentes às ações ofertadas
pela assistência social no Município.
Art. 2º. O Comitê de Avaliação de Casos
Emergenciais, após considerar o caso como
emergencial, definirá a forma de atendimento
da demanda, observando as normas de
prevenção ao coronavírus (COVID-19) de que
trata o Decreto Municipal nº 11.893, de 17 de
março de 2020.Parágrafo Único. O Comitê
trabalhará em articulação com o Plantão
Social
de
que
trata
a
Portaria
017/SEMAS/2020,
como
também
em
articulação com os equipamentos da rede
socioassistencial pública e privada, de modo
a identificar e classificar as demandas
consideradas emergenciais.
Art. 3º. Ficam designados para compor o
Comitê de Avaliação de Casos Emergenciais
os seguintes servidores:
I -Luiz Paulo do Nascimento dos Santos,
psicólogo, matrícula nº 11/713.828-2
II -Samantha da Silva Nazareth, assistente
social, matrícula nº 11/712.064-5
III -Juliana Gomes da Silva, psicóloga,
matrícula nº 11/713.836-5

PORTARIA SEMAD N° 255, DE 24 DE
MARÇO DE 2020
O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela legislação em
vigor,
CONSIDERANDO
a
situação
de
emergência em saúde declarada pelo
Decreto Municipal n° 11.893 de 17 de março
de 2020;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto
Estadual nº 46.980, de 19 de março de
2020;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção
de medidas excepcionais e temporárias para
a adequada contenção da disseminação
do surto de COVID-19;
RESOLVE:
Art. 1°-Prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar
de 18 de março de 2020, todas as licenças
para tratamento de saúde concedidas pelo
Setor de Perícia Médica e Junta Médica
Oficial do Município.
Parágrafo Único –A prorrogação mencionada
no caput deste artigo não se aplica às
licenças para tratamento de saúde por motivo
de doença em pessoa da família, licenças
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para tratamento de saúde encerradas ou
concedidas com previsão de alta.
Art. 2° -Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.
Nova Iguaçu, 24 de março de 2020.

ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN
Secretário Municipal de Administração
Matrícula n° 60/701.822-9

PORTARIA Nº.040/SEMTMU/2020
O
SECRETÁRIO
DE TRANSPORTE,
TRÂNISTO E MOBILIDADE URBANADA
CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de
suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO, a edição do Decreto
Estadual nº 46.970, de 13 de março de
2020, que dispõe sobre as medidas
temporárias de prevenção ao contágio e de
enfrentamento da propagação decorrente
do novo coronavírus (COVID19);
CONSIDERANDO, a edição da Portaria
DETRO/PRES. n° 1518/2020 de 16 de março
de 2020;
CONSIDERANDO, a necessidade de adoção
de medidas excepcionais no Município de
Nova Iguaçu em relação à contenção de
pessoas
e
manejo
da
emergência
epidemiológica da COVID-19;
CONSIDERANDO, a edição do Decreto
Municipal nº 11.893, de 17 de março de
2020, que declara situação de emergência e
dispõe medidas de prevenção
e
enfrentamento a propagação do novo
coronavírus (COVID19);
CONSIDERANDO, que o mundo está
trabalhando na restrição da circulação das
pessoas como medida de contenção da
pandemia decretada pela OMS em 11 de
março de 2020;
RESOLVE:

transportam passageiros nas modalidades:
REGULAR, TURISMO, e COMPLEMENTAR
com janelas fechadas e aparelhos de ar
condicionado ligados.
Parágrafo Único–Estão LIBERADOS desta
exigência, apenas os veículos em que as
janelas sejam do tipo VIDRO SELADO.
Art. 2º-Fica PROIBIDA a circulação de TÁXIS
e VEÍCULOS À SERVIÇO DE APLICATIVOS
com janelas fechadas e aparelhos de ar
condicionado ligados.
Art. 3º-Fica proibido o transporte de
passageiro individual por motocicleta (moto),
haja vista, a utilização de capacete e de
contato físico, fato que contribui para a
iminente propagação de contágio pelo
coronavírus;
Art. 4º-Fica proibido a entrada no MUNICÍPIO
DE NOVA IGUAÇU:
a)De ônibus, vans e similares que operam
linhas regulares do sistema intermunicipal de
transporte de passageiros oriundos do
Município do Rio de Janeiro;
b)De veículos à serviço de aplicativos e táxis
que sejam oriundos do Município do Rio de
Janeiro;
Parágrafo Único –Estão liberados desta
proibição os veículos que não estejam
transportando passageiros.
Art. 5º-Todos os ÔNIBUS das modalidades:
REGULAR que
operam DENTRO DO
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA
IGUAÇU, sejam eles operadores do sistema
municipal ou do intermunicipal, somente
poderão circular com passageiros sentados.
Art. 6º -As empresas de ônibus que operam
linhas municipais DENTRO DO TERRITÓRIO
DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU deverão
realizar a higienização e desinfecção dos seus
veículos antes do início da operação dos
veículos.
Parágrafo Único–As empresas deverão
facultar a entrada dos agentes da Secretaria
Municipal de Transporte, Trânsito e
Mobilidade Urbana, de forma que seja
constatado o cumprimento desta disposição.

Art. 7º -Fica condicionado/ limitado o número
Art. 1º-Fica PROIBIDA a circulação de
de 02(dois) passageiros por
vez
ÔNIBUS, VANS e SIMILARES que
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transportados em veículos à serviço de
TÁXIS e DE APLICATIVOS

pandemia decretada pela OMS em 11 de
março de 2020;

Art. 8º-Os veículos que forem flagrados em
descumprimento aos artigos desta portaria,
serão parados e impedidos de prosseguir
viagem até que sejam atendidas as
disposições.

RESOLVE:

Art. 9º-Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, e terá validade até
a revogação do Decreto Estadual nº 46.970,
de 13 de março de 2020.

LEONARDO BASTOS CALLIJAO
Secretário de Transporte, Trânsito e
Mobilidade Urbana

Art. 1º-Fica PROIBIDA viagens de TÁXIS
com passageiros para o interior do Estado
ou para a Cidade do Rio de Janeiro,
restringindo a circulação somente, dentro da
jurisdição municipal.
Art. 2º-Os veículos que forem flagrados em
descumprimento ao artigo acima desta
portaria, serão parados e impedidos de
prosseguir viagem até que sejam atendidas as
disposições.
Art. 3º-Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

LEONARDO BASTOS CALLIJAO
PORTARIA Nº.042/SEMTMU/2020
O
SECRETÁRIO
DE TRANSPORTE,
TRÂNISTO E MOBILIDADE URBANADA
CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas
atribuições legais, e;
CONSIDERANDO, a edição do Decreto
Estadual nº 46.973 e 46980/2020;
CONSIDERANDO, a edição da Resolução
da Secretaria Estadual de Transportes
(SETRANS) Nº.1408/2020;
CONSIDERANDO, a edição da Portaria
DETRO/PRES. n° 1518/2020 de 16 de março
de 2020;
CONSIDERANDO, a necessidade de adoção
de medidas excepcionais no Município de
Nova Iguaçu em relação à contenção de
pessoas
e manejo da emergência
epidemiológica da COVID-19;
CONSIDERANDO, a edição do Decreto
Municipal nº 11.893, de 17 de março de 2020,
que declara situação de emergência e dispõe
medidas de prevenção e enfrentamento a
propagação
do
novo
coronavírus
(COVID19);

Secretário de Transporte, Trânsito e
Mobilidade Urbana

PORTARIA CISBAF Nº 20/2020: Estabelece
a urgente e excepcional necessidade de
adotar medidas de prevenção para o
enfrentamento
e contenção
da
disseminação
do
novo coronavírus
(COVID-19) no âmbito do Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Baixada
Fluminense –CISBAF, e nas Unidades de
Trabalho, objeto de Gestão Associada
celebrado entre os Municípios ente
consorciados do CISBAF.
A
SECRETÁRIA
EXECUTIVA
DO
CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
DE
SAÚDE DA BAIXADA FLUMINENSE CISBAF, Dra. Rosangela Bello, no uso de
suas atribuições legais, na forma do artigo 33,
XV do Estatuto do Consórcio e,
CONSIDERANDO:
I -A saúde ser direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na

CONSIDERANDO, que o mundo está
trabalhando na restrição da circulação das
pessoas como medida de contenção da
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forma dos artigos 196 e 197 da Constituição
da República;

Saúde, previsto no Art. 289, da Constituição
do Estado do Rio de Janeiro;

II -O Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2.011, que dispõe sobrea Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN e a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional OMS em 30 de
janeiro de 2.020;

VIII -A regulamentação da Lei Federal nº
13.979/2.020 pelo Estado do Rio de Janeiro
através do Decreto nº 46.937 de 16 de março
de 2.020 e pelo Município do Rio de Janeiro
através do Decreto nº 47.246 de 12 de março
de 2.020;

III -O Decreto Federal sob nº 10.212, de
30 de Janeiro de 2.020, que promulga o
texto revisado do Regulamento Sanitário
Internacional,
com medidas de suma
importância de emergência em saúde pública
acordado na 58ª Assembleia Geral da
Organização Mundial de Saúde, em 23 de
maio de 2005;
IV -A Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de
fevereiro de 2020, que Declara Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN),
em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
VI -O estabelecido para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional em decorrência da Infecção
Humana pelo coronavírus (COVID-19). A Lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
VI -A Portaria 00019/2.020, publicada no
Diário Oficial de Nova Iguaçu, em 22 de
março de 2.020, que institui o Comitê
Estratégico
para Monitoramento
e
Orientações CISBAF -COVID -19, para o
enfrentamento
a propagação do novo
coronavíris (COVID -19),
no âmbito do
Consórcio e de suas unidades de Gestão
Associada oriundas dos
Contratos de
Programas existentes entre os Municípios
ente consorciados do Cisbaf, através de
suas secretarias municipais de saúde.
Instituindo
e implementando planos de
contingência, no âmbito do consórcio,
ajudando a
estabelecer
medidas
complementares de prevenção ao contágio
do novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do
Estado;
VII- Os princípios e diretrizes do SUS, as
ações de proteção e recuperação individual e
coletiva, fazendo a integração das ações
dos serviços de saúde dos Municípios em
consonância com o Sistema Único de

IX –A Portaria de Consolidação nº 6, de 28
de Setembro de 2.017 Consolidação das
normas sobre o financiamento e a
transferência dos recursos federais para as
ações e os serviços de saúde do Sistema
Único de Saúde, com ênfase nesta portaria
para a Central de Regulação De Urgência
Regional Da Baixada Fluminense –SAMU 192
–CRUR/BF, e para a Base SAMU 192, do
Município de Queimados, objetos de gestão
do Cisbaf;
X -A Portaria nº 10 de 3 de janeiro de 2017, do
Ministério da Saúde, que Redefine as
diretrizes
de
modelo
assistencial
e
financiamento de UPA 24h de
Pronto
Atendimento como Componente da Rede
de Atenção às Urgências, no âmbito do
Sistema Único de Saúde, no seu Capítulo
IX -Disposições Gerais, item I, que versa
sobre o compromisso formal do gestor em
prover a unidade com Equipe Assistencial
Multiprofissional, que deverá contar com a
presença de equipe médica, de enfermagem,
de apoio administrativo e demais profissionais
nas 24 (vinte e quatro) horas do dia e em
todos os dias da semana, incluídos feriados
e pontos facultativos, possibilitando o
primeiro atendimento e a estabilização de
pacientes acometidos por quaisquer tipos de
urgências;
XI -A Resolução SES nº 2.000, de 16 de
março de 2.020, que suspende todos os
pedidos de férias e revoga todas as
autorizações para seu gozo, por razões de
ordem pública, de todos os servidores da
Secretaria Estadual de Saúde, bem como
todo e qualquer afastamento a pedido do
serviço público.
RESOLVE:

Art. 1º-Dispor de medidas temporárias no
âmbito do CISBAF e de suas unidades de
trabalho oriundas dos Contratos de
Programas, objeto da Gestão Associada
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entre
seus
Municípios
consorciados,
através de orientações para prevenção ao
contágio, monitoramento e combate ao novo
coronavírus (COVID-19), de acordo com o
Plano de Contingência do Comitê Estratégico
para Monitoramento e Orientações CEMOCISBAF-COVID-19.
Art.2º-Ficam estabelecidos critérios com a
importância e garantia de continuidade na
prestação dos serviços essenciais de
Urgência e Emergência pelos servidores do
Consórcio, uma vez que estes somam esta
força de trabalho, estando voltados aos
serviços de saúde oferecidos de forma direta
e indiretamente à população. Logo:
I -Serão dispensados de comparecimento
do local de trabalho os servidores acima de
60 (sessenta) anos e as servidoras gestantes,
lotados na UPA JARDIM ÍRIS e nas
Bases
Descentralizadas,
mediante
autorização da chefia imediata.
II –Os setores administrativos do Cisbaf
funcionarão em horário reduzido (de 10h às
15h), com a redução do número de
profissionais,
sendo aplicado rodízio
intersetorial na escala de trabalho a ser
adaptada pela Coordenação de gestão de
pessoas, desenvolvendo atividades laborais
alternadas de acordo com a importância da
atividade exercida, podendo ser autorizado, a
julgamento da Secretária Executiva, acesso
remoto
com subsídios tecnológicos
disponibilizados pelos servidores.
III -A Equipe de Conservação e Limpeza,
receberá capacitação e treinamento para
desenvolverem as técnicas adequadas de
higienização e limpeza neste momento do
enfrentamento ao coronavírus (COVID-19),
respeitando sempre as normas instituídas
pelo Ministério da Saúde;
a)As janelas do Estar dos servidores da
Central de Regulação, ficarão abertas de
08hs às 11hs para arejamento do
ambiente e higienização total, devendo todos
os pertences pessoais de valor serem
devidamente guardados em local específico
e adequado já informado anteriormente;
b)Neste período de higienização, os
servidores não poderão estar em repouso ou
algo desta natureza.

c)Todas as janelas dos demais setores
serão abertas para arejamento do ambiente
de trabalho, e em tempo necessário serão
fechadas.
d)Para uma melhor eficiência, os lixos
específicos
desta
ação deverão ser
dispensados em local adequado;
e)Cada servidor da Central de Regulação
Samu 192 e dos setores administrativos da
sede deverá fazer a higienização da superfície
de trabalho e objetos de trabalho
individuais
através
dos
meios
disponibilizados pelo Cisbaf.
§ 1º Os servidores da Central de
Regulação
de
Urgência
Regional –
SAMU192 –CRUR,
e
da
Sede
Administrativa desenvolvem suas atividades
laborais em um ambiente de trabalho
avaliado por empresa especializada nos
serviços de segurança e medicina do
trabalho e classificado como não insalubre,
respeitando as condições previstas na NR
(Norma Regulamentadora) nº15, da Portaria
n. 3.214/78, do Ministério do Trabalho.
§ 2º O servidores que necessitem de
isolamento ou quarentena, na forma do art. 2º
da Lei Federal 13.979/2.020, deverão fazer
requerimento para tal situação, com o
preenchimento obrigatório do TERMO DE
CONSENTIMENTO
LIVRE
E
ESCLARECIDO e da NOTIFICAÇÃO DE
ISOLAMENTO, disponibilizado no site do
Cisbaf
(www.cisbaf.org.br),
no campo:
GESTÃO DE PESSOAS.
Parágrafo único –O requerimento e a
documentação apresentada serão avaliados
por profissional médico competente e pelo
Setor de Recursos Humanos.
§ 3º Faz-se necessário seguir as
recomendações
de
prevenção
recomendada pelo Ministério da Saúde, e
adaptada pelos gestores para todos os
servidores do Cisbaf.
§ 4º Fica temporariamente suspenso
reuniões,
capacitações, treinamentos,
realização
de
processos
seletivos
presenciais, permitido, excepcionalmente e
de forma justificada, somente através de
análise curricular, enviado através de canal a
ser informado no ato da abertura da
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publicação
do
edital,
podendo
ser
prorrogável. O número de pessoas
permitidas de acordo com o espaço físico
oferecido, deverá ser previsto de acordo com
o distanciamento social recomendado pelo
Ministério da Saúde de, no mínimo, 1,5 metros
–evitando a contaminação comunitária,
excepcionalmente, enquanto permanecer as
medidas de prevenção
ao coronavírus
(COVID-19);
§ 5º Os prestadores de serviços externos
terceirizados em todas as repartições da
sede administrativa do Cisbaf e demais
unidades de trabalho (CENTRAL DE
REGULAÇÃO DE URGÊNCIA REGIONAL
DA BAIXADA FLUMINENSE –SAMU 192,
BASE DESCENTRALIZADA –SAMU 192
QUEIMADOS, UPA JARDIM IRIS –SJM e
equipe da BASE SAMU 192 –SJM),não
poderão adentrar ao ambiente de trabalho
dos servidores, devendo
respeitar
a
distância mínima permitida e demais
procedimentos de higiene para prevenção da
contaminação; excetuando os que forem
fazer entrega de insumos de consumo
emergencial
ao enfrentamento
do
coronavírus
(um
entregador
poderá
adentrar, após a devida higienização pelos
meios disponibilizados no Cisbaf) utilizando
normas e regras preconizadas na Lei ordinária
Nº 13.979/2020 de 06 de fevereiro de 2020.
§ 6º O registro do ponto biométrico será
excepcionalmente dispensado, exceto se
tiver à disposição ao lado do ponto
biométrico, condições adequadas e medidas
de proteção para a não propagação do
coronavírus, ficando sob responsabilidade
da Coordenação de Recursos Humanos
(CRH) do Cisbaf, orientação quanto à forma
de aferição com efetividade.
§7º O envio de correspondências físicas
entre as unidades e setores administrativos,
deverá ficar momentaneamente suspenso,
sendo necessária enviar por meio digital;
§8º O acordado neste este artigo durará
por um período de trinta dias, podendo ser
suspenso ou prorrogado.
Art.3º -Fica dispensada a licitação para
aquisição de bens, serviços e insumos de
saúde destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus de
que trata os dispositivos legais descritos nesta
Portaria no âmbito do CISBAF, devendo ser
observado o disposto no artigo 4º e seguintes
da Lei Federal 13.379/2.020, com alterações
introduzidas pela Medida Provisória 926 de 20
de Março de 2.020.
I- Os processos administrativos para
aquisição de bens, serviços e insumos de
saúde destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública que trata esta
Portaria, devem observar, sempre que
possível, as orientações publicadas no
Portal de Compras do Governo Federal
(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
).
§ 1º A dispensa de licitação a que se
refere o caput deste artigo é temporária e
aplica-se apenas enquanto perdurar a
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições
realizadas com fulcro nesta Lei serão
imediatamente disponibilizadas em sítio
oficial específico na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no que
couber, além das informações previstas no
§ 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18
de novembro de 2011, o nome do contratado,
o número de sua inscrição na Receita Federal
do Brasil, o prazo contratual, o valor e o
respectivo processo de contratação ou
aquisição.
Art.4º-Respeitando o objetivo de resguardar o
interesse da coletividade dos servidores na
prevenção do contágio do coronavírus
(COVID-19) no âmbito do Cisbaf,
DECIDE-SE:
I-Ficará suspenso o atendimento presencial
dos servidores no setor de Recursos
Humanos, e da Apontadoria de RH das
unidades de Gestão Associada do Cisbaf
(Central de Regulação, Base Queimados,
Upa Jardim Iris e Sede Administrativa).
II- Encontra-se suspenso os prazos dos
processos administrativos, perante
a
Coordenação de Recursos Humanos, bem
como acesso a qualquer processos físicos,
enquanto durar o Estado de calamidade no
Estado do Rio de Janeiro.
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III-O atendimento presencial no Setor de
Recursos Humanos e nas Apontadorias de
RH das unidades de Gestão Associada, se
dará somente para casos isolados e
inadiáveis sempre à julgamento da
Coordenação de Gestão de Pessoas e da
Coordenação de Recursos Humanos,
mediante
agendamento
prévio
excepcionalmente via telefone.
a)Setor de Recursos Humanos –Tel: (21)
97510-4286 –Whatsapp -de 10h às 15h.
b)A expedição de contra-cheques e Informe
de
Rendimentos, será disponibilizado
exclusivamente pelo canal: ESPAÇO DO
SERVIDOR,
no
site
do
Cisbaf
(www.cisbaf.org.br), conforme orientações já
existentes.
c)O servidor que apresentar dificuldade de
acesso deverá fazer contato através do
telefone acima citado para receber seu
acesso ao ESPAÇO DO SERVIDOR, pelo
telefone pessoal fornecido.
d)O servidor que por necessidade precisar
informar conta bancária oriunda de processo
de contração, deverá informar a sua conta
bancária da Caixa Econômica Federal, para
fins de recebimento de seus vencimentos,
devendo
encaminhar
o
comprovante
digitalizado legal, para o
e-mail:
rhcisbaf@gmail.com(documento
de
abertura da conta constando os dados
com o número e agência, ou cartão
bancário contendo frente e verso e o
número da conta bancária, juntamente com
documento de Identidade e CPF do servidor);
IV-Afim de não comprometer as medidas
de
prevenção
e enfretamento do
coronavírus (COVID-19), está suspenso o
gozo de férias bem como afastamento a
pedido, dos servidores que estão à frente
desta ação;
V-A equipe de Gestão do Cisbaf, poderá
conceder antecipação de
férias
e/ou
flexibilização da jornada de trabalho com
a efetiva compensação tão logo ou possível,
para os casos que julgarem necessário
mediante documentos que subsidiem tal
decisão;
VI-O pedido de material ao Setor de
Almoxarifado e Patrimônio, se dará pelo

número de telefone a ser
informado
internamente, para verificar a disponibilidade
e agendar a entrega necessária;
Art. 5º-O servidor deverá ter sempre em seu
poder o Crachá Funcional, quando estiver a
caminho de seu local de trabalho.
I-Caso tenha perdido ou extraviado o
crachá, deverá solicitar a segunda via do
crachá via requerimento, seguindo os
moldes administrativos já existentes, através
do canal obrigatório exposto no site do Cisbaf
(www.cisbaf.org.br), no campo: GESTÃO
DE PESSOAS –REQUERIMENTO.
II- Se o crachá estiver em péssimas
condições de uso, deverá o servidor acessar
o mesmo canal, preencher o requerimento
disponível e descrever a situação, informando
que o Crachá não está em condições de uso
–anexar a foto do crachá danificado para
devidas providência pelo setor responsável
em tempo hábil.
Art. 6º-Os atestados médicos deverão ser
enviados através do canal disponibilizado no
site do Cisbaf (www.cisbaf.org.br) no campo:
GESTÃO DE PESSOAS –REQUERIMENTO,
anexando o original do atestado médico,
seguindo os casos:
I- Se o afastamento for referente à outro
Cid
que
não
esteja relacionado ao
coronavírus (COVID-19):
a)O servidor entrará no site do Cisbaf
(www.cisbaf.org.br) no campo: GESTÃO DE
PESSOAS –REQUERIMENTO, em até 48hs
úteis do dia do afastamento, anexará o
atestado médico, preenchido aos moldes
administrativos obrigatórios (data, dia de
afastamento, nome do servidor, nome do
médico, carimbo, endereço e telefone da
unidade emitente –devidamente legível)
juntamente com o RG, informar o e-mail de
contato e aguardar as devidas orientações
para validação quando for necessário.
b)Se o Afastamento for para isolamento
social
do coronavírus (COVID-19),
o
servidor obrigatoriamente está condicionado
a seguir as recomendações da Portaria
Ministerial, Nº 356, DE 11 DE MARÇO DE
2020, que dispõe sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
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estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19), enviar para o Setor
de Recursos Humanos, no mesmo instante da
decisão
médica,
o
TERMO
DE
CONSENTIMENTO (ANEXO I) e a
NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO(ANEXO
II) preenchido pelo médico responsável. II
-Os Anexos I e II encontram-se disponíveis
no site do Cisbaf (www.cisbaf.org.br) no
campo: GESTÃO
DE
PESSOAS –
REQUERIMENTO, que poderá também ser
enviado
através
do
EMAIL,
rhcisbaf@gmail.com.
Art.
7º-Todos
os
servidores
OBRIGATORIAMENTE, de forma respeitosa
e consciente, deverão seguir o plano de
contingência
instituído
pelas chefias
imediatas de sua unidade de lotação, cujo
objetivo é a proteção individual e coletiva.
I- Os casos omissos a estes, serão
sinalizados e julgados pelo Comitê
Estratégico de Monitoramento e Orientações
CISBAF -COVID-19.
II- As medidas aplicadas nesta Portaria serão
suspensas imediatamente após a Publicação
do Decreto suspensivo específico ao Estado
atual de emergência.
Art. 8º -Revoga-se a Portaria nº 18/2020
(Regulamenta Dispensa de Licitação).
Art. 9º -Esta Portaria entra em vigor a contar
da sua publicação e tem seu prazo de
vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e
3º do artigo 1º, bem como do artigo 8º da
Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2.020.
Nova Iguaçu, 24 de março de 2020.

PORTARIA SEMEF Nº 005 DE 31 DE
MARÇO DE 2020: Prorroga os prazos
descritos na portaria SEMEF nº 004 de 18
de março de 2020, que dispõe sobre
medidas de prevenção e enfrentamento
a propagação do novo coronavírus
(covid-19) no âmbito desta secretaria.
CONSIDERANDO, a
publicação
do
DECRETO Nº 11.907 DE 30 DE MARÇO
DE 2020, que declara situação de calamidade
em decorrência do novo coronavirus (COVID19).
CONSIDERANDO, a
publicação
do
DECRETO Nº 11.908 DE 30 DE MARÇO
DE 2020 que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento
da propagação do novo
coronavírus (COVID-19);
O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
ECONOMIA E FINANÇAS, no exercício de
suas atribuições que lhe confere a legislação
em vigor,
DETERMINA:
Art. 1º.Ficam prorrogados os prazos e efeitos
da Portaria SEMEF nº 004 de 18 de março de
2020 enquanto perdurarem os efeitos do
Decreto nº 11.907 de 30 de março de 2020,
que declara situação de calamidade em
decorrência do novo coronavirus (COVID-19).
Art. 2º.Esta portaria entra em vigor na data da
sua publicação, tendo seus efeitos válidos a
partir da publicação do DECRETO Nº 11.907
DE 30 DE MARÇO DE 2020, revogando-se as
disposições em contrário.
Nova Iguaçu, 31 de março de 2020.

Fabiano Muniz da Silva
Secretário Municipal de Economia

Rosangela Bello
Secretária Executiva do CISBAF
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PORTARIA N. º 070/2020, DE 31 DE MARÇO
DE 2020: Dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação decorrente
do novo coronavírus (COVID-19) e a
declaração de calamidade por meio do
Decreto Municipal nº 11.907 de 30 de março
de 2020.
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU –PREVINI,
no uso de suas atribuições que lhe são
delegadas pelo art.46, §3º da Lei 4.419/14PREVINI de 11.09.2014, publicada em
12.09.2014 e republicada em 06.12.2014 no
Jornal
“ZM
Notícias”,
usando
das
atribuições que lhe confere a legislação em
vigor, CONSIDERANDO:
I –As medidas de enfrentamento da
propagação decorrente do novo coronavírus
(COVID-19);
II -Os segurados do PREVINI que são
potencialmente o grupo de risco do novo
coronavírus (COVID-19).
III -A declaração do Estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
IV -O deliberado na 5ª Reunião do
Gabinete de Crise para o enfrentamento
da Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional
decorrente do
novo coronavírus por meio do Decreto
Municipal nº 11.891 de 13 de março de 2020
e suas atualizações;
V -A
declaração
da
Situação
de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020.
RESOLVE:
I –Fica prorrogada a suspensão do
atendimento presencial no PREVINI pelo
prazo de 15 (quinze) dias;
II –Fica prorrogada a suspensão da prova de
vida dos servidores inativos e pensionistas
pelo prazo de 15 (quinze) dias;
III –Fica prorrogada a dispensa de
comparecimento no local de trabalho pelos
servidores com 60 (sessenta) anos ou mais

de idade,
lactantes;

servidoras

gestantes

e/ou

IV –O funcionamento do PREVINI será de
11 (onze) horas até às 15 (quinze) horas
para minimizar os riscos decorrentes do
deslocamento em horário de pico, sendo
respeitada a escala de trabalho alternando
dia de trabalho na repartição e dia de
trabalho remoto;
V -Os servidores deverão estar aptos e
disponíveis para retomarem as rotinas
normais de trabalho tão logo cessem os
efeitos do disposto nesta portaria;
VI -Dúvidas e informações gerais podem ser
obtidas através do telefone: 21-2666-2200
(atendimento/WattsApp),
respeitado
o
horário
de funcionamento mencionado no
item IV;
Art. 3º.Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos a
contar de 30/03/2020.
Nova Iguaçu, 31 de março de 2020.

ANDERSON DA SILVA MOREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
PREVINI

PORTARIA N.º 20/SEMAS/2020, DE 06 DE
ABRIL DE 2020.
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, do Município de
Nova Iguaçu, no uso das atribuições legais e
regimentais:
Considerando a Lei n.º 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, o qual dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019;
Considerando a regulamentação da Lei n.º
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, pelo
Decreto Federal n.º 10.282, de 20 de março
de 2020, o qual define, em seu artigo 3º,
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inciso II, ser a assistência social
serviço público e atividade essencial;

um

Considerando o Decreto Municipal n.º
11.911, de 05 de abril de 2020, o qual altera o
Decreto Municipal n.º 11.908 de 30 de março
de 2020, que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação decorrente do
novo Coronavírus (COVID-19); e
Considerando a Resolução n.º 33, do
Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS), que dispõe sobre o Sistema Único
de Assistência Social (SUAS), tendo por
funções a proteção social, a vigilância
socioassistencial e a defesa de direitos, e,
ainda, que preconiza que a “assistência social
ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir
danos e prevenir a incidência de riscos
sociais, independente de contribuição prévia”;
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir o Comitê de Avaliação de
casos emergenciais, em virtude da
declaração de
Estado de calamidade,
preceituado pelo Decreto Municipal n.º
11.907, de 30 de março de 2020;
regulamentar o disposto no §1º do Decreto
Municipal n.º 11.908, de 30 de março de
2020, com redação alterada pelo artigo 1º do
Decreto Municipal n.º 11.911, de 5 de abril de
2020; e alterar o disposto no parágrafo
primeiro do artigo 2º da Portaria n.º
17/SEMAS/2020, de 19 de março de 2020.
Art. 2º. Fica instituído o Comitê de Avaliação
de Casos Emergenciais, no âmbito da
Secretaria Municipal de Assistência Social
(SEMAS), que terá por finalidade a avaliação
e a classificação quanto à urgência das
demandas inerentes às ações ofertadas
pela assistência social no Município, sem
prejuízo
de
outras
atribuições
demandadas
pela autoridade máxima de
Pasta.
Art. 3º. O Comitê de Avaliação de Casos
Emergenciais, após considerar o caso como
emergencial,
definirá
a
forma
de
atendimento da demanda, observando as
normas de prevenção ao coronavírus
(COVID-19).
Parágrafo Único. O Comitê trabalhará em
articulação com o Plantão Social de que trata
a Portaria 017/SEMAS/2020, de 19 de março

de 2020, como também em articulação com
os equipamentos da rede socioassistencial
pública e privada, de modo a identificar e
classificar
as
demandas consideradas
emergenciais.
Art. 4º. Ficam designados para compor o
Comitê de Avaliação de Casos Emergenciais
os seguintes servidores:
I -Luiz Paulo do Nascimento dos Santos,
psicólogo, matrícula nº 11/713.828-2;
II -Samantha da Silva Nazareth, assistente
social, matrícula nº 11/712.064-5;
III –Aline Martins Gonçalves, matrícula nº
10/712119-7;
IV -Victor
Hugo
Miranda
da
Silva,
assistente social, matrícula nº 60/716.5129; e
V –Maria Helena Fontana de Oliveira,
matrícula n.º 11/704.683-2
Art. 5º. Fica regulamentado que o horário de
funcionamento da Secretaria Municipal de
Assistência
Social
(SEMAS)
e
dos
equipamentos a ela pertencentes seguirá o
expediente normal.
Parágrafo primeiro. Os casos específicos que
demandarem a necessidade de dispensa de
comparecimento serão avaliados pelo
Comitê de avaliação, disposto no artigo 2º,
visando a prevenção do contágio em
relação ao novo coronavírus (COVID-19).
Parágrafo segundo. Os casos analisados com
base no parágrafo primeiro serão submetidos
à aprovação da autoridade máxima da Pasta.
Art. 6º. Revoga-se o disposto no parágrafo
primeiro do artigo 2º da Portaria n.º
17/SEMAS/2020, de 19 de março de 2020.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Registre-se. Publique-se
Secretaria de Assistência Social -SEMAS,
em 06 de abril 2020.

ELAINE MEDEIROS
Secretária Municipal de Assistência Social
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Elaine Medeiros Fonseca da Silva
PORTARIA Nº 021/SEMAS/2020

Secretária Municipal de Assistência Social

A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS), no uso de
suas atribuições que lhe confere a legislação
em vigor,

Matr. nº 60/700.318-9

CONSIDERANDO
a
Portaria
nº
011/SEMAS/2020, de 28 de fevereiro de
2020, que instituiu a Comissão para
realizar os procedimentos de reavaliação e
de redução ao valor recuperável dos bens
alocados no Fundo Municipal de Assistência
Social;

PORTARIA GABINETE Nº. 055/2020 –
SEMUS

CONSIDERANDO a Situação de Calamidade
decorrente do surto do novo coronavírus
(COVID-19),
ratificada
pelo
decreto
municipal de nº 11.907, de 30 de março de
2020;
CONSIDERANDO as
medidas
de
enfrentamento ao novo coronavírus (COVID19) determinadas pelo Decreto Municipal de
nº 11.908, de30 de março de 2020;
CONSIDERANDO que o cumprimento do
objeto da Portaria nº 011/SEMAS/2020,
demanda a necessidade de avaliação
dos bens patrimoniais in loco em diversos
equipamentos que compõe a estrutura da
SEMAS, ocasionando riscos de propagação
do novo coronavírus;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica suspenso o prazo da Comissão
de que trata a Portaria nº 011/SEMAS/2020,
de 28 de fevereiro de 2020, que tem por
objeto a realização dos procedimentos de
reavaliação e de redução ao valor
recuperável dos bens alocados no Fundo
Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único. O prazo da portaria descrita
no caput será restabelecido por instrumento
próprio, após cessarem as medidas de
prevenção ao novo coronavírus (COVID-19).
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Nova Iguaçu, 06 de abril de 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,
nomeado pela Portaria nº 330/PCNI de 29
de junho de 2018, publicada no Diário Oficial
de 30 de junho de 2018, no uso de suas
atribuições, RESOLVE:
Considerando o Decreto nº 11.907 de 30 de
março de 2020 que declara Situação de
Calamidade em decorrência do novo
Coronavírus (SARS-CoV-2);
Considerando a responsabilidade solidária
entre as instituições saúde públicas e privadas
no enfrentamento das complicações de saúde
provocadas pela Doença do Coronavírus
2019 (COVID19).
Considerando a necessidade de organizar as
ações de saúde, no âmbito do território
municipal, como forma de impactar na
letalidade relacionada a COVID19.
Art. 1º-Fica determinada a obrigatoriedade,
para todas as Unidades de Saúde com
internação sejam elas Públicas, Privadas ou
Filantrópicas, a notificação da totalidade de
pacientes
internados
com
Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SARG) em
enfermarias, quartos individuais e Unidades
de Terapia Intensiva.
§1º –A notificação dos pacientes, que trata o
caput desse artigo, é de periodicidade diária
devendo ser informada para o endereço
eletrônico monitorasemusni@gmail.com.
§2º -O censo diário dos pacientes deve incluir
as seguintes informações:
I –Nome completo do paciente
II –Número do prontuário na Unidade de
Saúde
III –Sexo
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IV –Idade

II –A Resolução n. º 02 de 13 de abril de 2020,
exarada pelo Gabinete de Crise coronavírus;

V –Datada internação
VI –Clínica de Internação
VII –Data da coleta para identificação de
SARS-COV-2
VIII –Laboratório responsável pelo exame
IX –Utilização
Invasiva

de

Ventilação

Mecânica

X –data de Saída (alta, óbito, transferência).
Art. 2º-Fica incluída na obrigatoriedade de
informar a relação de pacientes regulados por
suspeição ou confirmação de COVID19, a
Central de Regulação de Pacientes Críticos
gerenciada pelo CISBAF.
Art.3º-Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação, sendo válida enquanto
perdurar a validade do Decreto de Situação de
Calamidade.
Art. 4º-Esta portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.

III –Os segurados do PREVINI que são
potencialmente o grupo de risco do novo
coronavírus (COVID-19).
RESOLVE:
I –Fica prorrogada a vigência da Portaria n. º
70 de 31 de março de 2020, que dispõe sobre
as medidas de enfrentamento da propagação
decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e
a declaração de calamidade por meio do
Decreto Municipal n. º 11.907 de 30 de março
de 2020, que passa a vigorar até 30 de abril
de 2020.
Art. 3º.Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos a
contar de 14/04/2020.
Nova Iguaçu, 14 de abril de 2020.

ANDERSON DA SILVA MOREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

Nova Iguaçu, 08 de abril de 2020.

PREVINI

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 60/705996-7

PORTARIA N.º26/SEMAS/2020 de 15 de
abril de 2020.
A Secretária Municipal de Assistência Social,
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:

PORTARIA N. º 71/2020, DE 14 DE ABRIL
DE 2020: Prorroga a vigência da portaria nº
70 de 31 de março de 2020, que dispõe
sobre as medidas de enfrentamento a
propagação
decorrente
do
novo
coronavírus (covid-19).
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU –PREVINI,
no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor,
CONSIDERANDO:

Art.
1º-DESIGNAR
os
seguintes
servidores para integrarem a COMISSÃO
DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
do Contrato nº 008/FMAS/2020, cujo objeto é
a Contratação de Empresa Especializada
para Aquisição de Produtos de Higiene e
Limpeza para o combate do COVID-19 da
Secretaria Municipal de Assistência Social SEMAS
do Município de Nova Iguaçu.
Processo Administrativo nº 2020/019831:
Juliana Gomes
13/713.836-5;

da

Silva,

matrícula

nº

Samantha da Silva Nazareth, matrícula nº
I –O Decreto Municipal n. º 11.916 de 13 de
10/712.064-5;
abril de 2020;
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Victor Hugo Miranda da Silva, matrícula nº
60/716.512-9.

Art. 2° -Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.

Suplente:

Nova Iguaçu, 17 de abril de 2020.

Viviane Pereira, matrícula nº 19/712.012-4.
Art. 2º-A presente Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Nova Iguaçu, 15 de abril de 2020.

ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN
Secretário Municipal de Administração
Matrícula n° 60/701.822-9

ELAINE MEDEIROS FONSECA DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

PORTARIA SEMAD Nº 307 DE 17 DE ABRIL
DE 2020.
O SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela legislação em
vigor,
CONSIDERANDO
a
situação
de
emergência em saúde declarada pelo
Decreto Municipal n° 11.893 de 17 de março
de 2020 e prorrogada pelo Decreto Municipal
nº 11.916 de 13 de abril de 2020;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto
Estadual nº 46.980, de 19 de março de
2020 e prorrogado pelo Decreto Estadual
nº 47.027 de 13 de abril de 2020;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção
de medidas excepcionais e temporárias para
a adequada contenção da disseminação do
surto de COVID-19;
RESOLVE:
Art. 1°-Prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar
de 16 de abril de 2020, todas as licenças para
tratamento de saúde concedidas pelo Setor
de Perícia Médica e Junta Médica Oficial do
Município.

PORTARIA Nº 030 DE 17 DE ABRIL DE 2020
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO do Município de Nova Iguaçu,
no uso de suas atribuições legais e
regimentais:
RESOLVE:
Art. 1º-DESIGNARos servidores abaixo
discriminados, para integrarem a Comissão
de Fiscalização e Acompanhamento da
Dispensa de Licitação para contratação de
empresa especializada para Aquisição de
Gêneros Alimentícios e a Formação de Kit
Alimentação para os alunos da rede
municipal de ensino, diante ao enfrentamento
à
propagação
decorrente
do
Novo
Coronavírus
(COVID-19),
junto
à
empresa
RJMULTISERV COMÉRCIO E
SERVIÇOS
EIRELI
–Processo
administrativo nº 2020/020035.
-Fiscalizadores:
-Ana Cristina da Silva Corsino –Matrícula nº
11/696.764-0
-Margareth Pereira Mendonça -Matrícula nº
60/716.770-3
-Nicolas de Almeida Silva -Matrícula nº
60/716.542-6
-Suplente:
-José Renato de Freitas Correia –Matrícula nº
60/715.734-0

Parágrafo Único –A prorrogação mencionada
Art. 2º-A presente portaria entrará em vigor na
no caput deste artigo não se aplica às
data de sua publicação, revogando as
licenças para tratamento de saúde por motivo
portarias de comissões anteriores com o
de doença em pessoa da família, licenças
mesmo objeto.
para tratamento de saúde encerradas ou
concedidas com previsão de alta.
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MARIA VIRGÍNIA ANDRADE ROCHA
Secretária Municipal de Educação
Matrícula: 11/694.638-8

no território da Município de Nova Iguaçu por
30 (trinta) dias.
Art. 2º-Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação e terá seu prazo de
vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e
3º, do artigo 1º, bem como do artigo 8º,
ambos da Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

062/2020 –

Nova Iguaçu, 16 de abril de 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,
nomeado pela Portaria nº 330/PCNI de 29
de junho de 2018, publicada no Diário Oficial
de 30 de junho de 2018, no uso de suas
atribuições,

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE

PORTARIA GABINETE Nº.
SEMUS

Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 60/705996-7

RESOLVE:
Considerando a necessidade de atualizar as
medidas de proibição para o enfrentamento
do coronavírus (COVID-19) em decorrência
de mortes já confirmadas e o aumento de
pessoas contaminadas no Município de Nova
Iguaçu e no Estado do Rio de Janeiro;
Considerando o Decreto nº 7.616, de 17
de novembro de 2011, que dispõe sobre
a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional -ESPIN e a
Declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Internacional OMS em 30 de
janeiro de 2020;
Considerando as medidas de emergência
em saúde pública de importância nacional
e internacional, ou seja, as situações
dispostas
no Regulamento Sanitário
Internacional, promulgado pelo Decreto
Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020;
Considerando o
reconhecimento
da
validade das licenças sanitárias emitidas
pela autoridade sanitária municipal, em
conformidade com as legislações federais e
estaduais.
Art. 1º-Fica estabelecida como medida
temporária de prevenção ao contágio e de
enfrentamento da emergência em saúde
pública
de importância
internacional
decorrente do novo coronavírus (COVID-19),
a prorrogação da vigência da licença
sanitária dos estabelecimentos localizados

PORTARIA Nº 073, DE 20 DE ABRIL DE
2020: Dispõe sobre alteração de critérios
relativos
aos procedimentos
de
atualização cadastral dos aposentados
e pensionistas do instituto de previdência
dos servidores municipais de Nova
Iguaçu –PREVINI, instituídos pela portaria
nº 163 de 15/08/2014, e dá outras
providências.
O Diretor Presidente do Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais de
Nova Iguaçu -PREVINI, no uso de suas
atribuições legais, e
CONSIDERANDO que o Município encontrase seriamente afetado pela Pandemia do
COVID-19, tendo sido decretado Estado de
calamidade pública pela Prefeitura Municipal
CONSIDERANDO que a em razão da
Pandemia do COVID-19 o atendimento aos
aposentados e pensionistas está suspenso
até 30 de abril de 2020;
CONSIDERANDO que o prazo acima pode
ser prorrogado, em caso de agravamento da
crise da Pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO que por conta da
Pandemia do COVID-19 o pagamento dos
aposentados e pensionistas do PREVINI está
garantido, independente de atualização
cadastral;
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CONSIDERANDO que compete ao Diretor
Presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Nova Iguaçu,
disciplinar os procedimentos e critérios
relativos a atualização cadastral dos
aposentados e pensionistas do PREVINI;

PORTARIA PREVINI N.º 76/2020, DE 30 DE
ABRIL DE 2020: Prorroga a vigência da
portaria nº 70 de 31 de março de 2020, que
dispõe
sobre
as
medidas
de
enfrentamento a propagação decorrente
do novo coronavírus (covid-19).

CONSIDERANDO a necessidade de dar
continuidade ao funcionamento institucional
do PREVINI;

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU –PREVINI,
no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE:
Art. 1º-O artigo 5º da Portaria nº 163, de 15 de
agosto de 2014, fica acrescido dos parágrafos
2º e 3º, com a seguinte redação:
“Art. 5º -.......................
§ 2º -Em caso de decretação de
calamidade
pública
decorrente
de
pandemias ou por outros motivos que
impeçam a circulação de pessoas, a
atualização cadastral dos aposentados e
pensionistas do PREVINI, no mês
de
aniversário, poderá ser feita através de
videoconferência
ou
teleconferência,
devendo a documentação necessária à
atualização, ser encaminhada por meio digital
com a devida certificação.
§ 3º -Caberá a Unidade de Cadastro e
Protocolo, da Diretoria de Benefícios do
PREVINI, validar o processo de atualização
cadastral na forma disposta no parágrafo 2º
desta Portaria”

CONSIDERANDO:
I –O Decreto Municipal n. º 11.933 de 30 de
abril de 2020, que prorrogou a vigência do
Decreto Municipal n. º 11.908 de 30 de março
de 2020;
II –Os segurados do PREVINI que são
potencialmente o grupo de risco do novo
coronavírus (COVID-19).
RESOLVE:
Art. 1º.Fica prorrogada a vigência da Portaria
n. º 70 de 31 de março de 2020, que dispõe
sobre as medidas de enfrentamento da
propagação decorrente do novo coronavírus
(COVID-19), que passa a vigorar até 31 de
maio de 2020.
Art. 2º.Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos a
contar de 01/05/2020.
Nova Iguaçu, 30 de abril de 2020.

Art. 2º-Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Nova Iguaçu, 20 de abril de 2020.

ANDERSON DA SILVA MOREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
PREVINI

Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
PREVINI

PORTARIA Nº. 040/SEMIF/2020
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE
INFRAESTRUTURA, no uso das atribuições
legais conferidas pelo Art. 104, da L.O.M.
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR, nos termos do Art. 9º
e 51 cc. 52, do Decreto Municipal
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10.662/16, para compor a Comissão de
Fiscalização e Acompanhamento, Contrato
035/CPL/2020, Processo Nº 2020/019892,
referente à CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
EM
CARÁTER
EMERGENCIAL, VISANDO Á EXECUÇÃO
DE TERRAPLANAGEM DA ÁREA
DO
AEROCLUBE PARA CONSTRUÇÃO DO
HOSPITAL
DE CAMPANHA PARA
ATENDIMENTO DOS CASOS DE COVID19.PARTES:PREFEITURA
DA
CIDADE
DE NOVA IGUAÇU E CONSTRUTORA
LYTORÂNEA S.A.
WALLACE BARBOSA DE SOUZA –Matr.
60/715.387-7
VITOR FERNANDES
60/716.056 –7

PIMENTEL

–Matr.

ALESSANDRA DE OLIVEIRA ABDEL –Matr.
60/695539-7
Art. 2º -Esta Portaria entrará em vigor à contar
da data de 02/04/2020. Revogando-se as
disposições em contrário.

CONSIDERANDO
a
necessidade
de
realocação dos pontos de Taxi na região
central da cidade devido ao decreto Municipal
n° 11.937 de 10 de Maio de 2020;
RESOLVE:
ART. 1° -Fica o ponto de Taxi denominado
PA2, que se encontra na Rua Luís
Guimarães, em frente ao n° 143, realocado
para a Rua Luís Guimarães, no trecho
entre a Av. Gov. Amaral Peixoto e a Av.
Mal. Floriano Peixoto;
ART. 2° -Fica permitido aos Taxis acessarem
a Rua Luís Guimarães pela Av. Mal Floriano
Peixoto;
ART. 3° -Fica o ponto de Taxi denominado
PA3 e PA7, que se encontra na Av. Mal
Floriano Peixoto e na Rua Quintino Bocaiuva,
realocado para a Travessa Mariano de Moura;
ART. 4° -Esta Portaria entrará em vigor e
produzirá efeitos a partir do dia de sua
publicação e perdurará enquanto a do decreto
Municipal estiver em vigência.
Afixe-se e cumpra-se.

Nova Iguaçu,11 de Maio de 2020.
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, 11 de
Maio de 2020.

Cleide de Oliveira Moreira
Secretária Municipal de Infraestrutura
SEMIF

LEONARDO BASTOS CALLIJÃO
Secretário Municipal de Transporte,
Trânsito e Mobilidade Urbana

PORTARIA
DE
INTERDIÇÃO
043/SEMTMU / 2020: Interdita Ruas.

N.º

Mat. 34/716.373-6

O
SECRETÁRIO
DE TRANSPORTE,
TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA DA
CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de
suas atribuições legais, e;

PORTARIA SEMAD/SEMUS N° 001, DE 19
DE MAIO DE 2020.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n°
11.937 de 10 de Maio de 2020 que dispõe
sobre medidas de enfrentamento a
propagação COVID-19;

O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO e o SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor,

CONSIDERANDO que o referido decreto
impede o trânsito de veículos em alguns
trechos da área central da Cidade;

CONSIDERANDO
a
situação
de
emergência em saúde declarada pelo
Decreto Municipal n.° 11.893, de 17 de março
de 2020 e prorrogações;
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CONSIDERANDO o disposto no Decreto
Estadual nº 46.980, de 19 de março de
2020;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção
de medidas excepcionais e temporárias de
restrição para a adequada contenção da
disseminação do surto de COVID-19;
RESOLVE:
Art.
1°-Fica
estabelecido
que
os
atendimentos no Setor de Perícias Médicas
e Junta Médica Oficial não serão realizados
de forma presencial, durante o período em
que o Município de Nova Iguaçu permanecer
sob os efeitos do Decreto Municipal n° 11.893,
de 17 de março de 2020.
Parágrafo
Único –Fica
autorizada
a
elaboração
de
escala
de
trabalho,
alternando-se os dias dos servidores na
repartição para realização de serviços
internos e de monitoramento.
Art. 2° -Os requerimentos de Licença para
Tratamento de Saúde, dentre os outros
atendimentos realizados pelo Setor de
Perícias Médicas e Junta Médica Oficial,
devem ser encaminhados ao e-mail
periciani@gmail.com, juntamente com toda
a documentação pertinente, devidamente
digitalizados, preferencialmente em formato
PDF.
§1º -Os laudos/atestados médicos deverão
ser anexados ao requerimento e devem
observar os seguintes requisitos:
a) estar legível e sem rasuras;
b) conter a assinatura e carimbo de
identificação do médico assistente, com
registro do Conselho de Classe;
c) conter as informações sobre a patologia e o
CID correspondente;
d) conter o prazo de afastamento médico
necessário.
§2º -Os
documentos
adicionais
que
deverão ser anexados ao requerimento,
são os seguintes:
a) Documento de Identificação;

c) Exames Complementares atuais, caso
possua
§3º -O servidor, no envio da documentação
elencada nos parágrafos anteriores, se
responsabiliza civil e criminalmente pela
veracidade
das
informações
e
documentações.
Art. 3° -Os requerimentos de Licença
Maternidade devem ser encaminhados ao
e-mail
protocolo.semad@novaiguacu.rj.gov.br,
juntamente com toda a documentação
pertinente, na forma descrita no artigo 2º,
os quais serão objeto de autuação de
processo administrativo.
Parágrafo
Único
–Os
processos
Administrativos autuados relacionados a
casos específicos, tais como: Licença
Maternidade antecipada, Natimorto ou
Neomorto, deverão ser encaminhados ao
Setor de Perícias Médicas para análise
prévia daquela Especializada.
Art.
4° -Esclarecimentos
adicionais
poderão ser fornecidos pelos telefones:
2698-2463 e 3779-1179.
Art. 5° -Os setores de Recursos Humanos
dos Órgãos que integram a Administração
Direta, durante o período em que o
Município de Nova Iguaçu permanecer sob
os efeitos do Decreto Municipal n° 11.893, de
17 de março de 2020,deverão informar nos
Boletins de Frequência a informação
“Afastamento Preventivo”, para os seguintes
casos:
I -Os servidores com 60 (sessenta) anos de
idade ou mais, gestantes ou lactantes, que se
encontram em situação de isolamento social,
por força do artigo 1º, inciso I, do Decreto nº
11.908, de 30 de março de 2020;
II –Servidores que apresentarem laudo
demonstrando
a
necessidade
de
afastamento, inclusive por motivo de
suspeita de contágio ou exposição ao
COVID-19, sem a informação do CID
(Código Internacional de Doenças), casos
este que NÃO deverão ser encaminhados
para o Setor de Perícia Médica da SEMUS.

§1º -Os servidores que integram a
Secretaria Municipal de Saúde –SEMUS,
que não sofreram os efeitos do Decreto
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Municipal n° 11.893, de 17 de março de
2020, conforme disposto em seu artigo 1º,
§1º,
caso apresente
patologia
que
incapacite
o
desempenho
de
suas
atribuições, devidamente certificada por
laudo médico e com a inclusão do CID
(Código
Internacional
de
Doenças),
deverão
atender
as
exigências
estabelecidas no artigo 2º, deste decreto.

CONSIDERANDO o disposto no Decreto
Estadual nº 46.980, de 19 de março de
2020 e prorrogado pelo Decreto Estadual
nº 47.027 de 13 de abril de 2020;

§2º -Os servidores que integram a
Secretaria Municipal de Saúde –SEMUS,
que apresentarem laudos com a solicitação de
isolamento social, sem a manifestação de
doença ou limitação em sua capacidade
laboral, bem como sem a identificação do CID
(Código Internacional de Doenças), deverão
comunicar as Chefias Imediatas e adotar
as medidas de prevenção determinadas
pelos Órgãos Sanitários, porém, sem
afastamento de suas atribuições laborais.

RESOLVE:

Art. 6° -Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.
Nova Iguaçu, 19 de maio de 2020.

CONSIDERANDO a necessidade de adoção
de medidas excepcionais e temporárias para
a adequada contenção da disseminação do
surto de COVID-19;

Art. 1°-Prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar
de 16 de maio de 2020, todas as licenças
para tratamento de saúde concedidas pelo
Setor de Perícia Médica e Junta Médica
Oficial do Município.
Parágrafo Único –A prorrogação mencionada
no caput deste artigo não se aplica às
licenças para tratamento de saúde por motivo
de doença em pessoa da família, licenças
para tratamento de saúde encerradas ou
concedidas com previsão de alta.
Art. 2° -Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.
Nova Iguaçu, 22 de maio de 2020.

ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN
Secretário Municipal de Administração

ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN

Matrícula n° 60/701.822-9

Secretário Municipal de Administração

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE

Matrícula n° 60/701.822-9

Secretário Municipal de Saúde
Matrícula n° 60/705.996-7

PORTARIA SEMAD N° 357, DE 22 DE MAIO
DE 2020.
O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela legislação em
vigor,
CONSIDERANDO
a
situação
de
emergência em saúde declarada pelo
Decreto Municipal n° 11.893 de 17 de março
de 2020 e prorrogada pelo Decreto Municipal
nº 11.916 de 13 de abril de 2020;

PORTARIA PREVINI N.º 083/2020, DE 01 DE
JUNHO DE 2020: Prorroga a vigência da
Portaria nº 70 de 31 de março de 2020, que
dispõe
sobre
as
medidas
de
enfrentamento a propagação decorrente
do novo coronavírus (COVID-19).

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU –PREVINI,
no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor,
CONSIDERANDO:

I –O Decreto Municipal n. º 11.958 de 31 de
maio de 2020, que prorrogou a vigência do
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Decreto Municipal n. º 11.908 de 30 de março
de 2020 até 30 de junho de 2020;
II –Os segurados do PREVINI que são
potencialmente o grupo de risco do novo
coronavírus (COVID-19).
RESOLVE:
Art. 1º–Fica prorrogada a vigência da Portaria
n. º 70 de 31 de março de 2020, que dispõe
sobre as medidas de enfrentamento da
propagação decorrente do novo coronavírus
(COVID-19), que passa a vigorar até 30 de
junho de 2020.
Art. 2º.Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos a
contar de 01/06/2020.
Nova Iguaçu, 01 de junho de 2020.

ANDERSON DA SILVA MOREIRA
DIRETOR PRESIDENTEPREVINI

PORTARIA SEMED Nº 034 DE 02 DE
JUNHO
DE
2020:
Estabelece
procedimentos para movimentação de
alunos (matrículas e transferências)
na rede municipal de ensino durante o
período de isolamento social.

A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO a classificação
da
situação mundial do Novo Coronavírus
(COVID-19)
como
pandemia
pela
Organização Mundial de Saúde (OMS);
CONSIDERANDO a obrigatoriedade dos
órgãos e entidades públicas e privadas de
evitar a propagação da COVID-19;
CONSIDERANDO os Decretos Municipais
nos. 11.908, de 30/03/2020, 11.916, de
13/04/2020 e 11.933, de 30/04/2020, que
dispuseram
sobre
as
medidas
de
enfrentamento da propagação decorrente do
novo Coronavírus (covid-19), dentre elas a
suspensão das atividades escolares;

CONSIDERANDO
as
Emendas
Constitucionais nº 53/06 e a nº 59/09, que
estabelecem a educação básica obrigatória
dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade;
CONSIDERANDO o dever constitucional
elementar da família, da sociedade e do
Estado de assegurar a população infantojuvenil, em regime de prioridade ABSOLUTA,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito,
à
liberdade e à convivência familiar e
comunitária, em conformidade com o artigo
227 da Constituição Federal, a Lei Federal
nº 13.146/2015 que visa assegurar e
promover, em condições de igualdade, o
exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais da pessoa com deficiência,
visando à sua inclusão social e cidadã;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade dos
pais ou responsáveis de matricular seus
filhos ou pupilos na rede regular de ensino,
conforme preceitua o art. 55 da Lei nº
8.069, de 13/07/1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências;
RESOLVE:
Art. 1º-Estabelecer normas e procedimentos
para a movimentação de alunos nas
Unidades Escolares da Rede Municipal de
Ensino de Nova Iguaçu durante o período de
isolamento social.
Art. 2º -As solicitações de matrícula e
transferência de alunos deverão ser
inicialmente
feitas
através
do
link
https://forms.gle/ZPn6ibLjaMGB59TU7, onde
o responsável legal da criança ou adolescente
deverá preencher o formulário esclarecendo
sua pretensão e disponibilizando todas
as informações necessárias para o
atendimento do pleito.
Art. 3º -Processada a solicitação, a
Secretaria
Municipal
de
Educação,
consequentemente entrará em contato com
o requerente para instruí-lo quanto aos
demais procedimentos a serem adotados
para efetivação do requerimento.
Art. 4º-O processo de matrícula será efetivado
de acordo com os critérios elencados na
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PORTARIA DE MATRÍCULA SEMED nº
088 DE 05 NOVEMBRO DE 2019, publicada
no Diário Oficial de 06 de novembro de 2019.

CONSIDERANDOque o prazo acima pode
ser prorrogado, em caso de agravamento
da crise da Pandemia do COVID-19;

Art. 5º-O processo de transferência de alunos
será efetivado de acordo com
a
RESOLUÇÃO SEMED Nº 007 DE 24 DE
NOVEMBRO DE 2014,que fixa normas para
os processos de transferências de alunos na
Rede Municipal de Ensino de Nova Iguaçu.

CONSIDERANDOa
necessidade
de
manutenção
dos
procedimentos
de
concessão de benefícios previdenciários
aos
segurados
e
seus dependentes
durante o período de suspensão do
atendimento
presencial,
através
do
estabelecimento de procedimentos para
atendimento por meio digital,

Art. 6º -A presente Portaria entrará em vigor
na data da sua publicação.

RESOLVEM:
MARIA VIRGÍNIA ANDRADE ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MAT.: 11/694.638-8

PORTARIA CONJUNTA PREVINI/SEMAD
Nº 096, DE 02 DE JUNHO DE 2020: Dispõe
sobre procedimentos para requerimento
de aposentadoria e pensão por meio
digital e dá outras providências.

Art. 1º-Os requerimentos de aposentadoria
voluntária ou pensão, durante o período de
suspensão do atendimento presencial por
força da Pandemia do COVID-19, poderão ser
formulados por meio digital através do envio
de e-mail para o endereço eletrônico
atendimento@previni.com.br;
Art.
2º-O
pedido
de
voluntária deverá vir instruído
documentos de Identidade,
Pessoa Física –CPF, último
comprovante de residência;

aposentadoria
com cópia dos
Cadastro de
contracheque,

CONSIDERANDO que o Município encontrase seriamente afetado pela Pandemia do
COVID-19, tendo sido decretado estado de
calamidade pública pela Prefeitura Municipal.

Art. 3º-Recebido o requerimento pelo Setor de
Cadastro e Protocolo do PREVINI, o servidor
responsável
pelo
recebimento
do
requerimento promoverá a simulação da
aposentadoria
junto
ao
sistema
SOFTPREVI indicando as modalidades
elegíveis. Obtido o resultado da simulação,
esta será enviada para o requerente
através de correio eletrônico para que
assine o termo de opção entre as
modalidades elegíveis. Juntamente com a
simulação e termo de opção, será
encaminhado termo de acumulação ou não de
cargos públicos, conforme o caso, bem como
formulário padrão de requerimento de
aposentadoria voluntária. Os documentos
deverão ser assinados, digitalizados e
devolvidos ao PREVINI pelo mesmo canal.

CONSIDERANDO que
em
razão
da
Pandemia do COVID-19 o atendimento
presencial
aos
segurados
e
seus
dependentes
estará suspenso até 30 de
junho de 2020, conforme Decreto nº 11.958 de
31 de maio de 2020;

Parágrafo Único: Realizada a simulação e
não sendo atingidos os requisitos mínimos
para
a aposentadoria, o resultado da
simulação será encaminhado ao requerente
para que seja cientificado dos requisitos a
serem cumpridos para a aposentação.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU –PREVINI,
no uso de suas atribuições que lhe são
delegadas pelo art.46, §3º da Lei 4.419/14PREVINI de 11.09.2014, publicada em
12.09.2014 e republicada em 06.12.2014 no
Jornal “Zm Notícias”, e o SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
de suas atribuições legais.

Art. 4º-Recebidos os documentos elencados
no artigo anterior, dar-se-á prosseguimento ao
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procedimento de aposentadoria nos termos
da Portaria Conjunta PREVINI/SEMAD nº
209 publicada em 24 de julho de 2019 e
regimentos internos do PREVINI.
Art. 5º-O requerimento de pensão por morte
por meio digital deverá ser instruído com a
documentação que comprove a habilitação do
dependente nos termos da Lei Municipal
4.419/2014. A documentação necessária à
comprovação da qualidade de dependente se
encontra acessível no Home Page do
PREVINI,
endereço
WWW.PREVINI.COM.BR;
Art. 6º-Recebido o pedido de pensão pelo
Setor de Cadastro e Protocolo do PREVINI,
estando o requerimento instruído com a
documentação e declarações exigidas, o
servidor responsável pelo recebimento do
requerimento promoverá a abertura do
processo
administrativo promovendo
o
encaminhamento
à
Gerência
Previdenciária,
que promoverá os demais
atos relativos à concessão do benefício.
Art. 7º- Esta Portaria entrará em vigor na data
de
sua
publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Nova Iguaçu, 02 de junho de 2020.

ANDERSON DA SILVA MOREIRA
Diretor Presidente PREVINI
Matrícula nº 60/200036-6
ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 60/701822-9

RESOLVE:
Considerando a necessidade de atualizar as
medidas de proibição para o enfrentamento
do coronavírus (COVID-19) em decorrência
de mortes já confirmadas e o aumento
de pessoas contaminadas no Município de
Nova Iguaçu e no Estado do Rio de Janeiro;
Considerando o Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011, que dispõe sobre a
Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional -ESPIN e a
Declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Internacional OMS em 30 de
janeiro de 2020;
Considerando as medidas de emergência
em saúde pública de importância nacional
e internacional, ou seja, as situações
dispostas
no Regulamento Sanitário
Internacional, promulgado pelo Decreto
Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020;
Considerando o reconhecimento da validade
das licenças sanitárias emitidas pela
autoridade
sanitária
municipal,
em
conformidade com as legislações federais e
estaduais.
Art. 1º -Fica estabelecida como medida
temporária de prevenção ao contágio e de
enfrentamento da emergência em saúde
pública
de importância
internacional
decorrente do novo coronavírus (COVID-19),
a prorrogação da vigência da licença
sanitária dos estabelecimentos localizados
no território da Município de Nova Iguaçu
por 60 (Sessenta) dias.
Art. 2º -Esta Portaria entrará em vigor a contar
de 16 de maio de 2020 e terá seu prazo de
vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º,
do artigo 1º, bem como do artigo 8º, ambos
da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020.
Nova Iguaçu, 18 de junho de 2020.

PORTARIA GABINETE Nº.
SEMUS

081/2020 –
MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,
nomeado pela Portaria nº 330/PCNI de 29
de junho de 2018, publicada no Diário
Oficial de 30 de junho de 2018, no uso de
suas atribuições,

Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 60/705996-7
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PORTARIA PREVINI N.º 120/2020, DE 01 DE
JULHO DE 2020: Prorroga a vigência da
portaria nº 70 de 31 de março de 2020, que
dispõe
sobre
as
medidas
de
enfrentamento a propagação decorrente
do novo coronavírus (COVID-19).

PORTARIA SEMEF Nº 11 DE 27 DE JULHO
DE 2020: Dispõe sobre medidas de
prevenção e enfrentamento a propagação
do novo coronavírus (COVID-19) no
âmbito desta secretaria e define a data
para o retorno do curso dos prazos
dos processos
adminstrativos perante
esta secretaria.”.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU –PREVINI,
no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor,

CONSIDERANDO, que o Decreto Municipal
nº 11.893 de 18 de março de 2020 que
estabeleceu o estado de situação de
emergência de saúde pública no Município
de Nova Iguaçu.

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO, que o Decreto Municipal
nº 11.987 de 03 de julho de 2020 que
estabeleceu as medidas preventivas para
enfrentamento ao combate do Coronavírus
no Município de Nova Iguaçu.

I –O Decreto Municipal n. º 11.982 de 01 de
julho de 2020, que prorrogou a vigência do
Decreto Municipal n. º 11.908 de 30 de março
de 2020 até 18 de julho de 2020;
II –Os segurados do PREVINI que são
potencialmente o grupo de risco do novo
coronavírus (COVID-19).
RESOLVE:
Art. 1º–Fica prorrogada a vigência da Portaria
n. º 70 de 31 de março de 2020, que dispõe
sobre as medidas de enfrentamento da
propagação decorrente do novo coronavírus
(COVID-19), que passa a vigorar até 18 de
julho de 2020.
Art. 2º.Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos a
contar de 30/06/2020.
Nova Iguaçu, 01 de julho de 2020.

ANDERSON DA SILVA MOREIRA
DIRETOR PRESIDENTEPREVINI

CONSIDERANDO, que o Decreto Municipal
nº 12.007 de 19 de julho de 2020 que
estabeleceu as medidas preventivas para
enfrentamento ao combate do Coronavírus
no Município de Nova Iguaçu.
CONSIDERANDO, o objetivo de resguardar o
interesse da coletividade na prevenção do
contágio do coronavírus (COVID-19).
CONSIDERANDO, o disposto nas Portarias
SEMEF
nº
004/2020
e 005/2020;O
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS, no exercício de suas atribuições
que lhe confere a legislação em vigor,
DETERMINA:
Art. 1º.Fica retomado a partir de 3 de agosto
de 2020 o curso dos prazos processuais nos
processos
administrativos
perante
a
Secretaria
Municipal
de
Economia,
Planejamento e Finanças da Prefeitura da
Cidade de Nova Iguaçu.
Parágrafo único –Para acesso aos autos
dos processos físicos os requerentes e
interessados deverão realizar agendamento
prévio como medidas de segurança sanitária.

Art. 2º. Os procedimentos de consulta de
andamentos de processos, resposta
a
dúvidas tributárias, emissão de guias e
parcelamentos, emissão de Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica –NFS-e –além da
abertura de
processos
administrativos,
deverão, prioritariamente, ser realizados
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através dos seguintes canais de atendimento
eletrônico:
I.Portal
do
Contribuinte:
http://177.23.148.19:8080/pc/Index.do?metho
d=carregar
II.Fale Conosco (Dúvidas sobre Nota
Fiscal
Eletrônica):
http://nfse.novaiguacu.rj.gov.br/nfse/
III.Central de Atendimento Empresarial
(Tributos
e
Cadastros Mercantis):
empresarial.semef@novaiguacu.rj.gov.br
IV.Central de Atendimento ao Cidadão
(IPTU, ITBI e cadastro Imobiliário) :cac@novaiguacu.rj.gov.br
V.Plantão
Fiscal
(Departamento
de
Fiscalização
Tributária):
fiscalizacaotributos@novaiguacu.rj.gov.br
VI.Departamento
de
ITBI
itbi.online@novaiguacu.rj.gov.br

-

VII.Departamento
de
Fiscalização
Imobiliária (taxas e ISS referentes
à
Legalização
e
Licenciamento
de
Obras) -dftimobiliario@novaiguacu.rj.gov.br
VIII.Superintendência de Cadastro Imobiliário:
cadastroimobiliario@novaiguacu.rj.gov.br
X.Departamento de Cobrança, Controle
e
Arrecadação:
sub.tributos.semef@novaiguacu.rj.gov.br
Art. 3º.Para acesso as instalações da SEMEF,
seja para o atendimento Presencial aos
contribuintes, seja para os servidores, são
obrigatórias a utilização de máscara facial
e outros equipamentos de segurança
necessários por parte de todos, além de
ter sua temperatura aferida na entrada da
Prefeitura.
Parágrafo único –O não cumprimento do
disposto no caput deste artigo implicará no
impedimento e recusa da realização do
atendimento, mesmo que agendado ou não.
Art. 4º.O atendimento presencial nos
Setores da SEMEF se dará mediante
agendamento prévio, por telefone, para os
casos que não sejam passíveis de solução
através do definido no artigo 2º desta
Portaria, conforme abaixo:

I.Central de Atendimento Empresarial
(Tributos
e
Cadastros Mercantis) -TEL:
2666-4928, RAMAL: 147
II.Central de Atendimento ao Cidadão
(IPTU, ITBI e cadastro Imobiliário) -TEL:
2666-4970
III.Plantão
Fiscal
(Departamento
de
Fiscalização Tributária) -TEL: 2666-4928,
RAMAL: 152
§1º –Os agendamentos a serem realizados
para as datas posteriores a partir do dia 3 de
agosto de 2020 deverão ser realizados
através do Portal do Contribuinte, através do
endereço
eletrônico
http://177.23.148.19:8080/pc/Index.do?metho
d=carregar
§2º –Fica terminantemente proibido o
atendimento nos Setores e Departamentos
internos da Secretaria, exceto quando
devidamente justificados e autorizados pela
chefia dos mesmos.
Art. 5º.Os casos omissos serão tratados
pelo Secretário Municipal de Economia,
Planejamento e
Finanças
ou
pelos
Subsecretários responsáveis.
Art. 6º.Esta portaria entra em vigor na data da
sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Nova Iguaçu 27 de julho de 2020.

Fabiano Muniz da Silva
Secretário Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças

PORTARIA PREVINI N.º 145/2020, DE 27 DE
JULHO DE 2020: Dispõe
sobre
o
atendimento presencial no PREVINI em
virtude das medidas de enfrentamento
a propagação decorrente do coronavírus
(COVID-19).

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU –PREVINI,
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no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor,

outros
equipamentos de
necessários por parte de todos.

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº
11.893 de 18 de março de 2020 que
estabeleceu o estado de situação de
emergência de saúde pública no Município
de Nova Iguaçu;

Art. 5º.O não cumprimento do disposto no
caput deste artigo implicará no impedimento
e recusa da realização do atendimento,
mesmo que agendado ou não.

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº
11.987 de 03 de julho de 2020 que
estabeleceu as medidas preventivas para
enfrentamento ao combate do Coronavírus
no Município de Nova Iguaçu;
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº
12.007 de 19 de julho de 2020 que
estabeleceu as medidas preventivas para
enfrentamento ao combate do Coronavírus
no Município de Nova Iguaçu;
CONSIDERANDO o objetivo de resguardar o
interesse da coletividade na prevenção do
contágio do Coronavírus;
CONSIDERANDO que os segurados do
PREVINI são potencialmente o grupo de
risco do Coronavírus.
RESOLVE:
Art. 1º. Fica alterado o horário de
funcionamento do PREVINI de 10h às 16h,
para atendimento aos segurados a partir de28
de julho de 2020.

segurança

Art. 6º.A expedição de Contracheques e
Informe de Rendimentos somente será por
meio do portal do servidor, através do site do
PREVINI (www.previni.com.br).
Parágrafo 1º O servidor que não possua
acesso ao Portal do Servidor deverá
contatar o setor de Recursos Humanos para
receber o seu acesso mediante o telefone
fornecido.
Parágrafo 2º. O segurado que tenha que
informar a Conta Bancária do Banco Itaú,
para fins de recebimento dos seus
vencimentos, deverá encaminhar por e-mail
para
o
atendimento
do
PREVINI
(atendimento@previni.com.br);
Parágrafo 3º.A Consulta a andamento
de processos poderá ser realizada por
meio
do
site
do
PREVINI
(www.previni.com.br) no link “portal do
servidor/consulta processos” ou por telefone
em contato com o Protocolo do PREVINI,
através do número anteriormente fornecido;

Art. 2º. Fica retomado a partir de 28 de julho
de 2020 o curso do prazo processual nos
processos administrativos perante o PREVINI.

Art.
7º. A
abertura
de
processos
administrativos
será
mediante
agendamento
prévio,
priorizando
o
atendimento virtual no site do PREVINI;

Parágrafo Único. Para acesso aos autos
dos processos físicos os requerentes e
interessados deverão realizar agendamento
prévio como medidas de segurança sanitária.

Art. 8º. O expediente interno para os
servidores do PREVINI será de 8h às 17h,
com atendimento ao público externo
conforme art. 1º desta Portaria.

Art. 3º. O atendimento presencial no
PREVINI se dará mediante agendamento
prévio, através do telefone: 2666-2200, sendo
priorizado o atendimento por meio virtual;

Parágrafo Único. Os servidores enquadrados
no grupo de risco e maiores de 60 anos
permanecerão em sistema de “home office”
até 31 de julho de 2020, conforme parágrafo
único do Art. 1º do Decreto Municipal n. º
12.007/2020 e Portaria PREVINI n. º
125/2020, devendo retornar as suas funções
a partir de 03 de agosto de 2020.

Parágrafo Único. A prova de vida e/ou
atualização cadastral poderá ser realizada
presencialmente,
sendo
priorizado
o
atendimento virtual;
Art. 4º.Para acesso as instalações do
PREVINI, seja para atendimento presencial
e para os servidores do PREVINI, são
obrigatórias a utilização de máscara facial e

Art. 9º.Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Nova Iguaçu, 27 de julho de 2020.
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ANDERSON DA SILVA MOREIRA
DIRETOR PRESIDENTE PREVINI

PORTARIA PREVINI N. º 152/2020, DE 03
DE AGOSTO DE 2020. Dispõe sobre as
medidas de enfrentamento da propagação
decorrente do novo coronavírus (COVID19).

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU –PREVINI,
no uso de suas atribuições que lhe são
delegadas pelo art. 46, §3º da Lei n. º
4.419/14-PREVINI de 11.09.2014, publicada
em 12.09.2014 e republicada em 06.12.2014
no Jornal “ZM Notícias”, usando das
atribuições que lhe confere a legislação em
vigor,
CONSIDERANDO o Decreto n. º 12.020 de
02 de agosto de 2020, que estendeu por
mais 7 (sete) dias o disposto no inciso I, Art.
1º, do Decreto nº 11.908, de 30 de março
de 2020, que dispôs sobre as medidas de
enfrentamento à propagação do novo
coronavírus (Sars-CoV-2) no âmbito da
Administração Pública;
RESOLVE:
Art. 1º –Com o intuito de resguardar o
interesse da coletividade na prevenção do
contágio por Covid-19 fica estabelecido no
âmbito
do PREVINI:I –a dispensa do
comparecimento no local de trabalho pelos
servidores com 60 (sessenta) anos ou mais
de idade, servidoras gestantes e/ou
lactantes, por mais 7 dias.
Art. 2º.Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, podendo ser alterada de
acordo com a situação epidemiológica do
Covid-19. Nova Iguaçu, 03 de agosto de 2020.

ANDERSON DA SILVA MOREIRADIRETOR
PRESIDENTEPREVINI

PORTARIA GABINETE Nº. 162/2020 –
SEMUS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,
nomeado pela Portaria nº 330/PCNI de 29
de junho de 2018, publicada no Diário Oficial
de 30 de junho de 2018, no uso de suas
atribuições,
Considerando
as
medidas
de
emergência
em
saúde
pública
de
importância nacional e internacional, ou
seja,
as
situações
dispostas
no
Regulamento
Sanitário
Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212,
de 30 de janeiro de 2020;
Considerando a decretação do Estado de
Calamidade Pública no Estado do Rio de
Janeiro
em
decorrência
do
novo
coronavírus (COVID-19) por meio do Decreto
Estadual nº 46.984 de 20 de março de 2020;
Considerando a declaração da Situação de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
nº 11.907 de 30 de março de 2020,
reconhecida pela Câmara Municipal por meio
da Lei nº 4.894 de 15 de maio de 2020, assim
como pela Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro –Alerj;
Considerando o Decreto nº 11. 965 de 7 de
junho de 2020 que aprova o Plano de
Contingência
e
Monitoramento
para
enfrentamento à propagação do
novo
coronavírus (Sars-Cov-2), que dispõe
sobre Sistema de Bandeiras, o Plano de
Retomada e outras providências;
Considerando o Boletim Epidemiológico nº
29, Semana Epidemiológica nº 43/2020 da
Secretaria Municipal de Saúde de Nova
Iguaçu,
que demonstra a situação
epidemiológica do coronavírus (Sars-CoV-2 /
Covid-19).
RESOLVE:
Art. 1º-Dispõe do regramento mínimo para
o
retorno
dos
estágios profissionais
curriculares de cursos de nível superior e
nível técnico da área da saúde nas Unidades
da Secretaria Municipal de Saúde.
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Art. 2º-As instituições de ensino com alunos
em atividades de estágio e as Unidades de
Saúde devem adotar as seguintes medidas:
I -A atuação dos alunos participantes
deverá ser supervisionada por profissionais
da saúde com registro nos respectivos
conselhos profissionais competentes;
II -Durante o estágio profissional curricular,
o supervisor de estágio ou preceptor deverá
manter observação constante dos alunos em
relação ao uso adequado de equipamento
de proteção individual, higienização das
mãos, etiqueta respiratória e demais medidas
de controle da COVID 19;
III -Caberá às instituições de ensino
superior e de ensino técnico o fornecimento
de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) adequados aos alunos, em quantidade
suficiente e de acordo com as atividades que
serão realizadas.
§ 1º É facultado ao aluno a decisão de
iniciar ou retornar o estágio profissional nas
Unidades de Saúde durante a vigência da
Situação de Emergência de COVID-19.
§ 2º É vedada a permanência, nos campos de
estágios, de pessoas que apresentem
sintomas relacionados à COVID-19, quais
sejam: febre e tosse (seca ou produtiva)
persistentes, coriza e falta de ar; e de
alunos pertencentes aos grupos derisco para
COVID-19.
§ 3º Será considerado pertencente ao grupo
de risco todo e qualquer aluno que se
enquadrar em uma das seguintes condições:
I -Maiores de 60 anos;
II -Gestantes;
III -Portadores de
qualquer espécie;

imunodeficiência

de

IV -Transplantados;
V -Portadores de demais comorbidades
associadas à COVID-19.
Art.
3º Os
estágios
curriculares
obrigatórios,
que
desenvolvem
as
atividades nas Unidades de Saúde da
Secretaria Municipal de Saúde que estão
autorizadas
a
funcionar,
devem
observar as seguintes determinações:

I –Evitar aglomerações e manter sempre a
proteção do paciente;
II -Limitar ao número de 3 pessoas num
espaço fechado de no mínimo 5m² metros
quadrados;
III -Escalonar
atendimento,
aglomeração;

intervalo de
de
modo

horário de
a
evitar

IV -Evitar o compartilhamento de utensílios de
uso pessoal, equipamentos e ferramentas de
trabalho como canetas, telefone celular, entre
outros;
V -Organizar os estagiários em grupos ou
equipes, de forma minimizar a não
aglomeração e minimização do contágio da
COVID-19;
VI -Evitar contatos muito próximos, como
apertos de mãos, beijos e abraços;
VII –É vedado acessar ou permanecer
ambientes de prática sem a devida proteção;
VIII -Manter em atividades remotas, sempre
que possível os professores, preceptores e os
alunos enquadrados nos grupos de risco,
como idosos, diabéticos com doença não
controlada, gestantes, imunocomprometidos,
e os que têm insuficiência cardíaca,
renal ou respiratória crônica comprovada;
IX –O professor ou preceptor deve comunicar
imediatamente a chefia de clínica ou de
serviço da Unidade de Saúde qualquer
sintoma,
a recomendação é que o
professorou preceptor ou aluno permaneça
afastado de suas atividades práticas e não
compareça ao local de estágio;
X –O professor ou preceptor deve
esclarecer para todos os alunos os
protocolos, da Unidade de Saúde, a serem
seguidos em caso de suspeita ou confirmação
de COVID-19;
XI –A Instituição de Ensino Superior ou de
Nível Técnico deve emitir comunicações aos
discentes com a orientação sobre a Covid19 assim como boas práticas de prevenção e
higiene;
XII –Estão vedadas as reuniões presenciais
nos ambientes da Unidade de Saúde, caso
sejam imprescindíveis deverão ser realizadas
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em locais abertos e mantendo a distância de
segurança;

las às realidades de cada unidade de saúde
sempre que novas evidências surgirem.

XIII -Realizar
diariamente,
além
de
verificação de presença de sintomatologia,
a medição de temperatura;

Art. 11 –A desobediência às normas
apresentadas
na
presente
Portaria
ocasionará a suspensão imediata da
Instituição de Ensino, determinando o
bloqueio do acesso de professores,
preceptores e alunos às Unidades de Saúde
da Secretaria Municipal de Saúde.

XIV -Os alunos que optarem pelo retomo
às
práticas,
deverão, obrigatoriamente,
preencher termo de consentimento e
responsabilidade acerca do risco de
exposição, conforme Anexo I;
XV -Aos estágios curriculares obrigatórios que
sejam desenvolvidos nos campos de prática
da Secretaria Municipal de Saúde devem ser
pactuados previamente com a Direção da
Unidade de Saúde, com limitação de 30%
(trinta por cento) do número de alunos
existentes na Instituição de Ensino;
XVI -Informar de maneira regular e
permanente à direção da Unidade de Saúde o
quantitativo e dias que os discentes
desenvolverão as atividades no campo prático
da rede municipal de saúde.
Art. 4º- Está mantida a suspensão das
aulas teóricas presenciais nas dependências
das Unidades de Saúde, as mesmas devem
ocorrem nos ambientes das Instituições de
Ensino.
Art. 5º- Os alunos e os professores
preceptores não poderão permanecer
setores de campo de atuação
atividades práticas, após o término
mesmas.

ou
nos
das
das

Art. 6º- As atividades práticas e de estágio
poderão ser suspensas a qualquer momento
por decisão da Subsecretaria de Vigilância em
Saúde, caso identificada a elevação dos
riscos de contaminação aos alunos,
professores preceptores,
usuário e
funcionários das Unidades de Saúde no
processo de retomada das atividades.
Parágrafo único. A Subsecretaria de
Vigilância
em
Saúde
informará
às
instituições de ensino na ocasião de
suspensão das atividades na forma prevista
no caput deste artigo.
Art. 10- As diretrizes dispostas nesta Portaria
devem orientar as ações às Direções das
Unidades de Saúde na retomada das
atividades dos campos de estágio e adequá-

Art. 12 –Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.
Nova Iguaçu, 26 de outubro de 2020.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 60/705996-7

PORTARIA GABINETE Nº. 164/2020 –
SEMUS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,
nomeado pela Portaria nº 330/PCNI de 29
de junho de 2018, publicada no Diário Oficial
de 30 de junho de 2018, no uso de suas
atribuições,
Considerando ser responsabilidade dos
gestores de saúde, das três esferas de
governo, participar e apoiar iniciativas de
desenvolvimento de novas
soluções
tecnológicas e farmacológicas em prol de
amenizar os problemas de saúde que afetam
a população;
Considerando o parecer favorável emitido
pela Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP) em 22 de setembro de
2020.
RESOLVE:
Art. 1º-Ratificar a adesão do Hospital Geral de
Nova Iguaçu (HGNI) ao Estudo Ensemble
(VAC31518COV3001,
patrocinado
pela
Janssen Pharmaceuticals e pelo Instituto
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Nacional
de
Alergia
e
Infecciosas (NIAID/NIH/USA).

Doenças

referentes as vacinas candidatas contra o
SARS-CoV-2/Covid19;

Parágrafo Único –A adesão de que trata o
caput do deste artigo, se refere a Fase 3,
estudo de eficácia, para o desenvolvimento
de
solução imunobiológica (vacina) para
redução da infecção pelo vírus SARS-CoV-2,
agente etiológico da Doença pelo Novo
Coronavírus 2019 (COVID-19).

Considerando a necessidade de subsidiar a
gestão da saúde municipal, com relação as
medidas operacionais e logísticas, que
poderão ser demandadas quando houver a
decisão de vacinação da população;

Art. 2º- A Responsabilidade Técnica do
estudo perante a Secretaria Municipal de
Saúde ficará a cargo de Luiz Felipe de
Souza Moreira, médico
infectologista do
Departamento de IST-HIV/AIDS do HGNI,
matricula 707526-0.
Parágrafo Único –Fica o Responsável Técnico
autorizado a solicitar apoio de outros órgãos
da Secretaria Municipal de Saúde, no que
couber, com vista de levar a termo as etapas
e atividade do Estudo Ensemble.
Art. 3º- Definir o Centro de Informações
Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS
NI), integrante da Rede de Sentinela e de
Resposta Rápida as Emergências de Saúde
Pública (Rede CIEVS Nacional) como
órgão observador e também destinatário de
notificações de eventos adversos durante as
etapas e atividades do Estudo.
Art. 4º-Esta Portaria entrará em vigor na data
da sua publicação.

Considerando a Art. 2º da Portaria Gabinete
nº 148 – SEMUS de 29 de setembro de 2020,
que estabelece a estratégia Centro de
Operações de Emergências em Saúde
Pública (COE) como mecanismo municipal da
gestão coordenada da resposta à Emergência
de Saúde Pública, e Considerando a
solicitação da Coordenação do Centro de
Informações Estratégicas de Vigilância em
Saúde de Nova Iguaçu (CIEVS NI).
RESOLVE:
Art. 1º - Ativar o Centro de Operações
Estratégicas Vacina Anti SARSCoV-2/Covid19 (COE – Vacina Covid-19), no âmbito da
Secretaria
Municipal de Saúde.
Parágrafo Único – O COE – Vacina Covid-19
será coordenado pelo CIEVS
NI.
Art. 2º - Compete ao COE – Covid-19:

Nova Iguaçu, 28 de outubro de 2020.

I – Acompanhar os Estudos de Eficácia (Fase
3) das vacinas em desenvolvimento no país e
a nível internacional;

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE

II – Analisar as técnicas de formulação das
vacinas em desenvolvimento, bem como suas
características
de
aplicação
e
armazenamento adequados;

Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 60/705996-7

PORTARIA
SEMUS

GABINETE

Nº.173/2020

–

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,
nomeado pela Portaria nº 330/PCNI de 29 de
junho de 2018, publicada no Diário Oficial de
30 de junho de 2018, no uso de suas
atribuições, Considerando o momento em que
se encontram os Estudos de Eficácia (Fase 3)

III – Apresentar estudos com vista a
formulação das estratégias a serem
aplicadas, em relação as características
operacionais e logísticas, para cada vacina
candidata.
Art. 3º - O COE – Vacina Covid-19 será
composto por:
I – Coordenação do CIEVS NI;
II – Serviço de Infectologia do Hospital Geral
de Nova Iguaçu;
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III – Serviço de Infectologia do Hospital
Maternidade Parteira Mariana Bulhões;
III – Gerência do Programa Municipal de
Imunizações;
IV – Gerência da Área Técnica de Vigilância
de Doenças Agudas;
V – Superintendência de Farmácia – SEMUS.
Parágrafo Único – A Coordenação do COE –
Vacina Covid-19 poderá convidar para
participação outras entidades públicas e
privadas para integrar o COE.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data
da sua publicação.
Nova Iguaçu, 11 de novembro de 2020.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 60/705996-7
PORTARIA DE MATRÍCULA SEMED Nº 059
DE 30 NOVEMBRO DE 2020. ESTABELECE
PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE
PRÉMATRÍCULA ON-LINE E MATRÍCULA
NO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU.
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
EDUCAÇÃO, no uso de suas

DE

atribuições,
CONSIDERANDO que o Sistema Municipal
de Educação foi constituído através da Lei
Municipal nº 3.881/2007, de 05/11/2007;
CONSIDERANDO a necessidade de definir
normas e procedimentos para a realização de
matrículas dos alunos na Rede Municipal de
Ensino Público de Nova Iguaçu para o ano
letivo de 2021;
CONSIDERANDO o art. 208, I, da
Constituição Federal, segundo o qual a
Educação Básica é obrigatória e gratuita dos
4 (quatro) aos 17 (dezesste) anos de idade,
assegurada inclusive sua oferta gratuita para
todos os que a ela não tiveram acesso na
idade própria;

CONSIDERANDO o cumprimento do Plano
Municipal de Educação, Lei 4.504/2015, bem
como, em especial atenção o artigo 11, V da
LDBEN nº 9394/96, que se refere ao
planejamento do ingresso dos alunos nas
unidades escolares da Rede Municipal de
Ensino;
CONSIDERANDO
a
necessidade
de
ampliação ao acesso, ao atendimento e à
permanência dos alunos nas Escolas da Rede
Municipal de Ensino;
CONSIDERANDO
as
Emendas
Constitucionais nº 53/06 e a nº 59/09, que
estabelecem a educação básica obrigatória
dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº
13.146/2015, que visa assegurar e promover,
em condições de igualdade, o exercício dos
direitos e das liberdades fundamentais da
pessoa com deficiência, visando à sua
inclusão social e cidadã;
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº
01, de 19/01/2018 define a adoção de nome
social nos registros escolares;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CEB n° 24,
aprovado em 05 de outubro de 2005, que
versa sobre agrupamentos de alunos da
Educação Infantil e Ensino Fundamental;
CONSIDERANDO a Deliberação CME-NI nº
003, de 11 de dezembro de 2014, que fixa
normas para a Educação Especial no âmbito
do Sistema Municipal de Educação de Nova
Iguaçu;
CONSIDERANDO Decreto Municipal nº
12.052 de 31 de agosto de 2020, que atualiza
as medidas preventivas para o enfrentamento
à propagação do Coronavírus SARS-COV-2.
CONSIDERANDO que a matrícula é um
processo gratuito e formal de ingresso de
novos alunos e/ou de permanência na Rede
Pública Municipal de Ensino de Nova Iguaçu;
CONSIDERANDO a política educacional com
objetivo de dar transparência e publicidade de
forma contínua ao processo de matrícula;
CONSIDERANDO o cenário de pandemia,
ocasionado pelo COVID-19, que promoveu
rupturas nas relações interpessoais, e como
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consequência, vimos a necessidade de
estabelecer um novo normal, visando
estabelecer o vínculo aluno-escola.

IV- Alunos oriundos da Rede Pública
Municipal de Ensino de Nova Iguaçu que
retornarem aos estudos;

RESOLVE:

V- Alunos oriundos de Unidades da Rede
Estadual de Ensino;

Art. 1º - Estabelecer normas e procedimentos
para ingresso e permanência de alunos nas
Unidades Escolares da Rede Municipal de
Nova Iguaçu para o ano letivo de 2021.
DA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DOS
ALUNOS DA REDE
Art. 2º - Excepcionalmente
considerando as medidas de

este

ano,

VI- Alunos oriundos de Unidades Privadas de
Ensino;
VII- Ordem de inscrição.
Art. 5º - A matrícula 2021 seguirá a etapa
correspondente à faixa etária do estudante, de
acordo com o quadro abaixo, em
conformidade ao Art. 8º da

enfrentamento da propagação decorrente do
novo coronavírus (covid-19),

Resolução CNE/ CEB nº 07, de 14/12/2010, à
Resolução CNE/CEB nº 2,

a renovação de matrícula dos alunos das
Unidades Escolares vinculadas à Rede
Municipal de Ensino Público de Nova Iguaçu
que desejam permanecer na mesma escola
no ano letivo de 2021 será automática.

de 9 de outubro de 2018 e à Lei Federal nº
12.796/2013: ANEXO

Art. 3º - Caso a Unidade Escolar não possua
o ano de escolaridade seguinte, o responsável
do aluno ou o próprio estudante, se maior de
18 anos ou emancipado, deverá realizar o
processo de pré-matrícula on-line.
DO
PREENCHIMENTO
OFERTADAS

DE

VAGAS

Art. 4º - A distribuição das vagas para alunos
da Rede será realizada, observando-se a
disponibilidade física de cada Unidade
Escolar e o tipo de atendimento prestado por
ela, atendendo-se preferencialmente os
seguintes critérios classificatórios:
I – Requerentes - público alvo da educação
especial (alunos com deficiência e transtorno
do espectro autista), mediante apresentação
de laudo médico com CID comprobatório
referente à deficiência e ao transtorno do
espectro autista será ofertado a distribuição
de vaga mediante aos seguintes critérios em
conformidade à legislação educacional
vigente;
II - Proximidade entre a Unidade Escolar e o
domicílio do interessado;
III- Alunos com irmãos na Unidade Escolar;

http://www.novaiguacu.rj.gov.br/wp/wpcontent/uploads/2020/12/diariooficial_30_11_
2020_16067774822.pdf
Art. 6º - À Educação de Jovens e Adultos é
estabelecida a idade mínima de 15 anos
completos, conforme art. 5º da Resolução
CNE/CEB nº 3 de 15 de junho de 2010.
Art. 7º - Na inscrição do requerente, bem
como nas demais situações desta Portaria
será observado o critério de bairro,
possibilitando a otimização do transporte
escolar.
§1º O serviço de transporte escolar será
disponibilizado prioritariamente aos alunos
que residirem em área rural, a mais de 01 (um)
quilômetro do estabelecimento de ensino.
§2º Não fará jus ao transporte escolar o aluno
que, por opção dos pais ou responsáveis, for
matriculado em escola mais distante de sua
residência, caso haja vaga em escola próxima
para a qual não seja necessário transporte ou,
ainda, cujo percurso a ser realizado for menor
que o estabelecido no §1º.
DA ORGANIZAÇÃO, CRONOGRAMA
PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE

E

Art. 8º - As pré-matrículas para o ano de 2021
serão realizadas somente pela internet,
através do endereço eletrônico
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www.matricula.novaiguacu.rj.gov.br,
de
acordo com o cronograma constante nesta
Portaria.
I - Da 1ª Fase da Pré-matrícula on-line
Art. 9º - Estabelece o período de pré matrículas na Rede Pública Municipal de
Ensino de Nova Iguaçu, da Educação Infantil
ao 9º ano de escolaridade do Ensino
Fundamental e da Educação de Jovens e
Adultos, de 07/12/2020 a 14/12/2020,
conforme abaixo descrito: ANEXO
http://www.novaiguacu.rj.gov.br/wp/wpcontent/uploads/2020/12/diariooficial_30_11_
2020_16067774822.pdf
Art. 10 - No momento da 1ª fase da prématrícula on-line, a escolha da Unidade
Escolar dar-se-á prioritariamente pelo bairro
de origem do aluno e turmas ofertadas. Em
caso de não haver vagas na Unidade Escolar
selecionada, o sistema disponibilizará as
Unidades de Ensino que possuam vagas de
acordo com o ano de escolaridade/ fase
escolar pretendido(a).

do responsável na Unidade Escolar, mediante
prévio agendamento pela Unidade Escolar,
que deverá portar os documentos solicitados,
conforme informado no comprovante da prématrícula on-line.
Art. 12 - A efetivação da matrícula na Unidade
Escolar será coordenada pela Direção Geral
da escola, Secretário Escolar ou por
funcionário nela lotado designado para este
fim.
Art. 13 - Para a realização das matrículas no
segundo semestre da Educação de Jovens e
Adultos, o período de inscrição será
presencial nas Unidades Escolares que
oferecerem esta modalidade, no período de
01 a 09/07/2021.
Art. 14 - A matrícula poderá ser confirmada na
Unidade Escolar, conforme agendamento
estabelecido no artigo 9º (Efetivação de
matrícula na Unidade Escolar).
l - Pelo próprio interessado, quando maior ou
emancipado e capaz;

§1º Para cada opção, será ofertado um
conjunto de Unidades Escolares com
possíveis vagas.

II - Pelo pai, mãe ou responsável legal, na
forma da Lei Civil e do Estatuto da Criança e
do Adolescente (guardião, tutor ou curador,
nos demais casos).

§2º Uma vez que a Unidade Escolar seja
selecionada, não aparecerá disponível nas
outras opções.

Art. 15 - Para a efetivação da matrícula, é
necessária a apresentação da seguinte
documentação:

§3º Em caso de esgotamento de vagas no
conjunto
das
Unidades
Escolares
relacionadas ao bairro de origem do aluno,
serão apresentadas para cada opção as
escolas pertencentes à Rede de Ensino do
município de Nova Iguaçu e que
possivelmente
disponibilizem
a
vaga
pretendida.

I- 02 (dois) retratos em tamanho 3x4;

II - Da Efetivação da Matrícula
Art. 11 - Após a finalização da 1ª fase da prématrícula on-line, será emitido termo de
compromisso seguido do nº de protocolo
referente à inscrição de Pré-matrícula, que
deverá ser apresentado na Unidade Escolar
contemplada pelo requerente nos dias 12, 14,
19, 21, 26 e 28/01/2021, conforme artigo 9º
(Efetivação de matrícula na Unidade Escolar).
Parágrafo Único. A pré-matrícula somente
será confirmada mediante comparecimento

II- Cópia da Certidão de Registro Civil de
Nascimento ou de Casamento ou Cédula de
Identidade do requerente, com os respectivos
originais para conferência;
III- Cópia da Identidade e do CPF do
responsável ou do próprio requerente, quando
maior ou emancipado, com os respectivos
originais para conferência;
IV- Histórico Escolar original ou Declaração de
Escolaridade, com validade de 30 (trinta) dias,
onde deverão constar o(a) último(a) ano de
escolaridade/fase escolar concluído(a) e o
ano de conclusão;
V- Comprovante de residência atualizado
referente aos últimos 3 meses;
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VI- Caderneta de vacinação do aluno menor
de 07 (sete) anos de idade;
VII- Cartão do Sistema Único de Saúde – SUS
do requerente;
VIII- Fator RH.
§ 1º O aluno, a partir dos 07 (sete) anos de
idade, que não comprovar escolaridade
anterior, será avaliado pela Equipe TécnicoPedagógica da Unidade Escolar, para
classificá-lo no ano de escolaridade
adequado, respeitando o desenvolvimento
cognitivo, motor, afetivo e social, em
conformidade ao Art. 3º, da Resolução
SEMED nº 004, de 11/03/2014.
§ 2º Na falta de documentação que comprove
a escolaridade anterior na Educação de
Jovens e Adultos - EJA, a Equipe Pedagógica
da Unidade Escolar avaliará e classificará o
aluno, conforme seu nível de conhecimento e
habilidades adquiridas anteriormente.
Art. 16 - Observando a Portaria do Ministério
da Educação (MEC) Nº 156,
de 20 de outubro de 2004, que versa sobre a
adequação dos dados de matrícula dos
requeridos, de acordo com o Censo Escolar,
serão exigidas na ficha de matrícula do aluno,
as seguintes informações:
I- NOME COMPLETO DO ALUNO, SEM
ABREVIATURAS;
II- Data de nascimento;
III- Certidão Civil (nascimento/casamento) ou
Carteira de Identidade;
IV- Nome completo da mãe e do pai, conforme
o Registro Civil do aluno,
sem abreviatura
V- Naturalidade (município e UF);
VI- Sexo;
VII- Cor / raça, segundo declaração do
responsável pelo aluno ou do

Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de
Educação poderá, a seu critério, requerer
outras informações que julgar necessárias,
além das acima exigidas, com vistas a melhor
compreensão do perfil dos alunos da Rede
Pública Municipal de Ensino de Nova Iguaçu.
Art. 17 - Em observância à Resolução
CNE/CP nº 01, de 19/01/2018, o interessado
deverá preencher o Requerimento de Inclusão
de Uso de Nome Social, conforme o Anexo I
desta Portaria, nas Unidades Escolares.
Art. 18 - O número de alunos por classe,
respeitando-se o espaço físico da sala de
aula, atenderá os seguintes limites:
Parágrafo Único. Para cada aluno (a) público
alvo da educação especial (alunos com
deficiência e transtorno do espectro autista)
matriculado nas classes regulares, reduzir-seá em dois (02) alunos do quantitativo máximo
de estudantes, em conformidade ao
estabelecido para o(a) ano de escolaridade /
fase escolar.
Art. 19 - As turmas de Educação Infantil
receberão como nomenclatura a designação
“Infantil”
seguida
do
algarismo
correspondente à faixa etária do ano escolar
e de letras maiúsculas para distingui-las.
Art. 20 - As turmas do Ensino Fundamental
terão como identificação números com três
algarismos, onde o algarismo de 3ª ordem
corresponda ao ano escolar da turma, seguido
de dois algarismos de 2ª e 1ª ordens para
distingui-las em cada ano escolar, formando
centenas.
Art. 21 - As turmas de Educação de Jovens e
Adultos receberão como nomenclatura a
designação “Fase” seguida do algarismo
romano correspondente ao ano escolar e de
letras maiúsculas para distingui-las.
DA MATRÍCULA
DEFICIÊNCIA

DE

ALUNOS

COM

Art. 22 - A matrícula dos alunos público alvo
da educação especial (alunos com deficiência
e transtorno do espectro autista) será ofertado
próprio, se maior ou emancipado;
em classes regulares da Rede Pública
Municipal de Ensino de Nova Iguaçu, em
VIII- Necessidade educacional especial
consonância à Resolução nº 07 -CNE/CEB,
comprovado por laudo médico;
de 14/12/2010 e com a Deliberação CME-NI
IX- Data de ingresso na Escola.
nº 003, de 11 de dezembro de 2014, que estão
fundamentados no princípio de igualdade e
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oportunidade de acesso a todos. Sendo ainda
observadas as seguintes orientações:
I- O princípio básico do atendimento será a
inclusão do aluno, matriculando-o nas classes
de Ensino Regular;
II- O Atendimento Educacional Especializado
para os alunos público alvo (alunos com
deficiência e transtorno do espectro autista)
da educação especial será ofertado nas Salas
de Recursos Multifuncionais, no contraturno
do ensino regular sem prejuízo do processo
de escolarização dos discentes em Unidade
Escolar da Cidade de Nova Iguaçu;

Art. 26 - No momento da 2ª Fase da Prématrícula on-line, só aparecerão no sistema
as unidades escolares que ainda possuírem
vagas disponíveis.
Art. 27 - A efetivação de matrícula dar-se-á
conforme previsto nos artigos
14 e 15 da presente Portaria.
Art. 28 - Após ao período de 28/01/2021, as
vagas ainda existentes serão disponibilizadas
pela própria unidade escolar, sendo a
matrícula efetivada na própria escola,
mediante prévio agendamento.

III- Para os alunos que necessitam do
Atendimento Educacional Especializado e
que estejam incluídos nas Classes de Ensino
Regular serão observadas as seguintes
especificações:

DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

a) O quantitativo de alunos prioritariamente
não poderá exceder a 02 (dois) em cada
Classe de Ensino Regular.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

b) A Unidade Escolar terá o acompanhamento
Pedagógico da Secretaria
Municipal de Educação.
DA FORMAÇÃO DE TURMAS
Art. 23 - Para efeito de efetivação, as turmas
serão formadas respeitando-se o mínimo de
alunos estabelecido no Art. 18º desta Portaria.
Art. 24 - As turmas de Educação Infantil que
não alcançarem o número mínimo de alunos,
poderão ser agrupadas, em conformidade
com o Parecer CNE/CEB nº 24/2005.
Parágrafo Único. A não observância do que
trata este caput, acarretará no processo de
adequação e otimização de turmas.
Da 2ª fase da Pré-matrícula on-line
Art. 25 - As vagas remanescentes serão
inseridas novamente no sistema no período
de 04/01/2021 a 08/01/2021, sendo
novamente disponibilizadas
conforme calendário abaixo: ANEXO
http://www.novaiguacu.rj.gov.br/wp/wpcontent/uploads/2020/12/diariooficial_30_11_
2020_16067774822.pdf

Art. 29 - Todo o processo de matrícula será
orientado e supervisionado por Comissão
designada pela Secretária Municipal de
Educação.

Art. 30 - As matrículas para o ano letivo de
2021, objeto desta Portaria, aplicam-se aos
alunos oriundos de outras Redes de Ensino
ou de outro Município e que estejam residindo
na Cidade de Nova Iguaçu.
Art. 31 – Excepcionalmente para o ano letivo
de 2021, quando do retorno das atividades
presenciais, o número de alunos por turma
deverá obedecer ao Protocolo de Retorno às
aulas
presenciais,
assim
como
às
recomendações sanitárias e administrativas
divulgadas pelas autoridades de saúde no
contexto da Pandemia de Covid-19.
Art. 32 - O Manual de Orientações - Matrículas
2021 poderá ser consultado pelo endereço
www.matricula. novaiguacu.rj.gov.br.
Art. 33 - A Secretaria Municipal de Educação
divulgará posteriormente listagem com as
Unidades Escolares e respectivos bairros e
endereços eletrônicos para ciência dos
requerentes.
Art. 34 - Os casos que não se enquadrarem
nas disposições desta Portaria serão
analisados
pela
Comissão
de
Acompanhamento desta Secretaria Municipal
de Educação.
Art. 35 - O descumprimento desta Portaria por
quaisquer funcionários e servidores da
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Secretaria de Educação ficará sujeito às
penalidades previstas em Lei.
Art. 36 - A presente Portaria entrará em vigor
na data da sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
MARIA VIRGÍNIA ANDRADE ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA GABINETE Nº. 001/2021 –
SEMUS: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE, nomeado pela Portaria nº
330/PCNI de 29 de junho de 2018,
publicada no D
iário Oficial de 30 de
junho de 2018, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Considerando as Diretrizes Operacionais para
Vacinação contra a Covid19 elaboradas pela
Subsecretaria de Vigilância em Saúde;
Considerando ser a Vacinação contra a
Covid-19 uma ação institucionalizada da
Secretaria Municipal de Saúde;
Considerando a relevância dessa vacinação
para a população do município.
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam convocados todos os
profissionais de saúde da Rede Municipal de
Saúde que são habilitados na aplicação de
medicamentos
injetáveis
(médicos,
farmacêuticos, enfermeiros, odontólogos,
técnicos de enfermagem), para integrarem as
equipes de vacinação contra a Covid19.
§ 1º – Caberá as Subsecretaria de Atenção
Especializada, Urgência e
Emergência e Subsecretaria de Atenção
Básica convocar os profissionais de saúde, de
que trata o caput deste artigo, para
capacitação;
§ 2º - Caberá a Gerência de Imunizações da
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
organizar,
programar
e
executar
a
capacitação dos profissionais.

Estatuto do Servidor, para os profissionais
estatutários, e medidas cabíveis nas cláusulas
de contrato, para os funcionários não
estatutários.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Nova Iguaçu, 08 de janeiro de 2021.
MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 60/705996-7

PORTARIA SEMED Nº 029 DE 13 DE ABRIL
DE 2021
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
EDUCAÇÃO do Município de Nova

DE

Iguaçu, no uso de suas atribuições legais e
regimentais:
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo
discriminados, para integrarem a Comissão
de Fiscalização e Acompanhamento das Atas
de Registro de Preços nº 003-A/CPL/2020 e
nº 003-B/CPL/2020, para contratação de
empresa especializada para a aquisição de
insumos e equipamentos para controle da
propagação do Novo Coronavirus (COVID19), nas Escolas Municipais, Escolas
Municipais de Educação Infantil – EMEIS da
rede municipal de ensino de Nova Iguaçu e
Secretaria Municipal de Educação/SEMED –
processo nº 2020/025.763.
- Fiscalizadores:
- Luciana Costa da Silva Matta – Matrícula nº
11/696.425-8 - Klecyane Basto Costa da Silva
– Matrícula nº 60/718.045-8 - Saene Cristina
Gomes dos Santos – Matrícula nº 10/706.6269 -Suplente: - Isabel Barbosa de Alcântara Matrícula nº 10/706.611-1
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor
na data de sua publicação, revogando as
portarias de comissão anteriores com o
mesmo objeto.

Art. 2º - A recusa e o não atendimento a esta
convocação será considerada falta grave,
com aplicação das medidas disciplinares do
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MARIA VIRGÍNIA ANDRADE ROCHA
Secretária Municipal de Educação
Matrícula: 11/694.638-8

de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo
reservado aos exames finais, quando houver;
CONSIDERANDO a importância de ajustar o
Calendário Escolar anual às necessidades do
Sistema Municipal de Ensino da Cidade de
Nova Iguaçu para o ano letivo de2020,
sobretudo relativas às medidas preventivas
devido ao risco de contaminação por
Coronavírus no Estado Rio de Janeiro;
CONSIDERANDO
a
necessidade
de
organizar, direcionar e acompanhar a ação
educativa e o pleno desenvolvimento dos
educandos;
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito o Calendário
Escolar para o ano de 2020, concernente à
Educação Infantil, ao Ensino Fundamental e à
Educação de Jovens e Adultos, nas escolas
públicas do Sistema Municipal de Ensino da
Cidade de Nova Iguaçu, publicado em
11/02/2020 através da Resolução SEMED Nº
001 de 10 de fevereiro de 2020.
Art. 2º Instituir, na forma descrita nos Anexos
que acompanham a presente Resolução, o
NOVO Calendário Escolar para o ano letivo
de 2020, concernente à Educação Infantil, ao
Ensino Fundamental e à Educação de Jovens
e Adultos, nas escolas públicas do Sistema
Municipal de Ensino da Cidade de Nova
Iguaçu.

RESOLUÇÔES MUNICIPAIS

Art. 3º –Ratificar todas as demais orientações
constantes da Resolução SEMED nº 006 de
03 de dezembro de 2019, publicada em
04/12/2019.
Art. 4º –A presente resolução entrará em
vigor a partir da data de sua publicação.

RESOLUÇÃO SEMED Nº 004 DE 13 DE
MARÇO DE 2020
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO DA CIDADE DE NOVA
IGUAÇU, no uso de suas atribuições que lhe
confere a legislação em vigor:

MARIA VIRGÍNIA ANDRADE ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Mat. n° 11/694.638-8

CONSIDERANDOaLeideDiretrizeseBasesda
EducaçãoNacional(LDBEN)n°9.394/96,emse
uartigo24,inciso I, que institui a carga
horária mínima anual de oitocentas horas,
distribuídas por no mínimo de duzentos dias
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RESOLUÇÃO SEMAD Nº 001 DE 18 DE
MARÇO DE 2020.
O SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe confere a legislação em vigor e,
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº
11.893 de 18 de março de 2020
que
estabeleceu o Estado de situação de
emergência de saúde pública no Município
de Nova Iguaçu.
CONSIDERANDO o objetivo de resguardar o
interesse da coletividade na prevenção do
contágio do coronavírus (COVID-19).
RESOLVE:
Art. 1º -Fica alterado
o
horário de
funcionamento da SEMAD de 11h às 15h,
conforme inciso III do artigo 1º do Decreto nº
11.893/20.
Art. 2º -Conforme artigo 1º do Decreto
11.893/2020e inciso VII do artigo 4º do
Decreto Estadual nº 46.973/20 fica
suspenso até 30 de março de 2020 o curso
do prazo processual nos processos
administrativos perante a Secretaria Municipal
de Administração da Prefeitura da Cidade de
Nova Iguaçu, bem como, o acesso aos autos
dos processos físicos.
Art. 3º -O atendimento presencial nos
Setores da SEMAD se dará mediante
agendamento prévio, por telefone, conforme
abaixo:
I –Superintendência de Folha de Pagamento
–3779-0964;
II -Superintendência de Recursos Humanos –
3779-0620;
III –Protocolo -3779-0950;IV -PIS/PASEP
(C.A.A.A.C) -3779-0400.
Art. 4º -A expedição de Contracheques e
Informe de Rendimentos somente será por
meio do Portal do Servidor, diretamente
pelo site da Prefeitura de Nova Iguaçu
(www.novaiguacu.rj.gov.br).

§2º –O servidor que tenha que informar a
Conta Bancária do Banco Itaú, para fins de
recebimento dos seus vencimentos, deverá
encaminhar
por
e-mail
para
a
Superintendência de Folha de Pagamento
(cfp.semad@novaiguacu.rj.gov.br)
os
seguintes documentos digitalizados:
a)Documento de comprovação de abertura
da conta ou cartão bancário, frente e verso,
contento a conta bancária;
b)Documento de Identidade e CPF do
servidor.
§3º –A Consulta a andamento de processos
poderá ser realizada por telefone em
contato com o Protocolo da SEMAD ou
pelo telefone dos setores da SEMAD e
Portal do Servidor, diretamente pelo site da
Prefeitura
de
Nova
Iguaçu
(www.novaiguacu.rj.gov.br).
§4º -A abertura de processos administrativos
pelo Protocolo da SEMAD será mediante
agendamento prévio, conforme artigo 3º desta
Resolução.
Art. 5º -O atendimento da Coordenadoria de
Almoxarifado da SEMAD se dará por contato
telefônico (3779-1169) para verificar a
existência de materiais e agendar a retirada
dos materiais.
Art. 6º -O atendimento da Coordenadoria de
Tecnologia da Informação da SEMAD para
entrega de suprimentos de impressoras se
dará por contato telefônico (3779-0831) para
verificar a existência de materiais e agendar a
retirada dos suprimentos.
Art. 7º -O atendimento aos servidores para
Posse, Retirada de Certidão e Declaração,
Assinatura e Renovação de Estágio e
PIS/PASEP
pela Superintendência de
Recursos Humanos se dará mediante
agendamento prévio, conforme artigo 3º desta
Resolução.
§1º –O atendimento do Setor de Férias deverá
ser realizado por telefone (3779-0620) e por
e-mail
(crh.semad@novaiguacu.rj.gov.br)
pelos responsáveis pelos Recursos Humanos
das Secretarias.

§1º –O servidor que não possua acesso ao
Portal do Servidor deverá contatar a
§2º -Não será realizado atendimento
Superintendência de Folha de Pagamento
presencial aos servidores pelo Setor de
para receber seu acesso mediante telefone
Férias. Os mesmos deverão procurar os
fornecido.
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responsáveis pelos Recursos Humanos de
suas Secretarias.

texto revisado do Regulamento Sanitário
Internacional;

Art. 8º -A entrega da Cópia da Declaração
de Imposto de Renda, correspondente ao
exercício de 2020, ano base 2019, na SEMAD
será de 04 de maio até 15 de maio de 2020.

Considerando a Declaração da Organização
Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020,
de que o surto do novo Coronavírus (COVID19) constitui Emergência em Saúde Pública
de importância internacional (ESPII);

Parágrafo único –Antes dessa data não
serão aceitos a entrega da Declaração,
somente no período citado no caput do artigo.
Art. 9º -Os casos omissos serão tratados pelo
Secretário Municipal de Administração.
Art. 10º -Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN

Considerando
a
classificação
pela
Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do COVID19;
Considerando o Decreto Estadual nº 49.970,
de 13 de março de 2020, que dispõe sobre
medidas temporárias de prevenção ao
contágio
e
de enfretamento do novo
Coronavírus;

Matrícula nº 60/701822-9

Considerando o Decreto Municipal nº
11.893, de 17 de março de 2020, que
declara situação de emergência e dispõe
medidas de prevenção e enfrentamento a
propagação do novo Coronavírus (COVID-19)
no âmbito Municipal;

RESOLUÇÃO GABINETE Nº 001/2020
SEMUS: Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus –COVID 19.

Considerando que o momento atual é
complexo, carecendo de um esforço conjunto
na gestão e adoção das medidas necessárias
aos riscos que a situação demanda e o
emprego
urgente
de
medidas
de
prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública;

Secretário Municipal de Administração

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
NOVA IGUAÇU, nomeado pela Portaria nº
330/PCNI de 29 de junho de 2018,
publicada no Diário Oficial de 30 de junho de
2018, no uso de suas atribuições e,
Considerando que a saúde é direito de
todos de dever do Estado, garantindo
mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, na forma
do art. 196 da Constituição Federal;
Considerando a Lei Federal nº 8.080, de
19 de setembro de 1990, que dispõe sobre
as condições para promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes;
Considerando o Decreto Federal nº 10.212,
de 30 de janeiro de 2020, que promulga o

RESOLVE:
Art. 1º -Estabelece no âmbito da Secretária
Municipal de Saúde as medidas
para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
em decorrência da Infecção
Humana pelo COVID-19, com os seguintes
objetivos estratégicos:
I –Limitar a transmissão humano a humano,
incluindo as infecções secundárias entre
contatos próximos e profissionais expostos
aos riscos de infecção, prevenindo eventos de
amplificação de transmissão;
II –Identificar, isolar e cuidar dos pacientes
precocemente,
fornecendo atendimento
adequado às pessoas infectadas;
III –Comunicar informações críticas sobre
riscos e eventos à sociedade e combater a
desinformação;
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IV -Organizar resposta assistencial de forma
a garantir o adequado atendimento da
população na rede de saúde;
Art. 2º -Para o enfrentamento da emergência
de saúde relativa ao COVID-19 poderão ser
adotadas as seguintes medidas:
I –Isolamento;
II –Quarentena;
III –Exames médicos;
IV –testes laboratoriais;
V –coletas de amostras clínicas;
VI –Vacinação e outras medidas profiláticas;
VII–Tratamentos médicos específicos;
VIII –Estudos ou investigação epidemiológica;
IX –Demais medidas previstas na Lei
Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de
2020.
Art. 3º -Ficam suspensas, a partir de 23 de
março de 2020 até 30 de junho de 2020,
podendo ser prorrogado, a fruição de férias
e licenças de servidores e contratados
temporariamente da Secretaria Municipal de
Saúde e, de suas Unidades de Saúde e
Unidades Hospitalares.
Parágrafo único. Excepcionaliza-se da regra
prevista no caput deste artigo os servidores
e
contratados
temporariamente,
que
desenvolvam
atividades
meramente
administrativas,
de
acordo
com
a
conveniência da chefia imediata e após
avaliação e pronunciamento formal do
Subsecretário da área competente, sempre
sendo observado a não desassistência da
população.
Art. 4º -As adoções das medidas desta
Resolução
poderão
ser reavaliadas a
qualquer momento de acordo com a evolução
da pandemia.
Art. 5º -Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação..
Nova Iguaçu, 18 de março de 2020.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE

Secretário Municipal de Saúde
Mat. 60/705.996-7

RESOLUÇÃO GABINETE Nº. 002/2020 –
SEMUS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,
nomeado pela Portaria nº 330/PCNI de 29
de junho de 2018, publicada no Diário
Oficial de 30 de junho de 2018, no uso das
atribuições e,
Considerando a Resolução Nº 2004 da
Secretaria Estadual de Saúde, de 18 de
março de 2020,
que regulamenta as
atividades ambulatoriais nas unidades de
saúde públicas, privadas e universitários
com atendimento ambulatorial no Estado do
Rio de Janeiro.
Considerando o Decreto Municipal
nº
11.893, de 17 de março de 2020, que declara
situação de emergência e dispõe medidas
de prevenção e enfrentamento a propagação
do novo coronavírus (COVID-19) no âmbito
municipal; Considerando a Resolução SES nº
2001, de 16 de março de 2020, que normatiza
a retirada de medicamentos, por terceiros;
Considerando o Decreto Municipal nº
11.891, de 13 de março de 2020, que institui
o Gabinete de Crise para enfrentamento
da
emergência
de Saúde Pública de
Importância Internacional decorrente do
coronavírus;
Considerando o Decreto Estadual nº 46.970
de 13 de março de 2020 que dispõe sobre
medidas temporárias de prevenção ao
contágio e de enfrentamento da propagação
decorrente do novo coronavírus (covid-19), do
regime de trabalho de servidor público e
contratado, e dá outras providências;
Considerando o Decreto Federal nº 10.212
de 30 de janeiro de 2020que Promulga o
texto revisado do Regulamento Sanitário
Internacional, acordado na 58ª Assembleia
Geral da Organização Mundial de Saúde, em
23 de maio de 2005; Considerando os casos
de coronavírus (Covid-19) confirmados no
Estado do Rio de Janeiro;
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Considerando a Declaração de Pandemia
pela Organização Mundial de Saúde;
Considerando a necessidade de adoção de
ações coordenadas para enfrentamento da
Emergência em Saúde Pública de Importância
Estadual e Internacional, decorrente do
coronavírus;

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 60/705.996-7

RESOLVE:
Art. 1º -Em se tratando de paciente idoso
(pessoa acima de 60 anos) que necessite de
receitas com prescrição de medicamentos de
uso contínuo, por terceiros, bem como a
retirada de medicamentos dos Programas de
Medicações Especiais:

RESOLUÇÃO Nº 01 DE 30 DE MARÇO DE
2020:
Detalha
as
atividades
temporariamente
suspensas
em
atendimento ao decreto municipal nº
11.908 de 30 de março de 2020.

§ 1º -Para isso, o paciente deverá fazer
uma
autorização
de
próprio punho,
designando o nome completo, o número
do documento de identidade e do Cadastro
de Pessoa Física -CPF do portador, em
seguida datar e assinar.

O Gabinete de Crise para Enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional decorrente do novo corona
vírus, instituído por meio do Decreto
Municipal nº 11.891 de 13 de março de
2020,

§ 2º -O portador deverá se dirigir à Unidade de
saúde onde normalmente retira seu
medicamento portando, além do seu
documento oficial com foto, a autorização e o
documento original com foto do titular da
receita médica.

RESOLVE:

§ 3º -Na impossibilidade de assinatura da
autorização pelo paciente titular da receita
médica, o portador poderá apresentar apenas
o documento de identidade original com foto
do titular da receita médica.

I –na Secretaria Municipal de Assistência
Social:

Art. 1ºEm atendimento ao disposto no Art.
3 do Decreto Municipal nº 11.908 de 30 de
março de 2020, ficam suspensa pelo prazo
inicial de 15 (quinze) dias:

a)atividades do Espaço Municipal da Terceira
Idade –Esmuti;

§ 4º -No que diz respeito ao fornecimento de
receitas de medicamentos de uso contínuo,
os maiores de 60 (sessenta) anos devera
proceder da mesma forma como descrito nos
parágrafos anteriores.

b)atividades coletivas dos serviços de
Proteção e Atendimento Integral
a
Famílias –Paif, Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos –
PAEF, e do Serviço
de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos –SCFV;

§ 5º -Esta Resolução objetiva apenas
regulamentar procedimento já previsto na
legislação em vigor.

c) atividade sem grupo da Coordenadoria das
Mulheres;

Art. 2º -O procedimento definido nesta
Resolução
possuirá
vigência enquanto
perdurar o prazo contido no art. 1º, §2º e §3º
da Lei Nacional nº 13.979, de 06 de fevereiro
de 2020.
Art. 3º -Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Nova Iguaçu, 20 de março de 2020.

d) atividades
Presente”;

coletivas

do

“Prefeitura

e) entrega de kits do programa “Mamãe
Presente”;
f) visitação aos
acolhimento;

abrigos municipais

de

II –na Secretaria Municipal de Assuntos
Estratégicos, Ciência, Tecnologia e Inovação:
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a)atividades da Casa da Inovação suspensas
por 15 dias;
III –na Secretaria Municipal de Cultura:
a) atividades coletivas da Casa de Cultura;
IV –na Secretaria Municipal de Educação:
a) aulas do ensino fundamental e da
educação de jovens e adultos;
b)inscrições para monitores no Monteiro
Lobato;
c)atividades da Casa do Professor;
V –na Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer:
a)atividades da coletivas da Vila Olímpica e do
Centro Olímpico;
b)atividades do programa “Ginástica no Bairro
”VI –na Fundação Educacional e Cultural de
Nova Iguaçu –Fenig:
a)aulas de artesanato.
Art. 2º Esta resolução vigorará da data da
sua publicação até que se perdure os efeitos
do Decreto Municipal nº 11.908/30.03.2020.
MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE
Coordenador do Gabinete de Crise
Secretaria Municipal de Saúde
ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN
Secretaria Municipal de Administração
ALEXANDRE BATISTA PINTO
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
ELAINE MEDEIROS FONSECA DA SILVA
Secretaria Municipal de Assistência Social
MÁRCIA EDILENE MARTINS DE PAULA
Secretaria Municipal de Governo –Assessoria
de Imprensa
MARIA VIRGÍNIA ANDRADE DA ROCHA
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO Nº 01 DE 30 DE MARÇO DE
2020 - REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
- Detalha as atividades temporariamente
suspensas em atendimento ao decreto
municipal nº 11.908 de 30 de março de
2020.
O Gabinete de Crise para Enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional
decorrente
do
novo
coronavírus, instituído por meio do Decreto
Municipal nº 11.891 de 13 de março de
2020,
RESOLVE:
Art. 1ºEmatendimento ao disposto no Art.
3 do Decreto Municipal nº 11.908 de 30 de
março de 2020, ficam suspensa pelo prazo
inicial de 15 (quinze) dias:
I –na Secretaria Municipal de Assistência
Social:
a)atividades do Espaço Municipal da Terceira
Idade –ESMUTI;
b)atividades coletivas dos serviços de
Proteção e Atendimento Integral
a
Famílias –PAIF, Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos –
PAEF, e do Serviço
de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos –SCFV;
c)atividades em grupo da Coordenadoria das
Mulheres;
d)atividades
Presente”;

coletivas

do

“Prefeitura

e)entrega de kits do programa “Mamãe
Presente”;
f)visitação aos
acolhimento;

abrigos

municipais

de

II –na Secretaria Municipal de Assuntos
Estratégicos, Ciência, Tecnologia e Inovação:
a)atividades da Casa da Inovação suspensas
por 15 dias;
b)
III –na Secretaria Municipal de Cultura:
a)atividades coletivas da Casa de Cultura;
IV –na Secretaria Municipal de Educação:
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a)aulas da educação infantil, do ensino
fundamental e da educação de jovens e
adultos;
b)inscrições para monitores no Monteiro
Lobato;
c)atividades da Casa do Professor;
V –na Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer:
a)atividades da coletivas da Vila Olímpica e do
Centro Olímpico;
b)atividades do programa “Ginástica no
Bairro”
VI –na Fundação Educacional e Cultural de
Nova Iguaçu –FENIG:
a)aulas de artesanato
Art. 2º Esta resolução vigorará da data da
sua publicação até que se perdure os efeitos
do Decreto Municipal nº 11.908/30.03.2020.
MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE
Coordenador do Gabinete de Crise
Secretaria Municipal de Saúde
ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN
Secretaria Municipal de Administração
ALEXANDRE BATISTA PINTO
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
ELAINE MEDEIROS FONSECA DA SILVA
Secretaria Municipal de Assistência Social
MÁRCIA EDILENE MARTINS DE PAULA
Secretaria Municipal de Governo –Assessoria
de Imprensa
MARIA VIRGÍNIA ANDRADE DA ROCHA
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO Nº 02 DE 13 DE ABRIL DE
2020: Prorroga as medidas da resolução
nº 1 de 30 de março de 2020 que
detalha as atividades temporariamente
suspensas
em
decorrência
da
pandemia do
novo coronavírus (covid19).
O Gabinete de Crise para Enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional
decorrente
do
novo
coronavírus, instituído por meio do Decreto
Municipal nº 11.891 de 13 de março de
2020,
CONSIDERANDO:
I –o Decreto Municipal nº 11.916 de 13 de abril
de 2020, que prorroga a vigência do Decreto
11.908 de 30 de março de 2020 que dispõe
sobre as medidas de enfrentamento da
propagação decorrente do novo coronavírus
(COVID-19) no âmbito da Administração
Pública;
II –o Decreto Estadual nº 47.027 de 13 de abril
de 2020 que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação decorrente
do
novo coronavírus (COVID-19), em
decorrência da situação de emergência em
saúde, e dá outras providências;
RESOLVE:
Art. 1ºFica prorrogada a vigência das
medidas disposta no Art. 1º da Resolução
nº 1, de 30 de março de 2020, do
Gabinete de Crise para Enfrentamento da
Emergência
de
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional, que passa a
vigorar até 30 de abril de 2020.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE
Coordenador do Gabinete de Crise
Secretaria Municipal de Saúde
ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN
Secretaria Municipal de Administração
ALEXANDRE BATISTA PINTO
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Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
ELAINE MEDEIROS FONSECA DA SILVA
Secretaria Municipal de Assistência Social
MÁRCIA EDILENE MARTINS DE PAULA
Secretaria Municipal de Governo –Assessoria
de Imprensa
MARIA VIRGÍNIA ANDRADE DA ROCHA
Secretária Municipal de Educação

(quatro) meses, logo se encerrando no dia 31
de julho de 2020.
Art. 2º-A documentação exigida para a
renovação –relatório de atividades de 2019 e
plano de trabalho de 2020 –poderão ser
entregues a partir do fim da vigência dos
prazos constantes no Decreto Municipal nº
11.916, caso não seja prorrogado.
Art. 3º -Esta Resolução entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Nova Iguaçu, 20 de abril de 2020.

RESOLUÇÃO Nº 006/CMDCA/2020: Dispõe
sobre a prorrogação da validade dos
certificados de registro de entidades no
CMDCA.
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Artigo 90 a
94A, que tratam das entidades de
atendimento e de seu registro
e
do
registro dos programas governamentais
e não governamentais;
CONSIDERANDO a
Lei
Municipal
nº
4.626/16, que implementa o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Nova Iguaçu –CMDCA/NI;
CONSIDERANDO que o prazo de validade
dos Certificados de Registro de Entidades,
conferidos por este Conselho Municipal,
expiram em 31 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº
11.893, publicado nos Atos Oficiais em 14
de março de 2020, que declara situação de
emergência e dispõe medidas de prevenção
e enfrentamento a propagação do novo
coronavírus (COVID-19) no âmbito municipal,
cujo período de vigência foi prorrogado pelo
Decreto Municipal nº 11.907, publicado nos
Atos Oficiais em 31 de março de 2020 e pelo
Decreto Municipal nº 11.916, publicado nos
Atos Oficiais em 14 de abril de 2020;O
Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente -CMDCA/NI
RESOLVE:
Art. 1º -Prorrogar o prazo de validade dos
Certificados conferidos no ano de 2019, por 4

Flavio Médici da Silva
Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO: Nº009/CMAS/2020: Dispõe
sobre a prorrogação
da
validade
dos certicados de registro de entidades no
cmas.
O Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social de Nova Iguaçu -CMAS/NI.
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Artigo 90 a
94A, que tratam das entidades de
atendimento e de seu registro e do registro
dos programas governamentais e não
governamentais;
CONSIDERANDO: A Lei Municipal n° 2.733
de 28 de Dezembro de 1995, alterada pela Lei
nº 4.797, de 23 de outubro de 2018 que dispõe
sobre a criação do Conselho Municipal de
Assistência
Social,
sua
organização,
composição, gestão, administrativo e dá
outras providencias;
CONSIDERANDO: que o prazo de validade
dos Certificados de Registro de Entidades,
conferidos por este Conselho Municipal,
expiram em 30 de Abril de 2020;
CONSIDERANDO: o Decreto Municipal nº
11.893, publicado nos Atos Oficiais em 14
de março de 2020, que declara situação de
emergência e dispõe medidas de prevenção
e enfrentamento a propagação do novo
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coronavírus (COVID-19) no âmbito municipal,
cujo período de vigência foi prorrogado pelo
Decreto Municipal nº 11.907, publicado nos
Atos Oficiais em 31 de março de 2020 e pelo
Decreto Municipal nº 11.916, publicado nos
Atos Oficiais em 14 de abril de 2020;
RESOLVE:
Art. 1º-Prorrogar o prazo de validade dos
Certificados conferidos no ano de 2019, por 4
(quatro) meses, logo se encerrando no dia 31
de julho de 2020.
Art. 2º -A documentação exigida para a
renovação –relatório de atividades de 2019 e
plano de trabalho de 2020 –poderão ser
entregues a partir do fim da vigência dos
prazos constantes no Decreto Municipal nº
11.916, caso não seja prorrogado.
Art. 3º- Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, 22 de Abril de
2020.

do novo coronavírus (COVID-19) no âmbito
da Administração Pública,
RESOLVE:
Art. 1º Fica prorrogada a vigência das
medidas disposta no Art. 1º da Resolução
nº 1, de 30 de março de 2020, do
Gabinete de Crise para Enfrentamento da
Emergência
de
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional, que passa a
vigorar até 31 de maio de 2020.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE
Coordenador do Gabinete de Crise
Secretaria Municipal de Saúde
ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN
Secretaria Municipal de Administração
ALEXANDRE BATISTA PINTO
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Victor Hugo Miranda da Silva
Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social da Cidade de Nova
Iguaçu.

ELAINE MEDEIROS FONSECA DA SILVA
Secretaria Municipal de Assistência Social
MÁRCIA EDILENE MARTINS DE PAULA
Secretaria Municipal de
Assessoria de Imprensa

Governo

–

MARIA VIRGÍNIA ANDRADE DA ROCHA
RESOLUÇÃO Nº 3 DE 29 DE ABRIL DE
2020: Prorroga as medidas da resolução
nº 1 de 30 de março de 2020 que
detalha as atividades temporariamente
suspensas
em
decorrência
da
pandemia do novo coronavírus (covid19).
O Gabinete de Crise para Enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional
decorrente
do
novo
coronavírus, instituído por meio do Decreto
Municipal nº 11.891 de 13 de março de
2020, considerando o Decreto Municipal nº
11.933 de 30 de abril de 2020, que prorroga a
vigência do Decreto 11.908 de 30 de março de
2020 que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação decorrente

Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO SEMAD Nº 002 DE 05 DE
MAIO DE 2020
O SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe confere a legislação em vigor e,
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº
11.893 de 18 de março de 2020
que
estabeleceu o Estado de situação de
emergência de saúde pública no Município
de Nova Iguaçu.
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal
nº 11.933 de 30 de abril de 2020 que
prorrogou o Estado de situação de
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emergência de saúde pública no Município de
Nova Iguaçu.
CONSIDERANDO o objetivo de resguardar o
interesse da coletividade na prevenção do
contágio do coronavírus (COVID-19).
CONSIDERANDO a Resolução SEMAD nº
001/2020 de 18 de março de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º-Fica prorrogado os efeitos da
Resolução SEMAD nº 001/2020 até 31 de
maio de 2020.
Art. 2º-Altera o prazo estabelecido no artigo 8º
da Resolução SEMAD nº 001/2020 para 01 a
18 de junho de 2020.
Art. 3º -Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

RESOLVE:
Art. 1º Fica prorrogada a vigência das
medidas disposta no Art. 1º da Resolução
nº 1, de 30 de março de 2020, do
Gabinete de Crise para Enfrentamento da
Emergência
de
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional, que passa a
vigorar até 30 de junho de 2020.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE
Coordenador do Gabinete de Crise
Secretaria Municipal de Saúde
ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN
Secretaria Municipal de Administração

ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 60/701822-9

ALEXANDRE BATISTA PINTO
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
ELAINE MEDEIROS FONSECA DA SILVA
Secretaria Municipal de Assistência Social
MÁRCIA EDILENE MARTINS DE PAULA

RESOLUÇÃO Nº 4 DE 31 DE MAIO DE 2020:
Prorroga as medidas da resolução nº 1
de 30 de março de 2020 que detalha
as
atividades
temporariamente
suspensas
em
decorrência
da
pandemia do novo coronavírus (COVID19).

O Gabinete de Crise para Enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional
decorrente
do
novo
coronavírus, instituído por meio do Decreto
Municipal nº 11.891 de 13 de março de
2020,
CONSIDERANDO,

Secretaria Municipal de Governo –Assessoria
de Imprensa
MARIA VIRGÍNIA ANDRADE DA ROCHA
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO SEMAD Nº 003 DE 02 DE
JUNHO DE 2020.

O SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe confere a legislação em vigor e,

o Decreto Municipal nº 11.958 de 31 de maio
de 2020, que prorroga a vigência do Decreto
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº
11.908 de 30 de março de 2020 que dispõe
11.893 de 18 de março de 2020
que
sobre as medidas de enfrentamento da
estabeleceu
o
estado
de
situação
de
propagação decorrente do novo coronavírus
emergência de saúde pública no Município
(COVID-19) no âmbito da Administração
de Nova Iguaçu.
Pública,
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CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº
11.958 de 31 de maio de 2020 que prorrogou
o estado de situação de emergência de saúde
pública no Município de Nova Iguaçu.
CONSIDERANDO o objetivo de resguardar o
interesse da coletividade na prevenção do
contágio do coronavírus (COVID-19).
CONSIDERANDO as Resoluções SEMAD
nº 001/2020 e SEMAD nº 002/2020.
RESOLVE:
Art. 1º-Ficam prorrogado os efeitos da
Resolução SEMAD nº 001/2020 até30 de
junho de 2020.
Art. 2º-Altera o prazo estabelecido no artigo 8º
da Resolução SEMAD nº 001/2020 para 01 a
17 de julho de 2020.
Art. 3º-Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 60/701822-9

RESOLUÇÃO CONDEMA N° 01/2020, DE 25
DE MAIO DE 2020: Dispõe sobre critérios
para a realização de reuniões não
presenciais, por videoconferências, no
âmbito do CONDEMA Nova Iguaçu.

’’O
Conselho
Municipal
para
o
Desenvolvimento e Meio Ambiente –
CONDEMA Nova Iguaçu, criado pela Lei nº
2.868, de 03 de dezembro de 1997, alterado
pela Lei n 4018/2009, que instituiu a Política
Municipal de Meio
Ambiente,
órgão
consultivo,
deliberativo
e
de
assessoramento em questão referente ao
meio ambiente, de natureza permanente, no
uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO:

-a Lei Federal nº 12.527, de 18novembro de
2011, que Regula o acesso a informações
previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso
II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da
Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº
11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos
da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991;
e dá outras providências;
-o Decreto Estadual n°47.052 de 29 de abril
de 2020, que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação decorrente
do
novo coronavírus (COVID-19), em
decorrência da situação de emergência em
saúde, e dá outras providências;-o Decreto
Municipal nº 11.910, de 6 de abril de 2020,
que dispõe sobre as
medidas
de
enfrentamento da propagação decorrente
do novo coronavírus (COVID-19);
-a primazia de reunir em norma única, os
meios necessários em adequação para o
momento de pandemia pelo coronavírus
(COVID-19), que exige dos Órgãos Públicos
medidas excepcionais e imediatas, que
possibilitem a eficácia e segurança dos
atos administrativos, a fim de promover a
devida continuidade dos serviços públicos;
-a legalidade administrativa, que obriga à
administração pública, de forma prévia, fazer
valer seus atos, em obediência aos
parâmetros descritos na Constituição Federal;
-a necessidade de estabelecer os critérios
gerais para a realização de reuniões não
presenciais, por videoconferências, no
âmbito CONDEMA Nova Iguaçu, a fim de
atender ao interesse público, visando a
adequação dessas atividades em face das
medidas providenciadas pelos poderes
públicos;
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer os procedimentos para a
realização de reuniões não presenciais do
CONDEMA Nova Iguaçu, por vídeo
conferência, através da rede mundial de
computadores, nos termos previstos na Lei nº
2.868, de03 de dezembro de 1997, e demais
dispositivos legais vigentes.

Art. 2° As reuniões serão públicas, de
-o seu Regimento Interno, publicado no D.O
acordo com o previsto
no Regimento
do munício de Nova Iguaçu, dia 28 de abril de
Interno vigente.
2016;
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Art. 3º O CONDEMA Nova Iguaçu deverá
possibilitar amplo acesso às reuniões, por
intermédio de ferramentas próprias, seguras
e confiáveis existentes na rede mundial
de
computadores,
guardadas
as
peculiaridades de cada caso, em respeito
à publicidade dos atos e resultados
decorrentes.
§1° As realizações das reuniões deverão ser
precedidas de comunicados-prévios, com
ampla publicidade no meio eletrônico ou
digital, compatível, em prazo razoável e desde
que obedecido o Regimento Interno e demais
normas que regulamentam as diversas
instâncias.
§2° Todas as reuniões serão gravadas e as
presenças serão registradas através do chat.
§3°
Aos
membros-participantes
por
videoconferência será permitido votar e ser
votado, pedir vista de autos e visualizar
documentos, obedecidas as condições
estabelecidas no Regimento Interno.
§4° As votações serão realizadas através
de chamadas nominais para registro e
confirmação de titularidade.
§5°
As
atas
das
reuniões
serão
publicadas
conforme
disposto
no
Regimento Interno. Nelas deverão constar
explicitamente o caráter de “Reunião Não
Presencial”.
Art. 4° As reuniões em que for utilizado
sistema de videoconferência serão suspensas
imediatamente, caso verificado problema
técnico
na ferramenta utilizada para
transmissão da reunião.
§ 1º Se a conexão não for restabelecida
no prazo de trinta minutos, a reunião será
encerrada.

§ 5º No caso da necessidade de
encerramento da reunião por motivos
técnicos, previstos no caput, os pontos
pendentes
entrarão
na
reunião
extraordinária ou na pauta da reunião
ordinária seguinte, conforme Regimento
Interno.
Art. 5° As disposições constantes desta
Resolução vigorarão enquanto perdurar as
restrições delineadas pela legislação vigente,
devendo cessar seus efeitos, imediatamente,
quando houver revogação das medidas
excepcionadas pelos entes federativos.
Art. 6° Serão automaticamente aplicadas as
disposições legais constantes no Regimento
Interno deste Conselho.
Art. 7° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua aprovação.
Nova Iguaçu, 25 de maio de 2020.

José Arnaldo dos Anjos de Oliveira
Presidente –CONDEMA Nova Iguaçu

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Resolução SEMED n° 05 de 15 de junho de
2020: Dispõe sobre divulgação
nos
canais
de comunicação da secretaria
municipal de educação das ferramentas
tecnológicas capazes de viabilizar a
realização de modo não presencial o
atendimento e orientações de demandas
externas no período de enfrentamento
da propagação do novo coronavírus
(COVID-19).

§ 2º Quando problemas técnicos, previstos
no caput, interromperem qualquer votação,
esta deverá ser refeita.

A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO, usando das suas atribuições
que lhe conferem as legislações vigentes, e:

§ 3º As decisões tomadas antes da
ocorrência de problemas técnicos, previstos
no caput, no sistema de videoconferência
serão válidas.

CONSIDERANDO a classificação
da
situação mundial do Novo Coronavírus
(COVID-19)
como
pandemia
pela
Organização Mundial de Saúde (OMS);

§ 4º Todas as ocorrências deverão ser
registradas em ata de reunião.

CONSIDERANDO a obrigatoriedade dos
órgãos e entidades públicas e privadas de
evitar a propagação da COVID-19;
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CONSIDERANDO os Decretos Municipais
nos. 11.908, de 30/03/2020, 11.916, de
13/04/2020 e 11.933, de 30/04/2020, que
dispuseram sobre as medidas
de
enfrentamento da propagação decorrente
do novo Coronavírus (COVID-19);

o recebimento de demandas externas, bem
como
para
apresentar
eventuais
esclarecimentos. Deste modo, apresentamse os principais contatos nos termos abaixo
transcritos:

CONSIDERANDO a
suspensão
do
atendimento e a prática de atos que
envolvam a presença de público externo
nos órgãos de execução e administrativos
da
Prefeitura
Municipal
de
Nova
Iguaçu, e consequentemente da Secretaria
Municipal de Educação, ressalvados os casos
urgentes e de relevante interesse público;
CONSIDERANDO a
necessidade
de
manter a limitação de atos presenciais e
que importem circulação de pessoas às
situações em que se mostre inviável o atuar
remoto, a fim de se evitar a propagação
da COVID-19;
CONSIDERANDO o artigo 18, inciso III da
Lei de diretrizes e bases da educação
nacional n°9.394/96 e o artigo 2º, inciso IV, da
Lei nº 3.881, de 05/11/2007, segundo os quais
as Instituições de Educação Infantil criadas e
mantidas pela iniciativa privada no âmbito
da cidade de Nova Iguaçu pertencem ao
Sistema Municipal de Educação;
CONSIDERANDO a
necessidade
de
oferecer a essas instituições um canal de
comunicação através do qual possam
esclarecer
questões relacionadas ao
processo escolar nesse período de
isolamento social.
RESOLVE:
Art. 1 -Esta Resolução determina que seja
realizada a ampla divulgação nos canais de
comunicação da Secretaria Municipal de
Educação das ferramentas tecnológicas
capazes
de
viabilizar,
durante
a
circunstância excepcional e temporária de
pandemia, a realização de modo não
presencial o atendimento e orientações de
demandas externas.
Art. 2-Considerada a natureza dinâmica dos
eventos relacionados à Educação, em
especial no período de pandemia decorrente
da COVID-19, mostra-se patente a
necessidade de ofertar maior visibilidade dos
contatos telefônicos e meios eletrônicos para

Art. 3-Ressalte-se que os e-mails do Setor
de
Educação
Infantil
(educacaoinfantil.semed@novaiguacu.rj.gov.
br) e do setor da Supervisão Escolar
(supervisaoescolar.semed@novaiguacu.rj.go
v.br) serão os canais de comunicação entre
a Secretaria Municipal de Educação e
as instituições privadas, para dirimir dúvidas
e
prestar
esclarecimentos quanto ao
processo escolar nesse período de
isolamento social.
Art. 4–Os canais de comunicação da
Secretaria
Municipal
de
Educação
funcionarão nos horários estabelecidos para
os órgãos do Município, qual seja: segunda à
sexta-feira, no período de 11:00 às 15:00
horas.
Art. 5-Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação.

Maria Virgínia Andrade Rocha
Secretária Municipal de Educação –
SEMED
Mat. nº 11/694.638-8

Maria Virgínia Andrade Rocha
Secretária Municipal de Educação –
SEMED
Mat. nº 11/694.638-8
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RESOLUÇÃO GABINETE Nº 005/2020
SEMUS: Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus –COVID 19.

Considerando que o momento atual é
complexo, carecendo de um esforço conjunto
na gestão e adoção das medidas necessárias
aos riscos que a situação demanda e o
emprego
urgente
de
medidas
de
prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública;
RESOLVE:

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
NOVA IGUAÇU, nomeado pela Portaria nº
330/PCNI de 29 de junho de 2018,
publicada no Diário Oficial de 30 de junho de
2018, no uso de suas atribuições e,
Considerando que a saúde é direito de
todos de dever do Estado, garantindo
mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, na forma
do art. 196 da Constituição Federal;
Considerando a Lei Federal nº 8.080, de
19 de setembro de 1990, que dispõe sobre
as condições para promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes;
Considerando o Decreto Federal nº 10.212,
de 30 de janeiro de 2020, que promulga o
texto revisado do Regulamento Sanitário
Internacional;
Considerando a Declaração da Organização
Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020,
de que o surto do novo Coronavírus (COVID19) constitui Emergência em Saúde Pública
de importância internacional (ESPII);
Considerando
a
classificação
pela
Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do COVID19;Considerando o Decreto Estadual nº
49.970, de 13 de março de 2020, que dispõe
sobre medidas temporárias de prevenção
ao contágio e de enfretamento do novo
Coronavírus;
Considerando o Decreto Municipal nº
11.893, de 17 de março de 2020, que
declara situação de emergência e dispõe
medidas de prevenção e enfrentamento a
propagação do novo Coronavírus (COVID-19)
no âmbito municipal;

Art. 1º -Prorrogar o disposto no art. 03 da
Resolução
SEMUS
nº
001/2020,
suspendendo até 31 de agosto de 2020, a
fruição de férias e licenças de servidores e
contratados temporariamente da Secretaria
Municipal de Saúde e, de suas Unidades de
Saúde e Unidades Hospitalares.
Parágrafo único. Excepcionaliza-se da regra
prevista no caput deste artigo os servidores
e
contratados
temporariamente,
que
desenvolvam
atividades
meramente
administrativas,
de
acordo
com
a
conveniência da chefia imediata e após
avaliação e pronunciamento formal do
Subsecretário da área competente, sempre
sendo observado a não desassistência da
população.
Art. 4º -As adoções das medidas desta
Resolução
poderão
ser reavaliadas a
qualquer momento de acordo com a evolução
da pandemia.
Art. 5º -Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação.
Nova Iguaçu, 10 de junho de 2020.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE
Secretário Municipal de Saúde
Mat. 60/705.996-7

RESOLUÇÃO: Nº013/CMAS/2020: Dispõe
sobre a prorrogação da validade dos
certificados de registro de entidades no
CMAS.
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O Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social de Nova Iguaçu -CMAS/NI.
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Artigo 90 a
94A, que tratam das entidades de
atendimento e de seu registro e do registro
dos programas governamentais e não
governamentais;
CONSIDERANDO: A Lei Municipal n° 2.733
de 28 de Dezembro de 1995, alterada pela Lei
nº 4.797, de 23 de outubro de 2018 que dispõe
sobre a criação do Conselho Municipal de
Assistência
Social,
sua
organização,
composição, gestão, administrativo e dá
outras providencias;
CONSIDERANDO: que o prazo de validade
dos Certificados de Registro de Entidades,
conferidos por este Conselho Municipal,
expirou em 30 de Abril de 2020;
CONSIDERANDO: que a Resolução nº 09
de 30 abril de 2020 que prorroga o prazo
de
entrega
de
documentação
de
certificação anual até 31 de julho de 2020;
CONSIDERANDO: o Decreto Municipal nº
11.893, publicado nos Atos Oficiais em 14
de março de 2020, que declara situação de
emergência e dispõe medidas de prevenção
e enfrentamento a propagação do novo
coronavírus (COVID-19) no âmbito municipal,
cujo período de vigência foi prorrogado pelo
Decreto Municipal nº 11.907, publicado nos
Atos Oficiais em 31 de março de 2020 e pelo
Decreto Municipal nº 11.916, publicado nos
Atos Oficiais em 14 de abril de2020;
CONSIDERANDO: a resolução 26/CEASRJ/20 de 28 de abril de 2020, artigo 10º
que cita a Resolução Nº 04/CNAS/20 de 02 de
abril de 2020 que os conselhos devem
publicar a prorrogação de entrega dos
documentos.
RESOLVE:
Art. 1º -Prorrogar o prazo de entrega
dos documentos para a regulamentação
anual de 2020 até dia 30 de setembro do ano
corrente.
Art. 2º-Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Nova Iguaçu/Rio de Janeiro 17 de Junho de
2020.

Victor Hugo Miranda da Silva
Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social da Cidade de Nova
Iguaçu.

RESOLUÇÃO Nº 5 DE 30 DE JUNHO DE
2020: Prorroga as medidas da Resolução
nº1 de 30 de março de 2020 que detalha
as
atividades
temporariamente
suspensas
em
decorrência
da
pandemia do novo coronavírus (COVID19).

O Gabinete de Crise para Enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional
decorrente
do
novo
coronavírus, instituído por meio do Decreto
Municipal nº 11.891 de 13 de março de
2020,
Considerando Decreto Municipal nº 11.982
de 30 de junho de 2020, que prorroga a
vigência do Decreto 11.908 de 30 de março de
2020 que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da propagação decorrente
do novo coronavírus
(Sars-CoV02
/
COVID-19) no âmbito da Administração
Pública,
RESOLVE:
Art. 1º Fica prorrogada a vigência das
medidas disposta no Art. 1º da Resolução
nº 1, de 30 de março de 2020, do
Gabinete de Crise para Enfrentamento da
Emergência
de
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional, que passa a
vigorar até 18 de julho de 2020.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA
LEITE
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Coordenador do Gabinete de Crise
Secretaria Municipal de Saúde

Considerando a Resolução CNAS n° 33, de
12dedezembro de 2012, que dispõe sobre a
Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social;

ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN

Considerando a Portaria nº 369, de 29 de
abril de 2020, do Ministério da Cidadania, que
trata do Repasse Financeiro Emergencial
devido à situação de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional -ESPIN,
em decorrência de infecção humana pelo
novo coronavírus, COVID-19;

Secretaria Municipal de Administração

ALEXANDRE BATISTA PINTO
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

ELAINE MEDEIROS FONSECA DA SILVA
Secretaria Municipal de Assistência Social

MÁRCIA EDILENE MARTINS DE PAULA
Secretaria Municipal de Governo –
Assessoria de Imprensa

MARIA VIRGÍNIA ANDRADE DA ROCHA
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO Nº14, DE 08 DE JULHO DE
2020: Dispõe sobre a aprovação do
Plano de Ação do Repasse Financeiro
Emergencial, de que trata a Portaria nº
369, de 29 de abril de 2020, do Ministério
da Cidadania.

Considerando o disposto na Portaria nº
63, de 30 de abril de 2020, da Secretaria
Nacional de Assistência Social, que trata da
operacionalização da adesão do repasse
financeiro emergencial em decorrência da
COVID-19;
RESOLVE:
Art. 1º.Aprovar o Plano de Ação do Repasse
Financeiro Emergencial, de que trata a
Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020,
do Ministério da Cidadania, para a execução
de ações socioassistenciais e estruturação da
rede do Sistema Único de Assistência
Social -SUAS, no âmbito do município
devido à situação de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional ESPIN, em decorrência de infecção humana
pelo novo coronavírus, COVID-19.
Art. 2º.Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Nova Iguaçu, 08 de julho de 2020.

VICTOR HUGO MIRANDA DA SILVA
O
CONSELHO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
(CMAS),
em
reunião realizada no dia 07 de julho de 2020,
no uso da competência que lhe confere o § 4º
do artigo 17 da Lei n.º 8.742, de 7 de
dezembro de 1993 -Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS);
Considerando A Lei nº 4.797, de 23 de
outubro de 2018, que dispõe sobre a
finalidade, fixa os princípios e diretrizes,
a competência e o funcionamento do
Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS;

Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 08 DE JULHO DE
2020: Dispõe sobre a aprovação do
requerimento da segunda parcela para
aquisição
de
Equipamentos
de
Proteção Individual (EPI) referente ao
Repasse Financeiro Emergencial, de que
trata a Portaria nº 369, de 29 de abril de
2020, do Ministério da Cidadania.
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O
CONSELHO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
(CMAS),
em
reunião realizada no dia07dejulhode 2020, no
uso da competência que lhe confere o § 4º do
artigo 17 da Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro
de 1993 -Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS);Considerando A Lei nº 4.797, de 23
de outubro de 2018, que dispõe sobre a
finalidade, fixa os princípios e diretrizes,
a competência e o funcionamento do
Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS;
Considerando a Resolução CNAS n° 33, de
12dedezembro de 2012, que dispõe sobre a
Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social;
Considerando a Portaria nº 369, de 29 de
abril de 2020, do Ministério da Cidadania, que
trata do Repasse Financeiro Emergencial
devido à situação de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional -ESPIN,
em decorrência de infecção humana pelo
novo coronavírus, COVID-19;
Considerando o disposto na Portaria nº
63, de 30 de abril de 2020, da Secretaria
Nacional de Assistência Social, que trata da
operacionalização da adesão do repasse
financeiro emergencial em decorrência da
COVID-19;
Considerando a manutenção da situação de
calamidade em decorrência do surto de
COVID-19 em âmbito municipal pelo
Decreto Municipal nº 11.907/2020 e a real
necessidade
de
disponibilização
de
Equipamentos de Proteção Individual aos
profissionais que atuam no âmbito da
assistência social no município.
RESOLVE:
Art. 1º.Aprovar o requerimento da segunda
parcela para aquisição de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) referente ao
Repasse Financeiro Emergencial, de que trata
a Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020, do
Ministério da Cidadania, devido à situação
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Nacional -ESPIN,
em
decorrência de infecção humana pelo novo
coronavírus, COVID-19.
Art. 2º.Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Nova Iguaçu, 08 de julho de 2020.

VICTOR HUGO MIRANDA DA SILVA
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO SEMAD Nº 004 DE 24 DE
JULHO DE 2020.

O SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe confere a legislação em vigor e,
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº
11.893 de 18 de março de 2020
que
estabeleceu o estado de situação de
emergência de saúde pública no Município
de Nova Iguaçu.
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº
11.987 de 03 de julho de 2020 que
estabeleceu as medidas preventivas para
enfrentamento ao combate do Coronavírus
no Município de Nova Iguaçu.
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº
12.007de 19 de julho de 2020
que
estabeleceu as medidas preventivas para
enfrentamento ao combate do Coronavírus
no Município de Nova Iguaçu.
CONSIDERANDO o objetivo de resguardar o
interesse da coletividade na prevenção do
contágio do coronavírus (COVID-19).
RESOLVE:
Art. 1º -Fica alterado o horário de
funcionamento da SEMAD de 10h às 16h,
para atendimento aos servidores a partir de 27
de julho de 2020.
Art. 2º -Fica retomado a partir de 27 de julho
de 2020 o curso do prazo processual nos
processos
administrativos
perante
a
Secretaria Municipal de Administração da
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu.
Parágrafo único –Para acesso aos autos
dos processos físicos os requerentes e
interessados deverão realizar agendamento
prévio como medidas de segurança sanitária.
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Art. 3º -O atendimento presencial nos
Setores da SEMAD se dará mediante
agendamento prévio, por telefone, conforme
abaixo:
I –Superintendência de Folha de Pagamento
–3779-0964;
II -Superintendência de Recursos Humanos –
3779-0620;
III –Protocolo -3779-0950;
IV -PIS/PASEP (C.A.A.A.C) -3779-0400.
Art. 4º -O atendimento da Coordenadoria de
Almoxarifado da SEMAD se dará por contato
telefônico (3779-1169) para verificar a
existência de materiais e agendar a retirada
dos materiais.
Art. 5º -O atendimento da Coordenadoria de
Tecnologia da Informação da SEMAD para
entrega de suprimentos de impressoras se
dará por contato telefônico (3779-0831) para
verificar a existência de materiais e agendar a
retirada dos suprimentos.
Art. 6º -O atendimento aos servidores para
Posse, Retirada de Certidão e Declaração,
Assinatura e Renovação de Estágio e
PIS/PASEP
pela Superintendência de
Recursos Humanos se dará mediante
agendamento prévio, conforme artigo 3º desta
Resolução.
§1º –O atendimento do Setor de Férias deverá
ser realizado por telefone (3779-0620) e por
e-mail
(crh.semad@novaiguacu.rj.gov.br)
pelos responsáveis pelos Recursos Humanos
das Secretarias.
§2º -O atendimento presencial aos servidores
pelo Setor de Férias será realizado mediante
agendamento prévio. Os mesmos deverão
priorizar o atendimento pelos responsáveis
pelos
Recursos
Humanos
de
suas
Secretarias/Unidades.
Art. 7º -Para acesso as instalações da
SEMAD, seja para atendimento presencial e
para os servidores da SEMAD, são
obrigatórias a utilização de mascara facial e
outros
equipamentos de segurança
necessários por parte de todos.
Parágrafo único –O não cumprimento do
disposto no caput deste artigo implicará no

impedimento e recusa da realização do
atendimento, mesmo que agendado ou não.
Art. 8º -A expedição de Contracheques e
Informe de Rendimentos somente será por
meio do Portal do Servidor, diretamente
pelo site da Prefeitura de Nova Iguaçu
(www.novaiguacu.rj.gov.br).
§1º –O servidor que não possua acesso ao
Portal do Servidor deverá contatar a
Superintendência de Folha de Pagamento
para receber seu acesso mediante telefone
fornecido.
§2º –O servidor que tenha que informar a
Conta Bancária do Banco Itaú, para fins de
recebimento dos seus vencimentos, deverá
encaminhar
por
e-mail
para
a
Superintendência de Folha de Pagamento
(cfp.semad@novaiguacu.rj.gov.br)
os
seguintes documentos digitalizados:
a)Documento de comprovação de abertura
da conta ou cartão bancário, frente e verso,
contento a conta bancária;
b)Documento de Identidade e CPF do
servidor.
§3º –A Consulta a andamento de processos
poderá ser realizada por telefone em
contato com o Protocolo da SEMAD ou
pelo telefone dos setores da SEMAD e
Portal do Servidor, diretamente pelo site da
Prefeitura
de
Nova
Iguaçu
(www.novaiguacu.rj.gov.br).
§4º -A abertura de processos administrativos
pelo Protocolo da SEMAD será mediante
agendamento prévio, conforme artigo 3º desta
Resolução.
Art. 9º -A entrega da Cópia da Declaração
de Imposto de Renda, correspondente ao
exercício de2020, ano base 2019, na SEMAD
terá o prazo encerrado, em definitivo, no dia
31 de julho de 2020.
Art. 10º -O expediente interno para os
servidores da SEMAD será de 9h às 17h,
com atendimento ao público externo
conforme art. 1º desta Resolução.
Parágrafo único –os servidores enquadrados
no grupo de risco e maiores de 60 anos
permanecerão em sistema de “home office”
até 31 de julho de 2020, conforme parágrafo
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único do Art. 1º do Decreto Municipal nº
12.006/2020, devendo retornar as suas
funções a partir de 03 de agosto de 2020.
Art. 11º -Os casos omissos serão tratados
pelo Secretário Municipal de Administração.
Art. 12º -Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 60/701822-9

RESOLUÇÃO N.º 6 DE 17 DE SETEMBRO
DE 2020

O Gabinete de Crise para Enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional
decorrente
do
novo
coronavírus, instituído por meio do Decreto
Municipal nº 11.891 de 13 de março de
2020,
CONSIDERANDO:
I –as medidas de emergência em saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional, ou seja, as situações dispostas
no Regulamento Sanitário Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal n.º
10.212, de 30 de janeiro de 2020;
II –o Decreto n.º 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância Nacional -ESPIN, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de
Importância
Internacional
e
o
reconhecimento de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização
Mundial da Saúde -OMS;
III –a Portaria n.º 356, de 11 de março de
2020, que dispõem sobre a regulamentação
e operacionalização do disposto na Lei n.º
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
estabelece as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de

importância internacional
coronavírus (COVID-19);

decorrente

do

IV –a declaração do estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19) em
todo o território nacional por meio da Portaria
n.º 454, de 20 de março de 2020 do Ministério
da Saúde;
V –os Boletins Epidemiológicos n.º 07 e n.º 11
do Ministério da Saúde que dispõem sobre as
medidas de enfrentamento ao novo
coronavírus (Sars-CoV-2);
VI –as diretrizes de atendimento integral,
universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e
recuperação de saúde individual e coletiva,
além da integração das ações e serviços de
saúde dos Municípios ao Sistema Único de
Saúde conforme o artigo 289, incisos I e IV, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
VII –o Decreto Legislativo n.º 6 de 20 de
março de 2020 do Senado Federal que
reconhece o estado de calamidade pública;
VIII –a decretação do Estado de Calamidade
Pública no Estado do Rio de Janeiro em
decorrência do novo coronavírus (COVID19) por meio do Decreto Estadual n.º 46.984
de 20 de março de 2020;
IX –o Decreto Estadual n.º 47.250 de 4 de
setembro de 2020 que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento da propagação do
novo coronavírus (Sars-CoV-2),
em
decorrência da emergência em saúde e
dáoutras providencias;
X –a
declaração
da
Situação
de
Calamidade por meio do Decreto Municipal
n.º 11.907 de 30 de março de 2020,
reconhecida pela Câmara Municipal por meio
da Lei n.º 4.894 de 15 de maio de 2020, assim
como pela Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro –Alerj;
XI –o Decreto n.º 11. 965 de 7 de junho de
2020 que aprova o Plano de Contingência e
Monitoramento
para
enfrentamento
à
propagação do novo coronavírus (Sars-Cov2), que dispõe sobre Sistema de Bandeiras,
o Plano de Retomada e outras providências.
XII –o monitoramento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde que coordena
a Vigilância em Saúde, a Sala de Situação, o
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Grupo Condutor de Enfrentamento e o Grupo
de Trabalho de Gerenciamento de Resposta
ao Coronavírus, instituídos por meio da
Portaria
n.º
37/SEMUS/2020,
e pelo
Gabinete de Crise criado por meio do
Decreto n.º 11.891 de 13 de março de 2020;
XIII –o Boletim Epidemiológico n.º 30 do
Ministério
da
Saúde;
o
Boletim
Epidemiológico n.º 6 da Secretaria de Estado
de Saúde do Rio de Janeiro; e, o Boletim
Epidemiológico n.º 22 da Secretaria Municipal
de Saúde de Nova Iguaçu que demonstram a
situação epidemiológica do coronavírus (SarsCoV-2 / Covid-19);
XIV –guia da Organização Mundial da
Saúde –OMS, do Fundo das Nações Unidas
para a Infância –Unicef e da Organização
das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura –Unesco sobre a
retomada das aulas;
XV –comunicado da Sociedade de Pediatria
do Rio de Janeiro (Soperj), de 12 de setembro
de 2020;
XVI –a autorização para retomada das aulas
presenciais pelas unidades de
ensino
privadas conforme Decreto Estadual n.º
47.250 de 4 de setembro de 2020, Art. 6º, §
1º;
RESOLVE:
Art.
1ºFicam
estabelecidas
as
recomendações sanitárias e administrativas
a serem adotadas pelas instituições de
ensino privadas, com classes de educação
infantil e na modalidade creche, no retorno às
atividades presenciais, para fins de prevenção
e controle da transmissão do novo
coronavírus enquanto perdurar o estado de
pandemia por COVID-19.
Parágrafo único. O retorno das atividades
educacionais presenciais deverá ocorrer de
forma gradual com no máximo 30% do
número de vagas usuais, em etapas e com
revezamento.
Art. 2º As instituições de ensino deverão
adotar as seguintes medidas gerais como
parte das ações de prevenção e controle da
transmissão do novo coronavírus (COVID-19):
I –manter registro atualizado dos contatos de
emergência dos alunos e funcionários;

II –assegurar o uso permanente
máscaras, por parte de todos
funcionários, em todas as dependências
estabelecimento, obedecendo a troca
máscara a cada duas horas.

de
os
do
da

III –estabelecer estratégias para adequada
troca das máscaras pelos alunos e prestar
a devida assistência e supervisão do uso
de máscaras por crianças, em especial as
que apresentarem dificuldades ou maior grau
de dependência;
IV –providenciar, antes do retorno das aulas
presenciais, toda a estrutura e recursos
necessários para implementar as ações de
prevenção; e,
V –suspender imediatamente as aulas em
caso de falta de água, preparações
alcoólicas a 70% (setenta por cento),
sabonete líquido, toalhas de papel ou outros
produtos de higiene, retornando as atividades
apenas após o restabelecimento das
condições necessárias para prevenção do
novo coronavírus (COVID-19).Art. 3ºCom
relação ao distanciamento social:
I –disponibilizar materiais e orientações aos
pais ou responsáveis para realização de
atividades educacionais com as crianças no
domicilio sobre Covid-19;
II –colocar os berços ou outros locais onde
as crianças dormem com distanciamento de
aos menos 1,5 metro. Profissionais devem
fazer uso de máscara a todo momento;
III –organizar a entrada e a saída de pais ou
responsáveis, que devem usar máscaras;
IV –recomendável que a mesma pessoa,
exceto as de grupo de risco para COVID-19,
leve e busque a criança todos os dias. Todos
devem fazer uso de máscara;
V –fazer intervalos intercalados entre as
turmas para reduzir a quantidade de crianças
em um mesmo espaço. A entrada em horários
diferentes, com dez minutos de intervalo
entre cada grupo, para evitar aglomeração
na porta;
VI –atividades de movimento podem ser
realizadas com grupos menores de crianças,
preferencialmente ao ar livre, e os
profissionais devem fazer uso de máscara;
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VII –separar as crianças em grupos ou turmas
fixos e não misturá-las;
VIII –sinalizar rotas dentro das escolas, para
que os alunos mantenham distância entre si;
IX –fomentar horários alternativos e escalas
de trabalho;
X –sentar as crianças mais afastadas umas
das outras, sugira que elas façam
alongamento, abrindo os braços, mantendo
espaço para que não encostem nos colegas;
XI –orientar as crianças se cumprimentarem a
distância;
Art. 4ºCom relação a higiene pessoal:
I –as crianças devem lavar as mãos com água
e sabão(caso não esteja disponível, usar
álcool em gel 70%), conforme indicações da
Anvisa, ao chegar e sair da escola, após cada
aula, antes e após as refeições;
II –todos os profissionais devem higienizar
as mãos, conforme as indicações da Anvisa,
frequentemente e após o contato com cada
criança, especialmente antes e após trocar
fraldas, preparar e servir alimentos,
alimentar crianças e ajudá-las no uso do
banheiro;
III –uso de máscara somente para crianças
com idade superior a dois anos, de acordo
com a Nota de Alerta da Sociedade Brasileira
de Pediatria de 29/05/2020.
IV –crianças não devem levar brinquedos de
casa para a escola;
V –crianças não devem manipular alimentos
em atividades pedagógicas;
VI –impedir que objetos de uso pessoal sejam
usados por mais de uma criança, como copos
e talheres;
VII –mamadeiras e bicos devem ser
higienizados
seguindo
procedimentos
apropriados, com uso de escova após fervura
e solução de hipoclorito de sódio. O mesmo
deve ser feito com utensílios utilizados pelos
bebês, como chupetas e copos;
VIII –profissionais que preparam e servem
alimentos devem utilizar Equipamentos de
Proteção Individual -EPIs e seguir protocolos
de higiene de manipulação dos alimentos;

IX –utilizar medidas de higiene respiratória,
como cobrir tosses e espirros com o cotovelo
ou papel toalha e lavar as mãos com
frequência e jogar o papel em local adequado;
X –crianças
com
deficiência
que
apresentam
dificuldades
ou
impossibilidade para a execução da
lavagem ou desinfecção adequada das
mãos precisam receber apoio;
XI –estudantes que fazem uso de cadeiras
de rodas e constantemente tocam essas
rodas devem lavar as mãos com bastante
frequência, além de poderem optar por usar
luvas descartáveis e ter sempre álcool em gel
à sua disposição;
XII –o uso de máscara pode prejudicar a
socialização de alunos com deficiência
auditiva, especialmente aqueles que praticam
a leitura labial ou se comunicam por língua de
sinais. Nesses casos, é obrigatório adotar o
uso de máscaras transparentes para
visualização e/ou leitura labial;
XIII –vale
considerar
que
alguns
estudantes com deficiência ou transtornos
do espectro do autismo podem apresentar
maior dificuldade para tolerar o uso da
máscara. Neste caso, o uso deve ser
flexibilizado, seguindo as demais medidas de
higiene e distanciamento social
Art. 5ºCom relação a limpeza e higiene de
ambientes:
I –higienizar brinquedos, trocador (após cada
troca de fralda), tapetes de estimulação e
todos os objetos de uso comum antes do
início das aulas de cada turno e sempre que
possível, de acordo com a Nota Técnica Nº
22/2020 da Anvisa;
II –separar lençol, travesseiro e colchonete
de cada criança (sendo proibido
o
compartilhamento). Estes itens devem ser
de material facilmente lavável, e devem ser
higienizados periodicamente ou antes do uso
pela criança;
III –brinquedos que não podem
higienizados não devem ser utilizados;

ser

IV –não usar produtos de limpeza perto de
crianças;
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V –não permitir que as crianças tragam
brinquedos de casa;
VI –evitar o
uso
de
bebedouros,
recomendando que alunos levem sua
própria garrafa de água de casa;
VII –crianças da Educação Infantil devem
receber auxílio no uso dos banheiros, com
vasos sanitários higienizados logo antes e
após o uso de cada;
VIII –crianças
com deficiência que
apresentam dificuldades ou impossibilidade
para a execução da lavagem ou
desinfecção adequada das mãos precisam
receber apoio.
Art. 6ºCom relação a informação e
comunicação aos pais, responsáveis, alunos
e funcionários:
I –orientar pais ou responsáveis sobre as
regras de funcionamento da unidade escolar
antes da reabertura;
II –realizar
ações
sensibilização
das
responsáveis;

permanentes
de
crianças,
pais
e

III -comunicar pais e responsáveis que a
criança fique em casa quando ela estiver
doente;
IV –educandos que são levados e buscados
na instituição de ensino por responsáveis,
devem ter formas seguras e organizadas
de serem entregues e levados, evitando que
tais responsáveis circulem no ambiente
escolar;
Art. 7ºO descumprimento das disposições
contidas nesta resolução implicará na
suspensão
imediata de autorização de
funcionamento, com base no Decreto de
Calamidade em Saúde Pública devido a
pandemia por SARS-CoV-2.

Secretaria Municipal de Educação

RESOLUÇÃO PGM N.° 04/2020.
Considerando a necessidade de adequação
dos critérios de seleção para
o Programa de Estágio Forense da PGM-NI,
conforme previsto na
Resolução PGM n.° 11/2018, às regras de
distanciamento/isolamento
social decorrentes do estado de emergência
em saúde de importância
internacional em razão da pandemia de
COVID-19;
Considerando que a reserva de estagiários
aprovados no 1° processo
seletivo foi devidamente esgotada com a
convocação de todos os
candidatos
aptos
classificatória;

conforme

ordem

Considerando a necessidade de realização de
nova seleção pública para
recomposição do quadro do Programa de
Estágio Forense da PGM-NI;
O Procurador Geral do Município, no uso das
atribuições que lhe confere
o art. 4°, inciso III, da Lei Complementar
12/05, RESOLVE:
Art. 1° Autorizar a realização de processo
seletivo especial para a
recomposição do quadro do Programa de
Estágio Forense da PGM-NI no
exercício de 2021, observando o quantitativo
total de 100 (cem) vagas.

Art. 8ºEsta resolução entra em vigorará a
partir do dia 20 de setembro de 2020 até
enquanto perdurá a crise de saúde pública em
decorrência do novo coronavírus (SARS-CoV2), causador da Covid-19.

Art. 2° O exame de seleção dar-se-á em
ambiente virtual por meio da

Nova Iguaçu, 17 de setembro de 2020.

pelo setor de Tecnologia da Informação (TI)
da PGM-NI com supervisão

Secretaria Municipal de Saúde

plataforma “Google sala de aula”, conforme
parametrização a ser realizada

do Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR).
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Art. 3° O cumprimento do disposto nesta
Resolução deve se dar por meio
da alteração do edital publicado no DOE-NI de
13/02/2020.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Rafael Alves de Oliveira
Procurador Geral

RESOLUÇÃO SEMED Nº 010 DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2020: Dispõe sobre a
elaboração do Calendário Escolar para o
ano letivo de 2021 na Rede Municipal de
Ensino de Nova Iguaçu.
RESOLUÇÃO SEMED Nº 010 DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2020

CONSIDERANDO a Lei nº 14.040, de 18 de
agosto de 2020, que 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;
CONSIDERANDO
a
necessidade
de
estabelecer normas administrativas para o
funcionamento das Unidades Escolares que
compõe a Rede Pública
Municipal deEnsino da Cidade de Nova
Iguaçu, para o ano letivo de2021;
CONSIDERANDO
a
necessidade
de
organizar,direcionar e acompanhar a ação
educativa e o pleno desenvolvimento dos
educandos;
RESOLVE:

Dispõe sobre a elaboração do Calendário
Escolar para o ano letivo de 2021 na Rede
Municipal de Ensino de Nova Iguaçu.

Art. 1º Determinar que todas as Dobras de
Carga Horária, sejam encerradas em
18/12/2020.

A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU,
no uso de suas atribuições legais e:

Art. 2º Na elaboração do Calendário Escolar
para
o ano
letivo
de
2021,
as
UnidadesEscolares da Rede Municipal de
Educação do município de Nova Iguaçu

CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases
da
EducaçãoNacional(LDBEN)n°
9.394/96,em seuartigo24, inciso I, que institui
a carga horária mínima anual
de oitocentas horas, distribuídas por no
mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho
escolar, excluindo o tempo reservado aos
exames finais, quando
houver;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº
5/2020, aprovado em 28/04/2020, que trata da
reorganização do Calendário Escolar e da
possibilidade de
cômputo de atividades não presenciais para
fins de cumprimento da carga horária mínima
anual, em razão da Pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº
11/2020, aprovado em 07/07/2020, que
oferece Orientações Educacionais para a
Realização de Aulas e
Atividades Pedagógicas Presenciais e Não
Presenciais no contexto da Pandemia.;

deverãoobservar:
I. Início do ano letivo: 04 (quatro) de fevereiro;
II. Período de Férias
compreendido
entre
02/02/2021;

Escolares ficará
04/01/2021
a

III. Encerramento do 1º semestre: 09 (nove)
de julho;
IV. Início do 2º semestre: 26 (vinte e seis) de
julho;
V. Término do ano letivo: 21 (vinte e um) de
dezembro.
Art.3ºConsidera-secomode
efetivotrabalhoescolartoda
atividade
de
natureza pedagógica,planejada, organizada,
estruturada e coerentemente articulada
aos
princípios,
objetivos
e
metas
estabelecidas pela proposta pedagógica da
Secretaria
Municipal
de
Educação,
devidamente inserida no Projeto Político
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Pedagógico, e que, centrando sua eficácia na
aprendizagem, se desenvolva em sala de aula
e/ou em outros ambientes que desenvolvam
atividades
pedagógicas, sob a orientação e a
participação de professores e de alunos
quando pertinentes.
Parágrafo Único – Os dias/horas letivos,
constantes da programação do calendário,
que, por qualquer motivo, deixarem de
ocorrer, deverão ser repostos.
Art. 4º – As atividades de cunho pedagógico,
inerentes ao exercício da função docente,
quando realizadas em dias e/ou horários não
incluídos na jornada

- RESOLUÇÃO SEMTMU Nº 003 DE
DEZEMBRO DE 2020: Dispõe sobre a
ampliação e a prorrogação de prazos para
a Vistoria Regulamentar do Transporte de
Escolares relativo ao ano de 2020 no
Município de Nova Iguaçu.

O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
TRANSPORTE, TRÂNSITO E

DE

MOBILIDADE URBANA, no uso de suas
atribuições legais, e
CONSIDERANDO
a
política
de
distanciamento social devido à pandemia

escolar dos alunos, desde que previstas no
calendário escolar, integram oconjunto
dasincumbênciasdo professor, conforme
estabelece o artigo 13 da Lei

do coronavírus (Covid -19);

Federal 9.394/96.

pessoas nos órgãos e entidades públicas e
privadas prestadoras de

Art. 5º – O descumprimento das normas
regulamentares para o ano de 2021 é de
inteira responsabilidade do Gestor, estando o
mesmo sujeito às sansões
previstas no Estatuto do Funcionário Público
da Cidade de Nova Iguaçu, Lei nº 2378/1992.

CONSIDERANDO a urgente necessidade de
se evitar a aglomeração de

serviços;
CONSIDERANDO ainda as ações no sentido
de adotar medidas de
proteção para o enfrentamento decorrente do
coronavírus (Covid -19);
RESOLVE:

Art. 6º – Tornar público o Calendário Escolar
da Educação Infantil, do Ensino Fundamental
e da Educação de Jovens e Adultos no
período letivo de
2021, conforme anexos I e II desta resolução.
Art. 7º – Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação
MARIA VIRGÍNIA ANDRADE ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 1º - Ficam prorrogados os prazos para
entrada de requerimento da
Vistoria Anual 2020 dos Transportes de
Escolares até o dia 09/07/2021,
conforme a portaria nº 070/SEMTMU/2020.
Art. 2º - Ficam estabelecidas as novas datas
para apresentação dos
veículos (ESCOLARES), para a Vistoria Anual
2020 da seguinte forma:
Permissões de 001 à 050 no dia 19/07/2021.
Permissões de 051 à 100 no dia 20/07/2021.
Permissões de 101 à 150 no dia 21/07/2021.
Permissões de 151 à 200 no dia 22/07/2021.
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Art. 3º - Ficam mantidas todas
documentações exigidas na Portaria nº

as

070/SEMTMU/2020.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Nova Iguaçu, 15 de Dezembro de 2020.
LEONARDO BASTOS CALLIJÃO
Secretário Municipal de Transporte,
Trânsito e Mobilidade Urbana

-RESOLUÇÃO N.º 001 / SEMTMU / 2021 “Institui Idade da Frota de ônibus”
Estabelece a idade máxima dos veículos
do Serviço Estrutural de Transporte
Coletivo de Passageiros do Município de
Nova Iguaçu–SETCP.
O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
TRANSPORTE,
TRÂNSITO
E
MOBILIDADE URBANA DA CIDADE DE
NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições
legais e;
CONSIDERANDO a Secretaria Municipal de
Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana
(SEMTMU), como órgão gestor do transporte
público de passageiros;

Art. 1° -A idade de cada veículo (vida útil) é
contada a partir do ano de fabricação do
veículo;
Art. 2º -"Anos de uso" é o tempo de circulação
do veículo, aqui definido pelo tempo
compreendido entre o ano de fabricação e a
idade máxima permitida para a permanência
do veículo no –SETCP;
Art. 3º -A idade máxima se dará na data
limite para a vistoria anual realizada pela
SEMTMU;
Art. 4º -A Idade máxima da frota dos ônibus,
miniônibus e micro-ônibus que podem circular
no SETCP será aumentado em 02 anos;
Art.º 5º -A idade média da frota dos ônibus,
miniônibus e micro-ônibus que podem circular
no SETCP será aumentado em 03 anos;
Art. 6º-Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, 25 de
Janeiro de 2021.
LEONARDO BASTOS CALLIJÃO
Secretário Municipal de
Transporte,Trânsito e Mobilidade Urbana
Mat. 34/716.373-6

CONSIDERANDO
os
dispositivos
constantes no Edital 018/CPL/2015 que
gerou o processo nº 2015/030.205, bem
como seus respectivos anexos e o Estudo de
Viabilidade Econômica;
CONSIDERANDO a necessidade de definir os
conceitos de "vida útil" e "anos de uso"
aplicados ao Sistema Estrutural de Transporte
Coletivo de Passageiros do Município de
Nova Iguaçu–SETCP –;
CONSIDERANDO a crise de saúde
pública gerada pelo novo coronavírus
(COVID-19) e seus efeitos depressivos sobre
as atividades econômicas em todo o país e
buscando medidas para enfrentar o estado de
calamidade publica reconhecido pelos
Governos Federal, Estadual e Municipal.

RESOLUÇÃO Nº 08/CMAS/2021:
Dispõe sobre a aprovação do Plano de
Ação para a utilização dos recursos
oriundos do repasse emergencial de
recursos federais para a execução de
ações
socioassistenciais
junto
ao
contingente de imigrantes e refugiados
venezuelanos oriundos do fluxo migratório
provocado por crise humanitária agravada
pela situação de Emergência de Saúde
Pública decorrente do novo coronavírus
(Covid-19).

R E S O L V E:
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CMAS), em reunião realizada no dia
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16 de março de 2021, no uso da competência
que lhe confere o § 4º do artigo 17 da Lei n.º
8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS);
Considerando A Lei nº 4.797, de 23 de
outubro de 2018, que dispõe sobre a
finalidade, fixa os princípios e diretrizes, a
competência e o funcionamento do Conselho
Municipal de Assistência Social de Nova
Iguaçu – CMAS/NI; Considerando a
Resolução CNAS n° 33, de 12 de dezembro
de 2012, que dispõe sobre a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social; Considerando o repasse
emergencial de recursos federais instituído
pela Portaria nº 614, de 26 de fevereiro de
2021,
do
Ministério
da
Cidadania;
Considerando o artigo 4º da Portaria nº 614,
de 26 de fevereiro de 2021, do Ministério da
Cidadania, que prevê a necessidade de envio
de plano de ação para a utilização dos
recursos decorrentes do repasse emergencial
de recursos federais;
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar o Plano de Ação para a
utilização dos recursos oriundos do repasse
emergencial de recursos federais para a
execução de ações socioassistenciais junto
ao contingente de imigrantes e refugiados
venezuelanos oriundos do fluxo migratório
provocado por crise humanitária agravada
pela situação de Emergência de Saúde
Pública decorrente do novo coronavírus
(Covid-19).
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Nova Iguaçu, 17 de março de 2021.
Pierre Pontes Gaudioso

DEMAIS ATOS
MUNICIPAISCONCERNENTES À
PANDEMIA

VETO A PROJETO DE LEI
Nova Iguaçu, 22 de abril de 2020.
Ofício nº 140/GP/2020
À Sua Excelência o Senhor
Vereador FELIPE RANGEL GARCIA
Nesta
Com os cordiais cumprimentos, comunico a V.
Exa. que, nos termos do parágrafo primeiro
do art. 66 da Constituição Federal, bem
como do parágrafo primeiro do art. 71 da Lei
Orgânica do Município, decidi VETAR
INTEGRALMENTE, por alteração fática
superveniente, o PROJETO DE LEI que
apresenta
a
seguinte
ementa:
“REGULAMENTA A ALTERAÇÃO DO
REGIMENTO INTERNO DA COMPANHIA
DE DESENVOVIMENTO DE NOVA IGUAÇU
-CODENI",
pelas
razões
abaixo
apresentadas.
RAZÕES DO VETO INTEGRAL

A despeito de a matéria ser de reconhecido
interesse público municipal, afigura-se que o
presente projeto sofreu alteração fática
superveniente.
Como
medida
de
da Cidade de nova Iguaçu
enfrentamento da propagação decorrente
do novo coronavírus (COVID-19) em
decorrência da situação de emergência em
saúde por meio do Decreto Estadual nº 47.006
de 27 de março de 2020, o Poder Executivo
apresentou proposta para criação de
cargos, com a finalidade de dar suporte ao
Hospital de Campanha situado no Município
de Nova Iguaçu. No entanto, a Secretaria
Estadual de Saúde passou a ser responsável
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pela instalação e administração do referido
hospital, tornando desnecessária a criação
dos aludidos cargos.
Desse modo, o Poder Executivo Municipal
vem proferir o competente VETO INTEGRAL
à proposta, que submeto, por intermédio de V.
Exa., à soberana deliberação dessa Egrégia
Câmara Municipal, esperando contar com a
sua inteira aprovação.
ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito do Município de Nova Iguaçu.

ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA PGM N°
01/2020
Com o objetivo de contribuir com a
solução de possíveis efeitos decorrentes
da pandemia mundial do COVID-19 sobre
os contratos administrativos de prestação
de
serviços
de
natureza
contínua
formalizados no âmbito da Administração
Municipal, a Procuradoria Geral do Município
de Nova Iguaçu (PGM-NI) resolveu editar
a presente Orientação Administrativa.
A análise dos dados fáticos já produzidos pela
declarada pandemia permite antecipar a
ocorrência de externalidades capazes de
impactar diretamente a execução dos
contratos administrativos municipais sob duas
formas que serão identificadas para fins
didáticos em: impacto total e impacto
parcial. O primeiro (impacto total) importará
na paralisação total da execução do serviço
nos termos originalmente contratados. Por
sua vez, a segunda forma (impacto
parcial)
importará
na
redução
do
quantitativo
do
serviço
originalmente
contratado em razão da alteração da rotina de
trabalho da entidade ou órgão contratante.
Fixadas tais premissas, e tendo em conta
que as diretrizes ora estabelecidas deverão
ser observadas exclusivamente nos contratos
de prestação
de serviço de
natureza
contínua com disponibilização de mão de
obra em caráter não eventual, recomendase a adoção das seguintes providências
pelas Pastas responsáveis pela gestão
dos contratos administrativos:

1. A
detecção
de
quaisquer
das
modalidades de impacto acima definidas
acarretará
a
necessidade
de
investigação
da possibilidade de
aproveitamento da mão de obra e dos
insumos vinculados à execução do objeto
contratado nos termos originários em um ou
mais órgãos da Administração Municipal,
ainda que parcialmente. Caso constatada a
viabilidade técnica e a necessidade
administrativa, o contratado deverá ser
instado a
adotar
as
providências
necessárias à realocação do serviço no
órgão a ser definido pela Administração.
Em caso de resistência injustificada do
contratado,
deverá
ser
adotada
a
providência de suspensão integral do contrato
acompanhada da imediata suspensão do
pagamento das contraprestações mensais
nos termos definidos no item 2. Em caso de
realocação parcial, deverão ser adotadas as
providências para formalização de termo
aditivo de redução do objeto conforme item
3.A realocação, ainda que parcial, do
serviço
poderá
ser acompanhada da
providência descrita no item 2.1, caso
atendidos os requisitos delineados. A
providência descrita neste item 1 dispensa
formalização de termo aditivo, bastando
manifestação nos autos administrativos
correspondentes. A fiscalização da parcela
realocada do contrato caberá ao órgão
destinatário
que
deverá
instituir
formalmente agente responsável pelos atos
fiscalizatórios. A liquidação da despesa e
emissão
de
ordem
de
pagamento
permanecerão no órgão originariamente
responsável
pela gestão do contrato,
devendo o processo de
solicitação ser
instruído com a manifestação da fiscalização
do
contrato
instituída
pelo
órgão
destinatário da realocação.
2.Nos casos de impacto total (paralisação
total), os titulares dos órgãos responsáveis
pela gestão do contrato, mediante relatório
fundamentado da fiscalização contratual,
deverão, como medida
prioritária,
formalizar, mediante despacho a ser
publicado
no
DOE-NI,
ordem
de
suspensão imediata da execução do objeto
contratado (conferindo efeitos retroativos ao
marco temporal no qual houve a efetiva
paralisação), pelo prazo inicial
de
90
(noventa) dias, prorrogável por igual ou
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menor período, garantindo-se ao contratado o
direito ao ressarcimento dos
custos
comprovados
decorrentes
de
desmobilização e mobilização (minuta “A”
anexa). A ordem de suspensão da
execução implicará na imediata suspensão
do
pagamento
das
contraprestações
contratuais correspondentes. A suspensão
não importará em prorrogação automática do
prazo de vigência do contrato, devendo para
tanto ser formalizado termo aditivo de
prorrogação com fundamento no art. 57,
parágrafo 1°, III, da Lei n° 8.666/93 (minuta “B”
anexa).
2.1.Caso
seja
pormenorizadamente
demonstrado
por
meio
de despacho
fundamentado que as consequências
decorrentes da suspensão
integral
da
execução acompanhada da suspensão do
pagamento das contraprestações mensais
são severas a ponto de pôr em risco a
ordinária continuidade do serviço público
vinculado ao objeto contratado após o
encerramento da situação de emergência
em saúde, o titular da Pasta responsável
pela gestão do contrato poderá adotar a
seguinte medida compensatória: manutenção
dos pagamentos mensais no exato montante
das despesas diretas de pessoal vinculado à
execução do objeto contratado, excluído o
pagamento da contribuição do FGTS e
demais encargos cobertos pela moratória
concedida pela União (art. 19, da MP
927/2020).
A manutenção
parcial
do
pagamento nos termos expostos deve ser
precedida de celebração de termo de
compromisso no qual o contratado se
comprometa a i) comprovar mediante prova
documental o pagamento de todas as
verbas trabalhistas e respectivos encargos
aos empregados, ii) manter todos os postos
de trabalho existentes quando da decretação
do Estado de emergência durante toda sua
duração até o final do primeiro mês após a
decretação de seu encerramento, iii)
promover medidas de indução e fomento
do
isolamento
social dos funcionários
afastados de suas funções (minuta “C”
anexa). A adoção dessa medida não afasta a
necessidade de publicação da ordem de
suspensão
da execução
nos termos
aduzidos no item 2.

3.Nos casos de impacto parcial, as
alterações decorrentes deverão ser sempre
formalizadas por termo aditivo (minuta “D”
anexa), sendo legítimo, com expressa
e inequívoca concordância do contratado, a
redução para além do percentual de 25%
previsto no art. 65, parágrafo 1°, da Lei n.°
8.666/93. A formalização do Termo Aditivo
de redução produzirá efeitos retroativos à
data
na qual o
objeto contratado foi
efetivamente impactado pelo Estado de
emergência sanitária, devendo a Pasta
responsável pela gestão fazer prova do fato
nos autos. Caso tenha havido pagamento
a maior no período anterior à formalização
do aditivo, a diferença será compensada
na competência imediatamente subsequente
mediante glosa da fatura apresentada. A
manutenção do pagamento das despesas
diretas de pessoal vinculadas à parcela do
objeto do contrato que foi objeto de redução
poderá ser adotada, caso observadas todas
as diretrizes fixadas no item 2.1. Nesse
caso, as solicitações de pagamento relativas
à parcela executada e não executada do
contrato serão autuadas em autos apartados,
em observância à transparência e com vistas
a
viabilizar
o
efetivo controle da
Administração.
Nos casos em que a providência eleita pela
Pasta gestora do contrato acarrete a
necessidade de formalização de termo aditivo,
os autos, após devidamente instruídos,
deverão ser submetidos à prévia análise da
PGM-NI.
Nova Iguaçu, 20 de abril de 2020.

Rafael Alves de Oliveira
Procurador Geral do Município

MINUTA “A”
ORDEM DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO
DO CONTRATO N°______
Em razão da superveniência do Estado de
Emergência
Sanitária
de Importância
Internacional decorrente da pandemia do
COVID-19, ratificado em âmbito municipal
pelo Decreto n.°11.893 de 17 de março de
2020, determino a suspensão _____
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(indicar se integral ou parcial) da execução
do contrato administrativo n° ______, que
tem por objeto a prestação de serviços de
______ pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias,
cujos efeitos retroagirão à data de ______
(indicar data na qual a paralisação se
materializou), prorrogável por igual ou
menor período, ficando ciente o contratado
______ (qualificar contratado) de que deverá
retomar integralmente a execução do
contrato, de forma imediata e irrestrita,
resguardando os termos e condições
originárias, quando do advento do termo final
fixado
na
presente
ordem,
independentemente
de
qualquer
comunicação formal da Administração
Municipal.
A
presente
ordem
de
suspensão
produzirá
todos
os
efeitos
independentemente
de
eventual
ressarcimento das despesas decorrentes de
desmobilização e remobilização que serão
oportunamente
ressarcidas
pela
Administração
Municipal
mediante
comprovação documental a ser apresentada
pelo contratado.
______
Secretário (a) Municipal

MINUTA “B”
TERMO
ADITIVO
Nº
____
DE
PRORROGAÇÃO
DE
PRAZO
DO
CONTRATO Nº __________, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA
IGUAÇU E _______________________
O MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, pessoa
jurídica de direito público interno, cuja
Prefeitura tem sede na Rua Athaíde Pimenta
de Moraes, nº 528, Centro, Nova Iguaçu,
inscrito no CNPJ sob o nº 29.138.278/000101, doravante
denominado MUNICÍPIO,
representado neste ato pelo Exmo.(a).
Secretário(a)
Municipal
de__________________
Sr.(a).
____________________________, e
a
empresa _____,com
sede
na _____,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
_____doravante
denominada
CONTRATADA, representada neste ato por
______________________,
perante
as

testemunhas abaixo nomeadas e firmadas,
pactuam o presente TERMO ADITIVO DE
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº
__________cuja celebração foi justificada e
autorizada no processo administrativo nº
______________e que se regerá por toda a
legislação aplicável à espécie, especialmente
as normas gerais contidas na Lei Federal n.º
8.666/1993, os Decretos Municipais n.º
10.662/2016, 10.696/2016 e 10.895/2017 e
suas respectivas alterações, observando
ainda as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA –DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto a
formalização da prorrogação do prazo de
execução e de vigência do CONTRATO Nº
___________, que tem por objeto a prestação
de serviços_________________, em razão
da ordem de suspensão de execução
publicada no DOE-NI de _______, conforme
justificativa
lançada
no
processo
administrativo nº ____________, com fulcro
no artigo 57, parágrafo 1°, inciso III, da Lei n.º
8.666/93.
CLÁUSULA
SEGUNDA
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

–DA

O prazo de execução e de vigência do
CONTRATO
Nº
____________
fica
prorrogado por mais 90 (noventa) dias.
CLÁUSULA TERCEIRA –DOS VALORES
Ficam mantidos os valores unitários e global
originalmente firmados.
Parágrafo primeiro. A execução do objeto
contratado será realizada exclusivamente
com o saldo contratual atualmente existente
na Nota de Empenho n.° _____, conforme
demonstrado no processo administrativo nº
_______________
CLÁUSULA QUARTA –DA RATIFICAÇÃO
DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam mantidas todas as demais cláusulas
integrantes do contrato originário, desde que
compatíveis com o presente termo.
CLÁUSULA QUINTA –DA PUBLICAÇÃO E
DO ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS
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O extrato do presente termo aditivo será
publicado no veículo oficial de publicação,
observado o prazo legal.

até o último dia do primeiro mês
subsequente
à decretação de seu
encerramento; e

Parágrafo único. Será enviada cópia integral
do presente termo aditivo ao Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro,
obedecendo-se
o disposto na Lei
Complementar Estadual nº 124/09. E por
estarem justas e contratadas, firmam o
presente instrumento em 03 vias de igual
forma e teor, na presença das testemunhas
abaixo.

iii)promover medidas de indução e fomento
do
isolamento social dos funcionários
afastados de suas funções.

Nova Iguaçu, ___ de _______ de 20

PELO MUNICÍPIO:
PELA CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:
1___________________________________
2___________________________________

O disposto no item i deve ser comprovado
observando o procedimento previsto no
Decreto
Municipal
n°
10.696/2016,
dispensando-se a apresentação de fatura ou
documento equivalente nas hipóteses de
suspensão integral de execução do contrato.
O descumprimento de quaisquer das
obrigações compromissadas acima aduzidas
importará na imediata suspensão do
pagamento do reembolso.
As obrigações acima descritas devem ser
observadas, de forma irrestrita, a contar da
assinatura do presente Termo.
Nova Iguaçu, ______ de abril de 2020.
___________
contratado (assinatura)

MINUTA “C”
TERMO
DE
COMPROMISSO
DECORRENTE DO CONTRATO N°______
A
contratada
______
(qualificação),
representada por ______ (qualificação do
representante legal), por meio do presente
Termo de Compromisso firmado perante o
Município de Nova Iguaçu, em razão da
situação de emergência em saúde de
importância internacional decorrente da
pandemia do COVID-19, como forma de
garantir a
manutenção
do pagamento
mensal das despesas diretas relativas à
mão de obra empregada na execução do
objeto do contrato administrativo n°______,
se compromete, de forma inequívoca e nos
exatos limites descritos, a:

MINUTA“D”
TERMO ADITIVO Nº _____ PARA REDUÇÃO
DO OBJETO DO CONTRATO Nº ________,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE NOVA IGUAÇU E ____________.

O MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, pessoa
jurídica de direito público interno, cuja
Prefeitura tem sede na Rua Athaíde Pimenta
de Moraes, nº 528, Centro, Nova Iguaçu,
inscrito no CNPJ sob o nº 29.138.278/000101, doravante
denominado MUNICÍPIO,
representado neste ato pelo Exmo.(a).
Secretário(a)
Municipal
Sr.(a).
__________________,
portador
da
identidade ________,
expedida
pelo
________e
CPF ________, Secretário
Municipal de ____________, e a empresa
i) comprovar, mediante prova documental, o
.............................................................., com
pagamento de todas as verbas trabalhistas
sede na ___________ -RJ; inscrita
no
e respectivos encargos aos empregados
CNPJ sob o nº ___________e Inscrição
vinculados à execução do contrato;
Estadual nº ___________,
doravante
denominada CONTRATADA, neste
ato
ii)manter todos os postos de trabalho
representada
pelo
Sr. ___________,
existentes quando da decretação do Estado
portador da identidade ________, expedida
de emergência durante toda sua duração
pelo
___________e
CPF
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__________,perante as testemunhas abaixo
nomeadas e firmadas, pactuam o presente
TERMO ADITIVO N.º ____ PARA REDUÇÃO
DO OBJETO DO CONTRATO Nº ________,
cuja celebração foi autorizada no Processo
Administrativo nº _____________, e que se
regerá por toda a legislação aplicável,
especialmente as normas gerais contidas na
Lei Federal nº 8.666/1993 e os Decretos
Municipais nº 10.662/2016, 10.696/2016 e
10.895/2017 e suas respectivas alterações,
observando ainda as cláusulas e condições a
seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA –DO OBJETO
O presente Termo tem por finalidade a
redução do objeto do CONTRATO nº ____,
para melhor atendimento da necessidade
administrativa subjacente à contratação, com
fulcro nos artigos 58, inciso I e 65, inciso I,
alínea b, da Lei nº 8.666/93, conforme
justificativa lançada às fls. ___ do Processo
Administrativo nº __________.Parágrafo
único. O presente Termo produziu efeitos a
partir de _______ (indicar data na qual teve
início a suspensão da execução).
CLÁUSULA SEGUNDA –DA REDUÇÃO
Em razão do presente Termo Aditivo o objeto
contratado fica reduzido nos seguintes
termos: (incluir tabela discriminando a
redução realizada)
Parágrafo
Primeiro.
As
alterações
descritas acima importam no decréscimo
de R$ ______ (_______) ao valor contratado
que corresponde a ______ % (______) do
valor originário.
Parágrafo Segundo. Em razão do decréscimo
realizado o valor global do contrato passará a
ser de R$ ____, passando a contraprestação
mensal a R$ ____
CLÁUSULA TERCEIRA–DA RATIFICAÇÃO
DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam mantidas todas as demais cláusulas
integrantes do CONTRATO nº ________.
CLÁUSULA QUARTA –DA PUBLICAÇÃO E
DO ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS
O extrato do presente termo aditivo será
publicado no veículo oficial de publicação,
observado o prazo legal.

Parágrafo único. Será enviada cópia integral
do presente Termo Aditivo ao Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro,
obedecendo-se
o disposto na Lei
Complementar Estadual nº 124/09. E por
estarem justas e contratadas, firmam o
presente instrumento em 03 vias de igual
forma e teor, na presença das testemunhas
abaixo.
Nova Iguaçu, _____ de _______ de 20____.

PELO MUNICÍPIO:
PELACONTRATADA:
TESTEMUNHAS:
1 ___________________________________
2 ___________________________________

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE NOVA IGUAÇU
DELIBERAÇÃO CME N° 005, DE 13DE
OUTUBRO DE 2020: Orienta as instituições
integrantes do Sistema Municipal de
Educação de Nova Iguaçu, composto
pelas escolas públicas de Educação
Infantil e Ensino Fundamental e pelas
instituições
privadas
de
Educação
Infantil, sobre
a
reorganização
do
calendário escolar 2020, sobre o uso
das atividades não presenciais e sobre
o retorno das atividades presenciais nas
escolas em virtude das medidas de
isolamento previstas pelas autoridades
de saúde na prevenção e combate ao
Coronavírus/ COVID-19.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas
atribuições, considerando:
-Os artigos 205, 206, I e VII e 208, I, III e IV da
Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988;

-Que todos são iguais perante a lei e não deve
haver distinção de qualquer natureza (CF, art.
5º);
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-O princípio da autonomia didática e
pedagógica do docente (art. 206, incisos II e
III, CF; art. 3º, incisos II e III, LDB,);
-A Lei n. 8.069/1990, art. 53, que assegura
a igualdade de acesso e permanência à
educação formal de crianças e adolescente,
devendo o Poder Público zelar e oferecer
condições de pleno exercício deste direito;
-A Lei de Diretrizes e Bases n. 9.394/1996, art.
4º III, que estabelece como dever do estado
garantir o atendimento especializado gratuito,
através da educação pública, aos educandos
com necessidades especiais;
-O Decreto n. 7.611/2011 que dispõe sobre
a educação especial e o atendimento
especializado.
-A Resolução CNE/CEB 4/2009, que Institui
Diretrizes Operacionais para o Atendimento
Educacional Especializado na Educação
Básica, modalidade Educação Especial.
-o art. 11, III, da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, Lei Federal nº
9.394/96, que incumbe aos Municípios a
tarefa de baixar normas complementares
para o seu sistema de ensino;
-o Parecer CNE/CP nº: 5/2020, aprovado
em 28/04/2020, que tratada reorganização
do Calendário Escolar e da possibilidade
de cômputo de atividades não presenciais
para fins de cumprimento da carga horária
mínima anual, em razão da Pandemia da
COVID-19;
-o Parecer CNE/CP nº: 11/2020, aprovado em
07/07/2020,
que
oferece
Orientações
Educacionais para a Realização de Aulas
e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não
Presenciais no contexto da Pandemia.;
-a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de
2020, que 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;
-O Decreto Municipal nº 11.908 de 30 de
março de 2020 que dispõe sobre as medidas
de
enfrentamento
a
propagação
decorrente do novo coronavírus (COVID-

19) no âmbito da administração pública,
atualizado por decretos posteriores;
-que o Sistema Municipal de Educação foi
constituído através da Lei Municipal nº
3.881/2007, de 05/11/2007;
-A Deliberação CME nº 02/2014, que Fixa
normas para autorização de funcionamento
de instituições privadas de Educação Infantil,
no Sistema Municipal de Educação da
Cidade de Nova Iguaçu e dá outras
providências.
ESTABELECE:
Art. 1º-As Instituições de ensino pertencentes
ao Sistema Municipal de Educação de Nova
Iguaçu poderão organizar, em caráter
excepcional, as atividades escolares, em
regime especial domiciliar, contando com a
colaboração de alunos e Profissionais de
Educação, com base em seus Projetos
Políticos
Pedagógicos
e
Currículos
estabelecidos
pelas instituições, enquanto
perdurarem as medidas de isolamento social.
§ 1º -Por atividades escolares em regime
especial domiciliar entende-se as atividades
não presenciais, mediadas ou não por
tecnologias digitais de informação e
comunicação, a serem realizadas pela
instituição de ensino com os estudantes
quando não for possível a presença física
destes no ambiente escolar.
§2º -As instituições de ensino devem
divulgar, junto à comunidade escolar, as
formas de prevenção e cuidados, de acordo
com os órgãos de saúde supracitados, bem
como o período de suspensão das
atividades presenciais na própria instituição.
Art. 2º.A possibilidade de substituição das
aulas presenciais não ministradas no Ensino
Fundamental e nas suas modalidades no
âmbito do Sistema Municipal de Educação
de Nova Iguaçu, em 2020, durante o
período de isolamento social estabelecido
como medida de prevenção à pandemia de
COVID-19,
por
atividades
remotas,
mediadas ou não por recursos digitais e
demais tecnologias de comunicação e
informação, conforme legislação específica,
a serem realizadas pela instituição de
ensino com os estudantes quando não for
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possível a presença
ambiente escolar.

física destes no

I –Para validação das atividades não
presenciais no cômputo da carga horária
mínima obrigatória, o Sistema Municipal de
Educação deve garantir a sistematização e
registro de todas as atividades pedagógicas
não presenciais.
II –O Sistema Municipal de Educação deve
garantir o atendimento dos objetivos de
aprendizagem trabalhados durante o período
de isolamento social para os estudantes que
tenham dificuldades de realização de
atividades pedagógicas não presenciais,
ainda que após o retorno das atividades
presenciais;
III –A organização curricular deverá garantir o
cumprimento dos objetivos de aprendizagem
previstos e não trabalhados no calendário
escolar de 2020 imediatamente no ano letivo
subsequente, através de um continuum
curricular de 2020-2021;
IV –Aos alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental e da IX Fase da Educação
de Jovens e Adultos ficam asseguradas,
em caráter excepcional, as condições para
a terminalidade dos estudos no Ensino
Fundamental, considerando, a avaliação
contínua e cumulativa do desempenho do
aluno, com prevalência dos aspectos
qualitativos no processo avaliativo.
V –Aos alunos dos demais anos do Ensino
Fundamental e das demais fases da EJA
aplicar-se-á, excepcionalmente, entre
os
anos letivos de 2020 e 2021, o regime de
Progressão Continuada, sem prejuízo da
avaliação
do
processo
de
ensinoaprendizagem.

na oferta das atividades escolares nãopresenciais, em conformidade com o § 1º,
do Art. 1º da presente Deliberação.
Art. 5º. Para garantir a educação de
qualidade, a reorganização do calendário
escolar das instituições do sistema municipal
de educação de Nova Iguaçu, deve se realizar
a partir do amplo debate com a participação
de profissionais da educação, alunos,
responsáveis e comunidade escolar.
§ 1º. A elaboração do plano de ação
pedagógica
deverá
ser
realizada
coletivamente, tendo em vista os princípios da
gestão democrática.
§ 2º Após elaborado, o plano de ação
pedagógica deverá ser divulgado a toda a
comunidade escolar, com efeito imediato,
respeitando a legislação em vigor, os
currículos das instituições e a presente
Deliberação, em até 30 dias após a sua
efetivação.
Art. 6º. Para planejar a retomada das
atividades presenciais nas instituições do
sistema municipal de educação de Nova
Iguaçu deve-se seguir dados de segurança
epidemiológica, tendo em vista as orientações
dos órgãos e instituições de saúde pública.
Art.
7º- As instituições
privadas
de
Educação Infantil integrantes do Sistema
Municipal
de
Educação
ficam
dispensadas, em caráter excepcional, da
obrigatoriedade de observância do mínimo
de dias de trabalho educacional e do
cumprimento da carga horária mínima
anual previstos no inciso II do caput do art.
31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996.

Art. 3º-Caberá à Secretaria Municipal de
Educação, elaborar e disponibilizar material
com Atividades Complementares e Roteiro
de Estudos, por meio digital ou impresso, para
os alunos de todos os níveis, etapas e
modalidades de ensino oferecidos nas
Unidades
Escolares
da Rede Pública
Municipal.

Parágrafo Único – As instituições privadas
de Educação Infantil integrantes do Sistema
Municipal de Educação, que optarem pela
oferta de atividades escolares
não
presenciais deverão, através de sua equipe
técnico-pedagógica e docente, elaborar e
organizar o material pedagógico a ser
disponibilizado a seus alunos por meios
próprios.

Art. 4º-Serão admitidas as iniciativas próprias
das Instituições de Ensino pertencentes ao
Sistema Municipal de Educação de Nova
Iguaçu e de seus respectivos professores,

Art.8º
-O
Atendimento
Educacional
Especializado (AEE) e o suporte às famílias
nos aspectos de reorganização das rotinas
e elaboração de atividades focadas nas
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necessidades específicas de aprendizagem
do aluno público alvo da Educação
Especial, deverão ser garantidos em
conformidade
com
a
Resolução
CNE/CEB
nº
4/2009
e
com
a
Deliberação/CME-NI nº 03, de 11/12/2014.
Parágrafo Único: No caso dos estudantes
matriculados nas instituições privadas de
Educação Infantil integrantes do Sistema
Municipal de Educação, o Atendimento
Educacional Especializado descrito no
caput deverá ser realizado pelos profissionais
responsáveis no âmbito de cada escola.
Art. 9º-Esta deliberação entrará em vigor na
data de sua publicação, com efeito retroativo
a 31 de março de 2020.
Nova Iguaçu, 13 de outubro de 2020.

Patrick Santana Silva Sarmento
Presidente do Conselho Municipal de
Educação
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MELHORES PRÁTICAS DO SETOR
PÚBLICO

Parecer AGU nº 00063/2020/CONJURCGU/CGU/AGU – Direito Administrativo.
Consulta Jurídica. Covid-19. Apoio.
Administrativo.
Orientação
no
acompanhamento do contrato.
Autor: AGU
Fonte:
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/i
mages/conteudo/covid19/Parecer-63--COVID-19.pdf

Parecer
Referencial
AGU
nº
00011/2020/CONJURMS/CGU/AGUAquisição de bens e insumos de saúde
destinados
ao
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus. Análise das minutas.
Autor: AGU
Fonte:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/m
arco/03/PARECER-REFERENCIALn.%2000011-2020-CONJUR-MS-CGUAGU.pdf

Parecer
AGU
nº
00002/2020/CNMLC/CGU/AGU – Análise de
Minutas para Contratações fundadas na
Lei nº 13.979/20 (enfrentamento da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus, causador do Covid-19).
Autor: AGU
Fonte:
https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id
_conteudo/908837

Parecer
nº
00310/2020/CONJURMEC/CGU/AGU – Consulta sobre o
procedimento a ser adotado pelo
Ministério da Educação no que se refere
aos prestadores de serviços terceirizados
em razão da pandemia causada pelo
Covid-19.
Autor: AGU
Fonte:
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/i
mages/conteudo/covid19/Parecer-ConsultaSAA-Liberao-dos-Terceirizados.pdf

Parecer nº 00106/2020/DAJI/SGCS/AGU –
Consulta sobre terceirização no âmbito da
pandemia do Coronavírus.
Autor: AGU
Fonte:
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/i
mages/conteudo/covid19/Parecer-DAJIterceirizados.pdf.pdf.pdf

Orientações sobre o regime de transição
dos contratos administrativos durante o
período de enfrentamento da emergência
pública decorrente do Coronavírus –
Covid-19.
Autor: Procuradoria Geral do Estado de
Pernambuco
Fonte:
http://www.pge.pe.gov.br/app_themes/Orient
acoes_sobre_Regime_Transicao_Contratos_
Administrativos_Versao_Final.pdf

Parecer Referencial
Autor: Procuradoria Consultiva do Estado de
Pernambuco
Fonte:
http://www.pge.pe.gov.br/app_themes/Parece
r_Referencial_Emergencia_COVID.pdf
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Passo a passo para contratação direta para
enfrentamento do Covid-19.
Autor: Procuradoria Geral do Estado de
Pernambuco
Fonte:
http://www.pge.pe.gov.br/app_themes/Passo
_a_Passo_para_Contratacao_Direta_Versao
_2.pdf

Nota Técnica nº 66/2018-MP – Consulta
sobre a concessão de recesso e ponto
facultativo para empregados terceirizados.

Contratações públicas para o combate ao
Covid-19
Autor: MPF – Combate à Corrupção
Fonte:
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/Regim
eemergencialdecontratacoespublicasparaoen
frentamentodoCOVID19modif.pdf.pdf

Gerenciamento de Riscos à luz da Lei nº
13.979/2020 - Teoria e Prática

Autor:
Ministério
do
Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão –SEGES

Autor: Thiago Zagatto

Fonte:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/m
arco/03/PARECER-REFERENCIALn.%2000011-2020-CONJUR-MS-CGUAGU.pdf

https://icogesp.com.br/item/154gerenciamento-de-riscosa-luz-da-lein%C2%BA-13-979-2020-teoria-e-pratica

Nota Técnica nº 008/2020 – Orientações
quanto aos aspectos orçamentários,
contábeis e jurídicos envolvendo as ações
de enfrentamento ao coronavírus.
Autor: Confederação Nacional dos Municípios
Fonte:
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/NT_08
2020_Orientacoes_quanto_aos_aspectos_or
camentarios_contabeis_e_juridicos_envolven
do_as_acoes_de_enfrentamento_ao_corona
virus.pdf

Fonte:

MP/MG – CGMP nº 2, de 30 de março de
2020 – Enunciados de Súmulas sobre as
diretrizes a serem observadas pelos
membros do Ministério Público do Estado
de Minas Gerais quanto à aplicação da Lei
n.º 13.655, de 25 de abril de 2018, que
alterou a Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro (LINDB/Decreto-Lei n.º
4.657/42).
Autor: Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais
Fonte:
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/2916650
17/mp-mg-31-03-2020-pg-2

Nota Técnica nº 101.353-1/20 – Orientação
aos jurisdicionados do TCE/RJ acerca da
realização
de
procedimentos
de
contratação direta ou mediante licitação,
para aquisições diversas destinadas ao
enfrentamento da emergência de saúde.
Autor: Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro

Nota Técnica nº 68 de Junho de 2020 –
Diset: Revisão do Arranjo das Compras
Públicas a Partir de um Contexto de Crise
Revisão do Arranjo das Compras Públicas
a Partir de um Contexto de Crise

Fonte:
https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArq
uivo.php?C=MTA0OTU%2C

Fonte:
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https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/
PDFs/nota_tecnica/200619_nt_68_diset.pdf

Tendências interpretativas da corte
interamericana de direitos humanos.

Fonte:
https://periodicos.unb.br/index.php/redunb/art
icle/view/16566/18638

- NOTA TÉCNICA 17/2020 DO GT
NACIONAL
COVID-19
e
do
GT
NANOTECNOLOGIA/2020: Nota Técnica
para a atuação do Ministério Público do
Trabalho para a proteção da saúde e
demais
direitos
fundamentais
das
trabalhadoras e dos trabalhadores em
trabalho remoto ou home office.

Documento
completo
disponível
em:
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nota-tecnica-n17-sobre-trabalho-remoto-gt-covid-19-e-gtnanotecnologia-2.pdf
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JURISPRUDÊNCIA
SANITÁRIA

DE

CRISE

DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE
SEGURANÇA 5.387 CEARÁ

REGISTRADO: MINISTRO PRESIDENTE
REQTE.(S): ESTADO DO CEARÁ
PROC.(A/S)(ES):
PROCURADOR-GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ
REQDO.(A/S): RELATOR DO MS Nº
0626655-20.2020.8.06.0000 DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
ADV.(A/S): SEM REPRESENTAÇÃO NOS
AUTOS
INTDO.(A/S): SINDICATO DOS SALOES DE
BARBEIROS E DE CABELEIREIROS
INSTITUTOS DE BELEZA E SIMILARES DE
FORTALEZA
ADV.(A/S): JOAO CLEMENTE POMPEU
INTDO.(A/S): GOVERNADOR DO ESTADO
DO CEARÁ
PROC.(A/S)(ES):
PROCURADOR-GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

DECISÃO: Cuida-se de suspensão de
segurança ajuizada pelo Estado do Ceará em
face de decisão do Tribunal de Justiça
daquele estado, que, em sede do Mandado de
Segurança nº 0626655-20.2020.8.06.0000,
acolheu pedido do Sindicato dos Salões de
Barbeiros e de Cabeleireiros de Fortaleza
para se ver desonerado das regras do Decreto
Estadual nº 33.519/20, porque em alegada
dissonância com o Decreto nº 10.344/20,
editado pelo Presidente da República.

Segundo consta da inicial, a decisão
atacada entendeu que o Decreto Estadual nº
33.519/20,
“ao
impedir
o
regular
funcionamento de atividades privadas,
acabou por impor drástico comprometimento
não apenas do livre direito de exploração
dessa atividade (art. 1º, IV, CF/88), como
também” malferiu o Decreto Federal nº
10.344/20, que considerou a atividade
exercida pelos representados dos impetrantes
como serviço essencial. Permitiu-se, assim,
imediata abertura de salões de beleza e
barbearias no Estado do Ceará.
A inicial destacou que decisão ora
impugnada causa grave lesão à ordem, à
economia e à saúde públicas. Afinal, o
contágio pelo novo coronavírus está
diretamente relacionado à circulação de
pessoas, em todos os níveis. Assim, no atual
estágio
pandêmico,
as
atividades
desempenhadas
pelos
profissionais
representados pelos impetrantes não podem
ser classificadas como serviços essenciais.
Eventual
abertura
precoce
dos
estabelecimentos de salões de barbeiros e
cabelereiros e similares poderá acarretar
grave danos à saúde pública.
Ademais, alega o Estado do Ceará que
a questão concernente à competência dos
entes federativos para disciplinar a matéria já
foi equacionada pelo STF, que reconheceu a
preponderância dos entes locais para tratar de
medidas restritivas a atividades econômicas
em prol da saúde pública. Em face dessas
razões, postula a pronta suspensão dos
efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do
Ceará no Mandado de Segurança.
É o relatório. Decido.
Ab initio, reconheço a competência
desta Suprema Corte para a apreciação deste
pedido de suspensão, porque o litígio em
questão vincula-se diretamente ao princípio
da separação dos poderes (art. 2ª da
Constituição Federal) e ao pacto federativo.
Com efeito, a presente causa aborda a
competência para imposição de restrições ao
pleno
funcionamento
de
atividades
econômicas (art. 23 da Constituição Federal),
com fundamento, ainda, em alegada
prevalência do direito à saúde (art. 196 da
Constituição Federal).
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Ademais, o presente pedido de
suspensão de liminar não objetiva a reforma
ou a anulação da decisão impugnada, não
sendo,
portanto,
instrumento
para
reapreciação judicial. O requerente pretende
tão somente a suspensão da eficácia da
decisão contrária ao Poder Público,
comprovando, de plano, que o cumprimento
imediato da decisão importará grave lesão à
ordem, à saúde, à segurança ou à economia
públicas.
Sob essas considerações, reputo
presentes os requisitos de admissibilidade do
presente incidente de suspensão de liminar,
passando, então, ao exame da pretensão
deduzida pelo requerente.
A controvérsia em discussão nestes
autos deriva de mandado de segurança
impetrado contra o requerente, em que foi
deferida liminar para suspender a aplicação
de decreto estadual. A decisão atacada
determinou ao Estado do Ceará, verbi:
“[QUE] se abstenha de impor qualquer sanção
às empresas prestadoras de serviços de
salões de beleza
e de
barbeiros
representados pelo impetrante no âmbito do
Estado do Ceará respeitando-se todas as
medidas sanitárias determinadas pela OMS e
o Ministério da Saúde”.
O requerente defendeu a perfeita
legalidade do decreto que editou, bem como o
dever do impetrante em obedecê-lo, em vista
da notória situação de calamidade pública
decorrente da disseminação do vírus
causador da COVID-19.
Originalmente, a legislação federal
editada para dispor sobre as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde
pública não trata da atividade representada
pelo impetrante (Lei nº 13.979/20). Por sua
vez, o artigo 3º do Decreto Federal nº
10.282/20, que regulamentou a referida lei,
arrolou os serviços públicos e atividades
essenciais, cujo exercício e funcionamento
restaram resguardados. Nesse ponto, ressalto
que a atividade representada pelo impetrante
não foi originalmente incluída no referido rol.

nada destoava do Decreto Federal
supratranscrito. Contudo, pelo Decreto
10.344, editado em 8 de maio de 2020, o
Presidente da República elencou, dentre as
atividades essenciais, cujo exercício restou
doravante permitido, aquelas referentes a
salões de beleza e barbearias (art. 3º, inciso
LVI).
Com efeito, na presente situação de
pandemia da COVID-19, especialmente na
tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos
federativos existentes, a gravidade da
situação vivenciada exige a tomada de
medidas coordenadas e voltadas ao bem
comum, sempre respeitadas a competência
constitucional e a autonomia de cada ente da
Federação. Esse entendimento foi explicitado
pelo Plenário desta Suprema Corte no
referendo da medida cautelar proferida na ADI
6.341, ao se consignar que o Presidente da
República poderá dispor, mediante decreto,
sobre os serviços públicos e atividades
essenciais, sem prejuízo da atribuição de
cada esfera de governo, nos termos do art.
198, I, da Constituição Federal.
Sobre o tema, também deve ser
destacada a decisão monocrática proferida
pelo ilustre Ministro Alexandre de Moraes, ao
apreciar a ADPF nº 642. Sua Excelência, ao
discorrer sobre o tema em debate nos autos,
salientou, verbis:
“(...) que o caráter discricionário das medidas
realizadas pelo Presidente da República, bem
como de suas eventuais omissões, é passível
de controle jurisdicional, pois está vinculado
ao império constitucional, exigindo a
obediência das autoridades ao Direito, e, em
especial, ao respeito e efetividade aos direitos
fundamentais.
Não compete ao Poder Judiciário
substituir o juízo de conveniência e
oportunidade realizado pelo Presidente da
República no exercício de suas competências
constitucionais, porém é seu dever
constitucional exercer o juízo de verificação
da
exatidão
do
exercício
dessa
discricionariedade executiva perante a
constitucionalidade das medidas tomadas,
verificando a realidade dos fatos e também a
coerência lógica da decisão com as situações
concretas. Se ausente a coerência, as
medidas estarão viciadas por infringência ao

O Estado do Ceará, no âmbito de sua
competência regulamentar local, editou
decreto para adaptar essas regras para sua
realidade regional, normativo esse que em
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ordenamento jurídico constitucional e, mais
especificamente, ao princípio da proibição da
arbitrariedade dos poderes públicos que
impede o extravasamento dos limites
razoáveis da discricionariedade, evitando que
se converta em causa de decisões
desprovidas de justificação fática e,
consequentemente, arbitrárias.
Por outro lado, em respeito ao
Federalismo e suas regras constitucionais de
distribuição de competência consagradas
constitucionalmente,
assiste
razão
à
requerente no tocante ao pedido de
concessão de medida liminar, “para que seja
determinado o respeito às determinação dos
governadores e prefeitos quanto ao
funcionamento das atividades econômicas e
as regras de aglomeração”.
A adoção constitucional do Estado
Federal gravita em torno do princípio da
autonomia das entidades federativas, que
pressupõe repartição de competências
legislativas, administrativas e tributárias.
Em relação à saúde e assistência
pública, inclusive no tocante à organização do
abastecimento alimentar, a Constituição
Federal consagra, nos termos dos incisos II e
IX, do artigo 23, a existência de competência
administrativa comum entre União, Estados,
Distrito Federal e Municípios.
Igualmente, nos termos do artigo 24,
XII, o texto constitucional prevê competência
concorrente entre União e Estados/Distrito
Federal para legislar sobre proteção e defesa
da saúde; permitindo, ainda, aos Municípios,
nos termos do artigo 30, inciso II, a
possibilidade de suplementar a legislação
federal e a estadual no que couber, desde que
haja interesse local; devendo, ainda, ser
considerada a descentralização políticoadministrativa do Sistema de Saúde (art. 198,
CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a
consequente descentralização da execução
de serviços e distribuição dos encargos
financeiros entre os entes federativos,
inclusive no que diz respeito às atividades de
vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I,
da Lei 8.080/1990).

aplicação da Lei 13.979/20, do Decreto
Legislativo 6/20 e dos Decretos presidenciais
10.282 e 10.292, ambos de 2020,
observando-se, de “maneira explícita”, como
bem ressaltado pelo eminente Ministro
MARCO AURÉLIO, ao conceder medida
acauteladora na ADI 6341, “no campo
pedagógico e na dicção do Supremo, a
competência concorrente”.
Dessa maneira, não compete ao Poder
Executivo federal afastar, unilateralmente, as
decisões dos governos estaduais, distrital e
municipais que, no exercício de suas
competências constitucionais, adotaram ou
venham a adotar, no âmbito de seus
respectivos territórios, importantes medidas
restritivas
como
a
imposição
de
distanciamento/isolamento
social,
quarentena, suspensão de atividades de
ensino, restrições de comércio, atividades
culturais e à circulação de pessoas, entre
outros
mecanismos
reconhecidamente
eficazes para a redução do número de
infectados e de óbitos, como demonstram a
recomendação da OMS (Organização
Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos
científicos, como por exemplo, os estudos
realizados pelo Imperial College of London, a
partir de modelos matemáticos (The Global
Impact of COVID-19 and Strategies for
Mitigation and Suppression, vários autores;
Impact of non-pharmaceutical interventions
(NPIs) to reduce COVID19 mortality and
healthcare demand, vários autores)”.
Consectariamente, a medida cautelar
então postulada restou parcialmente deferida,
para, verbis:

“com base no art. 21, V, do RISTF,
para DETERMINAR a efetiva observância dos
artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos
da Constituição Federal na aplicação da Lei
13.979/20
e
dispositivos
conexos,
RECONHENDO E ASSEGURANDO O
EXERCÍCIO
DA
COMPETÊNCIA
CONCORRENTE
DOS
GOVERNOS
ESTADUAIS
E
DISTRITAL
E
SUPLEMENTAR
DOS
GOVERNOS
MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas
atribuições e no âmbito de seus respectivos
territórios, para a adoção ou manutenção de
As
regras
de
repartição
de
medidas restritivas legalmente permitidas
competências administrativas e legislativas
durante a pandemia, tais como, a imposição
deverão ser respeitadas na interpretação e
de
distanciamento/isolamento
social,
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quarentena, suspensão de atividades de
ensino, restrições de comércio, atividades
culturais e à circulação de pessoas, entre
outras;
INDEPENDENTEMENTE
DE
SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM
SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da
COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para
estabelecer medidas restritivas em todo o
território nacional, caso entenda necessário”
(DJe de 15/4/20).
Deveras, o Supremo Tribunal Federal
tem seguido essa compreensão, forte no
entendimento de que a competência da União
para legislar sobre assuntos de interesse
geral não afasta a incidência das normas
estaduais e municipais expedidas com base
na competência legislativa concorrente,
devendo prevalecer aquelas de âmbito
regional, quando o interesse em análise for
predominantemente de cunho local. Trata-se
da jurisprudência já sedimentada neste
Tribunal, no sentido de que, em matéria de
competência federativa concorrente, deve-se
respeitar a denominada predominância de
interesse.
Parece ser essa a hipótese em análise
nestes autos, segundo os precedentes e
lições aqui expostos, até porque a abertura de
estabelecimentos comerciais onde se exerce
a função de barbeiro e similares, no âmbito do
Estado do Ceará, não parece dotada de
interesse nacional, a justificar que a União
edite legislação acerca do tema, notadamente
em tempos de pandemia, como esse que ora
vivenciamos.

pública, dada a real possibilidade que venha a
desestruturar as medidas por ele adotadas
como forma de fazer frente a essa epidemia,
no âmbito de seu território.
Impõe-se,
assim,
que
sejam
suspensos os efeitos dessa decisão,
enquanto perdurar o trâmite do aludido
mandamus.
Ex posits, defiro o pedido para
suspender, liminarmente, os efeitos da
decisão que concedeu medida cautelar nos
autos do Mandado de Segurança nº 062665520.2020.8.06.0000, em trâmite no Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, até seu
respectivo trânsito em julgado.
Comuniquem-se com urgência.
Após, notifiquem-se os interessados
para manifestação.
Na sequência, abra-se vista dos autos
à douta Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. Int..
Brasília, 24 de maio de 2020.

Ministro LUIZ FUX
Presidente em exercício
(RISTF, art. 14)
Documento assinado digitalmente

Não se ignora que a inédita gravidade
dessa situação impôs drásticas alterações na
rotina de todos, atingindo a normalidade do
funcionamento de muitas empresas e do
próprio Estado, em suas diversas áreas de
atuação. Todavia, exatamente em função da
gravidade da situação, exige-se a tomada de
medidas coordenadas, não se podendo
privilegiar determinado segmento da atividade
econômica em detrimento de outro, ou mesmo
em detrimento do próprio Estado, a quem
incumbe, precipuamente, combater os
nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
Inegável, destarte, que a decisão
atacada representa grave risco de violação à
ordem público-administrativa, no âmbito do
estado requerente, bem como à saúde
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ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 000561852.2020.2.00.0000

Autos: Pedido de Providências - 000561852.2020.2.00.0000
Requerente:
Justiça

Corregedoria

Nacional

de

Requerido: Eduardo Almeida Prado Rocha
de Siqueira

DECISÃO

Cuida-se de pedido de providências
instaurado de ofício pela CORREGEDORIA
NACIONAL DE JUSTIÇA em desfavor de
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA, Desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
A decisão que instaurou o presente PP n.
0005618-52.2020.2.00.0000, em 19 de julho
de 2020, foi proferida nos seguintes termos:
CONSIDERANDO
que
chegaram
ao
conhecimento da Corregedoria Nacional de
Justiça matérias veiculadas na rede mundial
de
computadores
envolvendo
o
Desembargador
EDUARDO
ALMEIDA
PRADO ROCHA DE SIQUEIRA, do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo;

de 'analfabeto', rasgando a multa e jogando o
papel no chão e, por fim, dando uma
'carteirada' ao telefonar para o Secretário de
Segurança Pública do município, Sérgio Del
Bel, para que o mesmo 'intimidasse' o guarda
municipal. De acordo com informações
apuradas pelo G1, o desembargador Eduardo
Siqueira foi flagrado por uma equipe da
Guarda Civil Municipal caminhando sem
máscara pela faixa de areia da praia de
Santos durante a tarde deste sábado (18). O
vídeo mostra o momento em que os agentes
abordam Eduardo, pedindo a colocação do
item obrigatório. Na cidade de Santos,
pessoas que não usam a máscara, por conta
da pandemia do novo coronavírus, podem ser
multadas. Nas imagens, o desembargador diz
que não vai assinar a multa e confronta o
guarda afirmando que rasgaria o papel se ele
insistisse em aplicar a sanção pela falta de
uso do item de proteção. O Guarda Municipal,
em seguida, alerta que se o desembargador
jogasse a multa, ele seria autuado por
desperdício em via pública, levando uma
segunda multa. Ignorando o profissional, o
desembargador rasgou o papel, jogou na faixa
de areia da praia e foi embora em seguida.
‘Você quer que eu jogue na sua cara? Faz aí,
que eu amasso e jogo na sua cara’, diz o
desembargador ao ser abordado sem
máscara, se referindo à multa por não usar o
acessório. Em seguida, o homem pega o
celular e, segundo ele, liga para o Secretário
de Segurança Pública do município, Sérgio
Del Bel Junior. ‘Estou aqui com um
analfabeto’, diz o homem ao telefone. ‘Eu
falei, vou ligar para ele [Del Bel] porque estou
andando sem máscara. Apensar eu estou
andando nessa faixa da praia e ele está aqui
fazendo uma multa. Eu expliquei e eles não
conseguem entender’, reclama ao telefone.
No momento em que o guarda municipal está
finalizando o preenchimento do papel da
multa, o desembargador arranca o papel da
prancheta, o amassa e joga no chão. O
homem dá as costas para a equipe e sai
andando, indo embora do local.”

CONSIDERANDO que o sítio jornalístico
“g1.globo.com” publicou matéria, nesta data,
19 de julho de 2020, contendo, dentre outras,
a seguinte notícia, além de divulgar o vídeo
nela mencionado: “Um desembargador do
CONSIDERANDO que, nessa mesma linha,
Tribunal de Justiça de São Paulo foi flagrado
há necessidade de se averiguar os fatos no
humilhando um guarda civil municipal de
âmbito desse Conselho Nacional de Justiça,
Santos, no litoral de São Paulo, após ser
diante
da
competência
constitucional
multado por não utilizar máscara enquanto
disciplinar que lhe foi conferida pelo art. 103caminhava na praia. Um vídeo obtido pelo G1
B, § 4º, haja vista que os fatos podem
neste domingo (19) mostra Eduardo Almeida
caracterizar conduta que infringe os
Prado Rocha de Siqueira chamando o GCM
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deveres dos magistrados estabelecidos na
LOMAN e no Código de Ética da Magistratura.
(Id 4053138).
Ainda em 19/7/2020, a Corregedoria Nacional
de Justiça proferiu decisão com o seguinte
dispositivo:
“Ante o exposto determino que o
procedimento em curso no TJSP, conforme
noticiado em nota de esclarecimento
divulgada em seu sítio eletrônico na data de
hoje, seja apensado ao presente feito,
devendo aquele Tribunal encaminhar à
Corregedoria Nacional de Justiça os referidos
autos, bem como os de quaisquer outros
procedimentos
instaurados
por
fatos
análogos, no prazo de 5 dias, devendo, ainda,
abster-se da prática de atos nos referidos
procedimentos”. (Id 4053029)
Em 21/7/2020, em atenção à decisão
proferida, a Corregedoria-Geral de Justiça do
Estado de São Paulo encaminhou à
Corregedoria Nacional de Justiça cópia
integral do procedimento instaurado em
âmbito local. (Id 4053732).
Em 22/7/2020, a Corregedoria Nacional de
Justiça intimou a Presidência do TJSP para
que informasse todos os procedimentos de
natureza apuratória/disciplinar, anteriores ao
presente, em andamento e arquivados, que
foram
instaurados
em
desfavor
do
desembargador reclamado. (Id 4057433).
A Presidência do TJSP informou que “[...] se
trata de mais de 40 (quarenta) autos
processuais, muitos deles instaurados há
mais de quinze anos, arquivados em meio
físico. O desarquivamento e a digitalização de
todas as peças que compõem referidos autos
demandarão mais tempo do que as 48 horas
originalmente estabelecidas”.
Encaminhou, ainda, certidão contendo
relatório de todos os procedimentos,
solicitando dilação de prazo para o
encaminhamento da cópia dos autos. (Id
4059693).
Em 24/7/2020, foi exarado novo despacho
dispensando o fornecimento da íntegra dos
autos, considerando o fornecimento das
certidões
descrevendo
os
diversos
procedimentos administrativos de natureza

disciplinar anteriormente instaurados
desfavor do magistrado. (Id 4060157).

em

Diante da conexão existente entre os fatos e
os pedidos formulados, tramitam em apenso a
Reclamação Disciplinar n. 000571115.2020.2.00.0000
e
a
Reclamação
Disciplinar n. 0005735-43.2020.2.00.0000,
conforme decisões proferidas naqueles
expedientes.
A Reclamação Disciplinar n. 000571115.2020.2.00.0000 foi apresentada pela
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS
DO BRASIL – AGM BRASIL em que solicita a
apuração de falta disciplinar supostamente
praticada pelo Desembargador Eduardo
Almeida Prado Rocha de Siqueira no
incidente, que ganhou repercussão nacional,
noticiando que o magistrado, ao ser abordado
por Guardas Civis Municipais pelo não uso de
máscara facial de proteção contra a COVID19, chamou o Guarda Municipal de
“analfabeto”, rasgou a multa aplicada e a
arremessou ao solo, bem como se identificou
pelo cargo de desembargador e realizou
ligação telefônica para o Secretário de
Segurança Pública do município, com o
objetivo de demonstrar influência e “intimidar”
o servidor na sua atuação.
Na Reclamação Disciplinar n. 000573543.2020.2.00.0000, FLAVIO BIZZO GROSSI
e Outros, advogados reclamantes, apontam
os mesmos fatos constantes da RD n.
0005711-15.2020.2.00.0000 e neste PP n.
0005618-52.2020.2.00.0000, requerendo a
instauração de processo administrativo
disciplinar em desfavor do desembargador
reclamado.
É, no essencial, o relatório.
Conforme consta dos expedientes relatados,
estes foram instaurados para apurar suposta
falta disciplinar diante da conduta praticada
pelo Desembargador Eduardo Almeida Prado
Rocha de Siqueira em recente incidente, que
ganhou repercussão nacional, no qual é
apontado que o magistrado, ao ser abordado
por Guardas Civis Municipais pelo não uso de
máscara facial de proteção contra a COVID19, chamou o Guarda Municipal de
“analfabeto”, rasgou a multa aplicada e a
arremessou ao solo, bem como se identificou
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pelo cargo de desembargador e realizou
ligação telefônica para o Secretário de
Segurança Pública do município, com o
objetivo de demonstrar influência e “intimidar”
o servidor na sua atuação.
Analisando as imagens do vídeo divulgado
pela
imprensa
(https://g1.globo.com/sp/santosregiao/noticia/2020/07/19/desembargadorhumilha-guardaapos-multa-por-nao-usarmascara-em-sp-analfabeto.ghtml), é possível
extrair que o magistrado se envolveu nos fatos
narrados nos procedimentos disciplinares em
tramitação nesta Corregedoria Nacional de
Justiça, quando foi abordado por Guardas
Civis Municipais em uma praia de Santos-SP,
em razão de não usar máscara de proteção
contra a COVID-19.
Durante a abordagem, um dos Guardas
Municipais solicitou que o Desembargador
colocasse a máscara.
O reclamado se recusou a colocá-la e disse
ao Guarda Municipal que, em uma abordagem
anterior, ele já havia amassado e
arremessado a multa no rosto de outro agente
público.
E afirmou: “[...] o senhor quer que eu jogue na
sua cara também eu faço aqui!”.
Em seguida, o Guarda Municipal disse: “Eu
vou fazer [a multa] e o senhor joga na minha
cara”. E o Desembargador respondeu: “e em
seguida você fala com o Del Bel [Sérgio Del
Bel é Secretário de Segurança do Município]”.
Na sequência, o Desembargador Eduardo
Siqueira telefonou para o Secretário de
Segurança Pública municipal, Sérgio Del Bel,
e disse ao telefone: “Del Bel, tudo bem?
Desembargador Eduardo Siqueira. [...] Eu
estou aqui com um analfabeto, PM seu, um
rapaz [...]”.
No momento em que o Guarda Municipal
solicitou o documento de identificação, o
reclamado entregou a carteira de identidade e
disse: “o senhor sabe ler?
Então leia bem com quem o senhor está se
metendo”.
O Guarda Municipal terminou de preencher a
multa pelo não uso de máscara de proteção
contra a COVID-19 quando o Desembargador

puxou a multa da prancheta, rasgou e a
arremessou ao solo.
Após a repercussão nacional do vídeo,
também chegou ao conhecimento da
Corregedoria Nacional de Justiça um outro
vídeo disponibilizado em veículos de
imprensa
(https://g1.globo.com/sp/santosregiao/noticia/2020/07/19/desembargadorque-humilhouguarda-em-sp-por-conta-demascara-ja-havia-ameacado-inspetorvideo.ghtml) e
(https://www.youtube.com/watch?v=4yOBLxc
DvK8), com imagens de uma outra
abordagem ao mesmo magistrado, ocorrida
no mês de maio de 2020, na qual agiu de
forma semelhante.
Neste segundo vídeo, após ser abordado por
Inspetores da Guarda Civil Municipal, também
pelo não uso de máscara, o Desembargador
Eduardo Siqueira, com o intuito de demonstrar
mais cultura e esclarecimento em relação aos
agentes públicos, diz várias frases em
francês.
Nesta ocasião, o Desembargador diz aos
Guardas Municipais que o seu irmão é o
Procurador de Justiça responsável pelos
Inquéritos Policiais Militares, afirma que o
Secretário de Segurança Pública o conhece e
que irá entrar em contato com o Presidente do
Tribunal de Justiça Militar.
No mesmo vídeo o reclamado diz: “[...] vocês
querem problema, eu não quero, mas vocês
insistem. O senhor vai ficar na minha frente ou
eu posso caminhar? [...]
Disca pra mim esse número aqui [mostrando
para o Guarda Municipal seu celular]. Presta
atenção se eu quiser sacanear o senhor...
Olha aqui os três telefones do Coronel
Comandante do CPI do interior, o senhor acha
que eles não vão chegar aqui e falar ‘Siqueira,
fique calmo, ou vão mandar buscar
imediatamente a viatura? Vocês acham que é
a primeira vez? Eu fui juiz corregedor do
DIPO, dos presídios da capital, amigo”.
Neste contexto fático, cumpre delimitar o
objeto de apuração deste procedimento aos
dois episódios acima descritos, sendo os
mesmos constantes das Reclamações
Disciplinares
em
apenso,
Assim,
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especificamente
as
condutas
Desembargador consistem em:

do

i) afirmar ao Guarda Civil Municipal, quando
no exercício regular das suas funções de
agente de segurança, que amassaria a multa
eventualmente aplicada e arremessaria no
seu rosto;
ii) usar da influência do cargo de
desembargador para deixar de usar máscaras
de proteção contra a COVID-19 e/ou deixar de
receber a multa (duas vezes);
iii) chamar o Guarda Civil Municipal de
“analfabeto” durante ligação telefônica com o
Secretário de Segurança Pública, Sérgio Del
Bel, na presença do agente de segurança;
iv) puxar a multa da prancheta, rasgá-la e
atirá-la ao solo na frente da autoridade que a
confeccionou;
v) usar da sua influência em relação a outras
autoridades estaduais e municipais para
realizar “ameaça” de punição aos Guardas
Civis Municipais que exerciam a sua função
institucional.
As condutas narradas e delimitadas acima
podem eventualmente se amoldar a
dispositivos
legais
contidos
na
Lei
Complementar n. 35 (Lei Orgânica da
Magistratura Nacional-LOMAN), ao Código de
Ética da Magistratura Nacional e, por vias
reflexas, à Lei n. 13869/2019 (lei de abuso de
autoridade) e ao Código Penal.
Ressalto que a Lei Complementar n. 35 (Lei
Orgânica da Magistratura Nacional-LOMAN)
dispõe:
Art 35. São deveres do magistrado:
[...]
VIII - manter conduta irrepreensível na vida
pública e particular.
Também estabelece o Código de Ética da
Magistratura:
Art. 1º O exercício da magistratura exige
conduta compatível com os preceitos deste
Código e do Estatuto da Magistratura,
norteando-se
pelos
princípios
da
independência,
da
imparcialidade,
do
conhecimento e capacitação, da cortesia, da
transparência, do segredo profissional, da

prudência, da diligência, da integridade
profissional e pessoal, da dignidade, da honra
e do decoro.
Art. 15. A integridade de conduta do
magistrado fora do âmbito estrito da atividade
jurisdicional contribui para uma fundada
confiança dos cidadãos na judicatura.
Art. 16. O magistrado deve comportar-se na
vida privada de modo a dignificar a função,
cônscio de que o exercício da atividade
jurisdicional impõe restrições e exigências
pessoais distintas das acometidas aos
cidadãos em geral.
Art. 37.Ao magistrado é vedado procedimento
incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções.
A Lei n. 13.869/2019 (lei de abuso de
autoridade) tipifica em seu art. 33, parágrafo
único, a seguinte conduta:
Art. 33.
[...]
Parágrafo único. Incorre na mesma pena
quem se utiliza de cargo ou função pública ou
invoca a condição de agente público para se
eximir de obrigação legal ou para obter
vantagem ou privilégio indevido.
E por fim, há a seguinte previsão de conduta
típica no Código Penal: Art. 331 - Desacatar
funcionário público no exercício da função ou
em razão dela.
Dessa forma, da análise dos documentos
juntados aos autos e diante das condutas do
magistrado nos vídeos em questão entendo
pela possível existência de indícios do
cometimento de infrações disciplinares pelo
Desembargador Eduardo Almeida Prado
Rocha de Siqueira.
É possível que tenha havido infringência ao
art. 35, VIII, da Lei Orgânica da Magistratura;
aos arts. 1º, 15, 16 e 37 do Código de Ética da
Magistratura; e, por vias reflexas, ao art. 33,
parágrafo único, da Lei n. 13869/2019 (lei de
abuso de autoridade) e ao art. 331 do Código
Penal.

Ante o exposto, diante da existência de
elementos indiciários apontando a possível
prática de infrações disciplinares por parte do
Desembargador
EDUARDO
ALMEIDA
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PRADO ROCHA DE SIQUEIRA, determino a
expedição de CARTA DE ORDEM ao
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo para que promova a intimação
pessoal do Desembargador reclamado, a fim
de que, querendo, apresente defesa prévia,
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do
art. 70, caput, do RICNJ, c/c o art. 14 da
Resolução CNJ n. 135 e art. 27, § 1º, da LC n.
35/79 (Loman).
Determino à Secretaria Processual a
alteração da classe procedimental do
presente expediente para Reclamação
Disciplinar.
Traslade-se cópia desta decisão para a RD n.
0005711-15.2020.2.00.0000
e
RD
n.
0005735-43.2020.2.00.0000, que devem
aguardar o transcurso do prazo para
apresentação da defesa prévia determinada
nos presentes autos, fazendo-se todos os
feitos conclusos em seguida.
Intimem-se.
Brasília, data registrada no sistema.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça
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DECISÕES DOS TRIBUNAIS DE
JUSTIÇA

Processo:
0014993-82.2020.8.19.0021.
Ação Civil Pública - Antecipação de Tutela
E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou
Dar.

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca de Duque de Caxias
Cartório da 3ª Vara Cível
Autor: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
Réu: MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS

Decisão

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada
pela Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro em face do Município de Duque de
Caxias cujo objeto principal seria compelir o
Município de Duque de Caxias a se manifestar
legalmente através de ato legislativo próprio a
respeito das medidas tomadas para a
contenção da propagação do Covid-19,
conforme vem sendo feito nos demais
municípios do Estado, baseando-se em
evidências científicas que possam, diante de
um momento de grande incerteza, trazer mais
segurança para a população quanto à
disseminação do vírus. Requer, a princípio, a
tutela de urgência para:
a) "Condenar o Município de Duque de Caxias
a cumprir a legislação nacional e as diretrizes
técnicas e científicas reconhecidas nacional e
internacionalmente sobre o tema, assim como
o Decreto Estadual nº 47.006/2020,
determinando a adoção de medidas de
isolamento
e
distanciamento
social
necessárias ao enfrentamento da COVID-19
em seu territórios, nos moldes do e pelo tempo
preconizado
na
legislação
nacional,

recomendações sanitárias oficiais
Decreto Estadual nº 47.006/2020;

e

no

b) Condenar o Município de Duque de Caxias
a se abster de expedir qualquer ato
administrativo, inclusive normativo, que
contrarie as medidas de enfrentamento da
propagação decorrente do novo coronavírus
(COVID-19) previstas nas recomendações da
Organização Mundial de Saúde, na legislação
nacional, nos estudos e evidências científicas
sobre o tema e no Decreto Estadual nº
47.006/2020, sem a apresentação de laudo
técnico contrário às evidências científicas
postas
nacional
e
internacionalmente
demostrando à população que o ato municipal
não implica em risco à saúde pública e maior
impacto social;
c) Condenar o Município de Duque de Caxias
a promover, imediatamente, campanha de
informação a respeito das formas de
transmissão e prevenção da Covid-19,
segundo as recomendações técnicas atuais
de isolamento e distanciamento social. Tudo,
sob pena de multa cominatória diária, no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser imposta
pessoalmente ao Prefeito de Duque de Caxias
e convertida ao Fundo previsto no artigo 13 da
Lei 7.347/85, sem prejuízo das demais
sanções cíveis e criminais aplicáveis à
espécie.
d) Em caso de acolhimento do pleito liminar, a
expedição de ofícios à Polícia Militar, Polícia
Civil, Guarda Municipal, Conselho Municipal
de Saúde, Vigilância Sanitária Municipal,
notificando-os da decisão liminar proferida,
para que fiscalizem seu cumprimento,
noticiando nos autos, mediante relatório, se
ocorreu, observando, inclusive, que o não
atendimento da presente decisão judicial
acarreta ao infrator a prática do crime de
desobediência, que a tanto poderá ser
autuado".
Aduz que já havia requerido
administrativamente o pronunciamento do
Município e que logo após a distribuição da
presente, a Defensoria Pública foi informada
pela Procuradoria do Município que as
recomendações teriam surtido efeito e o
Prefeito decidira publicar decreto acatando
em sua maior parte o decidido pelo Sr.
Governador e pelas demais autoridades de

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

805
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

saúde nacionais e internacionais, o que foi
replicado no canal oficial da Prefeitura.

impugnação
tempestivas.

Alega que muito embora tenha havido
cumprimento espontâneo, a presente ação
não perdeu totalmente o objeto, tendo em
vista que muito embora o Decreto Municipal nº
7.546 seja baseado fortemente nos Decretos
Estaduais que vêm tratando com bases
científicas as medidas a serem tomadas,
especialmente o Decreto Estadual nº 47.006,
levando inclusive em consideração algumas
peculiaridades do município (como a
comercialização de petróleo e gás), manteve
a permissão de funcionamento das lojas de
materiais de construção e lotéricas, sem
apresentar estudo científico que justifique tais
segmentos a continuarem funcionando. Por
tal razão, requer a antecipação de tutela para
que
o
Município
esclareça
fundamentadamente o motivo da permissão
de funcionamento das lojas de material de
construção e casas lotéricas.

É preciso inicialmente esclarecer que
o pedido da parte autora desse feito, a
Defensoria Pública, foi apenas a apreciação
do funcionamento das lojas de material de
construção e casas lotéricas, como afirmado
na petição de fls. 70/71 nos seguintes termos:
"Desta forma, muito embora a solução
extrajudicial tenha ocorrido conforme a
Recomendação da Defensoria Pública com a
edição do Decreto Municipal nº 7.546, ainda
depende de apreciação judicial quanto à
viabilidade
do
funcionamento
de
estabelecimentos comerciais como casas
lotéricas e casas de materiais de construção.
Sendo assim, esta ação não perdeu o objeto
por completo, haja visto que se mantém a
fundamentação a respeito da necessidade de
diminuição da circulação de pessoas
adotando-se
o
isolamento
horizontal,
consubstanciado nos estudos técnicos e
científicos nacionais e internacionais a
respeito da pandemia do Covid-19, conforme
amplamente exposto na inicial, pugnando a
Defensoria Pública pelo prosseguimento do
feito quanto a necessidade de fundamentação
técnica que justifique o funcionamento das
casas lotéricas e lojas de material de
construção.", sendo pois o caso de não se
acolher os Embargos de declaração tanto da
DP como do MP, posto que esse juízo deferiu
a antecipação de tutela nos exatos termos em
que foi pedido.

O Ministério Público manifestou-se
favoravelmente ao pedido.
Decisão de fls. 119/180 determinando
que o município esclarecesse as razões da
manutenção das casas lotéricas e lojas de
material de construção em funcionamento.
Embargos de Declaração do MP às fls.
195/196 alegando omissão na apreciação dos
demais pedidos da inicial.
Embargos de declaração da DP de fls.
199/204 entendendo que assiste razão ao MP
e que deveria haver apreciação de todos os
pedidos de antecipação de tutela.
Impugnação a antecipação de tutela
do Município de fls. 206/267.
Petição da DP de fls. 278/289
requerendo a apreciação dos embargos e
anexando o decreto municipal que permite a
abertura do comércio local.
É o relatório. Decido.

1) DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO
PÚBLICO

do

município

eis

que

Desta feita, rejeito os embargos
declaração e mantenho a decisão embargada.

2) DA IMPUGNAÇÃO À DECISÃO QUE
ANTECIPOU A TUTELA
Com relação à impugnação do
Município réu, entendo como atividades
essenciais as casas lotéricas e as lojas de
material de construção, como muito bem
decidido na ação que tramita perante a 1ª
Vara Federal da Subseção Judiciária de
Duque de Caxias, ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público Federal (processo nº
5002814-73.2020.4.02.5118), no bojo da qual
se discute, dentre outras coisas, a
possibilidade de funcionamento das Casas

Recebo
os
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO da DP e do MP bem como a
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Lotéricas enquanto durar a pandemia da
COVID-19:
Inicialmente, havia sido deferida tutela
de urgência por aquele MM. Juízo, para,
dentre outras providências, suspender os
efeitos do artigo 3º, § 1º, XL, do Decreto
Federal nº 10.282/2020, que assim dispõe:
'Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979,
de 2020, deverão resguardar o exercício e o
funcionamento dos serviços públicos e
atividades essenciais a que se refere o § 1º: §
1º São serviços públicos e atividades
essenciais aqueles indispensáveis ao
atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles
que, se não atendidos, colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população, tais como: (...) XL - unidades
lotéricas.' , tendo sido a decisão suspensa no
2º grau nos autos do pedido de suspensão de
liminar nº 5002992-50.2020.4.02.0000/RJ),
com o seguinte argumento: 'Isso porque a
retirada das unidades lotéricas da lista de
serviços e atividades essenciais acarretaria,
na prática, a possibilidade de seu fechamento
por decisão de governos locais, gerando o
aumento do fluxo de pessoas nas agências
bancárias tradicionais, implicando em
aglomerações indesejadas no momento
atualmente vivido pela sociedade brasileira.
Ademais, nas localidades desassistidas de
rede bancária, onde apenas existe unidade
lotérica, os beneficiários de prestações sociais
terão que viajar para outras cidades que
possuam rede bancária regular, acarretando
indesejável incremento do fluxo intermunicipal
de pessoas.'
Veja-se que a maior parte dos
beneficiários do bolsa família se utilizam das
casas lotéricas para receber seus benefícios
e pagar contas e o fechamento dessas
unidades causaria maior aglomeração nas
agências bancárias.

0020548-46.2020.8.19.0000, nos seguintes
termos: "RELATIVAMENTE ÀS LOJAS DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO,
A
ESSENCIALIDADE
DA
ATIVIDADE
REPOUSA
NA
NATUREZA
DOS
PRODUTOS COMERCIALIZADOS. SENDO
QUE
DENTRE
ELES
TEM-SE,
ESPECIALMENTE, INSUMOS DESTINADOS
A REPAROS DE NATUREZA ELÉTRICA E
HIDRÁULICA,
DENTRE
OUTROS,
NECESSÁRIOS
AO
REGULAR
ATENDIMENTO DE ESTABELECIMENTOS
QUE PRESTAM SERVIÇOS ESSENCIAIS,
SEJAM PÚBLICOS OU PARTICULARES,
BEM COMO A UNIDADES INDIVIDUAIS OU
COMUNS
QUE,
IGUALMENTE,
NECESSITEM PROCEDER REPAROS OU
SOLUCIONAR
SITUAÇÕES
EMERGENCIAIS, PARA AS QUAIS SEJAM
NECESSÁRIOS MATERIAIS ADVINDOS
DESSE RAMO DE ATIVIDADE."
Observe-se que não se está
incentivando que não haja fiscalização ou
aglomeração nesses locais, devendo tais
estabelecimentos obedecerem a distância
entre consumidores nas filas e no interior dos
estabelecimentos, bem como fazendo uso de
materiais de desinfecção como como álcool
gel, máscaras de proteção e produtos de
limpeza.
Assim, acolho A IMPUGNAÇÃO e
indefiro o pedido de tutela antecipada com
relação ao pleito de não abertura das casas
lotéricas e lojas de material de construção, eis
que se amoldam ao Decreto Estadual nº
47.006/2020.

3) DO PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA
DE FLS. 279/289 E DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
O petitório da Defensoria Pública de
fls. 279/289 aponta a existência de novo
decreto municipal editado em 22/05/2020, o
Decreto n° 7.587, no qual a Prefeitura
promove a reabertura do comércio e serviços
em geral, determinando a limitação de 30% da
sua capacidade, dentre outras medidas de
prevenção de contágio, como a utilização de
máscara e higienização dos ambientes,
requerendo a reapreciação dos pedidos de
tutela.

De igual modo assiste razão ao
município ao afirmar que a mesma lógica se
aplica às lojas de material de construção,
posto que está expressamente prevista no
artigo 3º, § 1º, XII, do Decreto Federal nº
10.082/2020 como sendo essencial e
indispensável
ao
"atendimento
das
necessidades inadiáveis da comunidade",
entendimento também de nosso Tribunal de
Justiça nos autos do agravo de instrumento nº
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Em igual sentido se encontra o pedido
do MP para que seja reapreciado o
deferimento de antecipação de tutela em
razão do novo decreto municipal que pretende
a abertura do comércio no município.

no Município de Duque de Caxias e dá outras
providências.

O Decreto Estadual n° 46.970/2020,
de 13 de março de 2020, atualizado pelo
Decreto Estadual n.º 47.068, de 11 de maio de
2020, dispõe sobre medidas temporárias de
prevenção ao contágio e de enfrentamento da
propagação decorrente do novo coronavírus
(COVID-19), determinando a suspensão das
atividades não-essenciais.

Dispõe sobre as medidas de prevenção e
enfrentamento da propagação ao contágio
decorrente do novo coronavírus (COVID-19)
no Município de Duque de Caxias e dá outras
providências.

A Prefeitura Municipal de Duque de
Caxias decretou medidas de prevenção no
município, em 31 de março de 2020, com
edição dos seguintes decretos municipais:
DECRETO Nº 7.546, DE 31 DE MARÇO DE
2020
Decreta a Situação de Emergência na Saúde
Pública do Município de Duque de Caxias,
adota medidas de enfrentamento da
propagação e de prevenção ao contágio
decorrente do novo coronavírus (COVID-19),
e dá outras providências.
DECRETO Nº 7.559, DE 14 DE ABRIL DE
2020
Prorroga os efeitos do reconhecimento de
Situação de Emergência na Saúde Pública do
Município de Duque de Caxias, adota
medidas de enfrentamento da propagação e
de prevenção ao contágio decorrente do novo
coronavírus (COVID-19), e dá outras
providências.
DECRETO Nº 7.562, DE 22 DE ABRIL DE
2020.
Determina a adoção de medidas adicionais,
pelo Município, para enfrentamento da
pandemia do novo Coronavírus (COVID 19),
para tornar obrigatório o uso de máscaras de
proteção facial, como medida complementar à
redução do contágio pelo Sars-Cov-2, e dá
outras providências.
DECRETO Nº 7.578, DE 11 DE MAIO DE
2020.
Dispõe sobre as medidas de prevenção e
enfrentamento da propagação ao contágio
decorrente do novo coronavírus (COVID-19)

DECRETO Nº 7.587, DE 22 DE MAIO DE
2020.

Ocorre que mesmo com os decretos
promulgados, não houve a necessária adesão
da população ao isolamento social, seja por
falta de fiscalização, seja por falta de
campanhas públicas de conscientização
acerca da pandemia.
A par do nosso sistema de saúde
pública já sofrer há décadas com a falta de
recursos, a verdade é que mesmo em países
desenvolvidos com sistema de saúde hígido,
foi necessário o isolamento social para que
não houvesse escassez de leitos, insumos e
profissionais de saúde para atendimento à
população e somente após apresentação de
dados epidemiológicos favoráveis houve a
gradual saída do isolamento social.
O que se verifica nesse momento é
uma altíssima taxa de letalidade por COVID19 apresentada no Município de Duque de
Caxias, que impacta a já precária capacidade
estrutural do sistema de saúde local para
absorver o número elevado de casos de
contaminação pelo vírus.
Como apontado pelo Ministério
Público, muito embora a Secretaria de Estado
de Saúde-RJ no Plano Estadual de
Emergência tenha previsto a instalação de um
Hospital de Campanha, em Duque de Caxias,
com 160 leitos gerais e 40 leitos de CTI, não
houve efetivamente sua instalação, o que
gerou um forte impacto na demanda por leitos
de UTI no município.
Devemos lembrar que a competência
para legislar sobre saúde pública é
concorrente e suplementar entre União,
Estados e Municípios, na forma do art. 23,
inciso II, da CRFB de 1988, como decidido em
15/04/2020 pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta
de Inconstitucionalidade n° 6.341 do Distrito
Federal, sendo possível pois, ao município
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dentro de seu território estabelecer regras que
não afrontem as demais normas, nos termos
do artigo 24, XII, o texto constitucional que
prevê competência concorrente entre União e
Estados/Distrito Federal para legislar sobre
proteção e defesa da saúde; permitindo,
ainda, aos Municípios, nos termos do artigo
30, inciso II, a possibilidade de suplementar a
legislação federal e a estadual no que couber,
desde que haja interesse local; devendo,
ainda, ser considerada a descentralização
político-administrativa do Sistema de Saúde
(art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com
a consequente descentralização da execução
de serviços e distribuição dos encargos
financeiros entre os entes federativos,
inclusive no que diz respeito às atividades de
vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I,
da Lei 8.080/1990).

mais rígidas dentro da área de sua atuação, e
não mais brandas, flexibilizando norma mais
restritiva de outro ente federado.

Assim, muito embora esse juízo tenha
o maior respeito e deferência pelas decisões
emanadas pelo poder executivo, procurando
sempre que possível não se imiscuir no mérito
administrativo
de
conveniência
e
oportunidade, não se pode deixar de observar
que estamos em um ano eleitoral, com
diversas pressões políticas dos eleitores que
são comerciantes, ambulantes e empresários
e que justificadamente querem a manutenção
de seus negócios e meio de vida e que
insistem na abertura do comércio local.

Em igual sentido, foi editada pelo
Ministério da Saúde a Portaria GM/MS nº 188
de 03/02/2020, que declarou situação de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV),
e logo em seguida foi sancionada a Lei nº
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do Coronavírus, responsável pelo
surto de 2019.

E tal aspiração de alguns eleitores
aparenta se consolidar no Decreto nº
7.587/20, editado pelo Prefeito de Duque de
Caxias flexibilizando as medidas de
isolamento previstas nos decretos municipais
anteriores, em afronta ao Decreto Estadual nº
47.068 de 11 de maio de 2020, na medida em
que permite a reabertura de bancos,
instituições financeiras, casas lotéricas,
academias de ginástica, centros de ginástica,
estabelecimentos comerciais e de prestação
de
serviços,
restaurantes,
bares,
e
estabelecimentos similares.

Trata-se de uma situação sem
precedentes há mais de um século, de
aspecto de alto grau de complexidade e alto
risco à saúde pública, impactando o sistema
de saúde público e privado, em todas as
esferas do poder executivo.

Vale se atentar ainda aos termos da
Nota Técnica SGAIS/ SES-RJ Nº 21 - O
ISOLAMENTO SOCIAL É A PRINCIPAL
ESTRATÉGIA
PARA
CONTER
A
CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 :
"Deve-se levar em consideração que a
principal estratégia para reduzir a transmissão
comunitária do novo Coronavírus (COVID-19)
é o isolamento social, que não deve ser
reduzido enquanto o território apresentar
incremento no número de casos." (Disponível
em
https://saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarAr
quivo.php?C=MzA3NjA%2C
acesso
em
23/05/2020).

São tempos em que é preciso
sobreviver e não apenas viver. E isso requer
ação coordenada de todos os entres
federados, visando à prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública.

No momento não existe medicação
Porém, aos Municípios cabe apenas
segura
nem vacina para o combate ao vírus,
legislar de forma concorrente, não podendo
sendo
a
única estratégia segura o isolamento
contrariar as disposições do Governo
social a ser afrouxado de acordo com a
Estadual, mas apenas suplementá-las,
melhora dos índices epidemiológicos.
adotando-se, em relação aos atos executivos,
o mesmo princípio constitucional estabelecido
E esse é o ponto : O decreto nº 7.587,
para os atos legislativos (artigo 24, inciso XII
de 22 de maio de 2020 não aponta qualquer
da Constituição Federal de 1988). De tal
mudança epidemiológica no município que
maneira caberia, se necessário, editar normas
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sustente a abertura dos estabelecimentos
comerciais nos termos ali postos, em
oposição ao artigo 3º da Lei nº 13.979, de
06/02/2020, que trata de uma série de
medidas, como o isolamento, a quarentena e
posturas da Administração Pública, constando
de seu parágrafo 1º que as medidas só
poderão ser determinadas com base em
"evidências científicas" e em "análises sobre
as informações estratégicas em saúde", in
verbis: " Lei nº 13.979/20, art. 3º, § 1º As
medidas previstas neste artigo somente
poderão ser determinadas com base em
evidências científicas e em análises sobre as
informações estratégicas em saúde e deverão
ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo
indispensável à promoção e à preservação da
saúde pública.", bem como contrariamente à
orientação da OMS acerca da flexibilização
das restrições de medidas sanitárias, no
sentido
de
não
serem
liberados
indiscriminadamente toda a circulação, mas
levantadas as restrições de maneira
controlada, lentamente e passo a passo, com
proteção de populações vulneráveis e de
acordo com as suas recomendações.
Muito embora a reabertura do
comércio local não essencial não seja o único
fator de risco para a população, representa
um incentivo a que as pessoas (empregados
e clientes) saiam de casa, colocando em risco
a si e as pessoas com quem mantêm contato
direto ou mesmo indireto, posto que se
utilizam de transporte público.
Permitir a abertura de lojas e
magazines é anuir com aglomerações, riscos
desmedidos e ir contra o Consequencialismo
inscrito no artigo 20 da nova LINDB, a Lei
13655/18, que cobra do Magistrado sopesar e
lançar as consequências de suas decisões,
bem como formas de minimizar as mesmas.
É nesse caso, impossível controlar os
efeitos de um vírus em meio ao fluxo de
consumidores no município com o comércio
em pleno funcionamento.
De um lado, a adoção de uma
quarentena rigorosa ameaça a subsistência
de trabalhadores e empresas, gerando
inegável restrição às liberdades de locomoção
(art. 5º, XV, da CRFB) e de iniciativa (arts. 1º,
IV, e 170, caput, da CRFB), bem como do
princípio da busca do pleno emprego (arts. 1º,

IV, e 170, VIII, da CRFB). De outro, teme-se
que o afrouxamento das restrições ao
comércio e à locomoção cause o contágio
generalizado pelo vírus Covid-19, esgotando
a capacidade do sistema de saúde e
ameaçando a vida dos cidadãos.
Observe-se que o Conselho Nacional
de Justiça na Recomendação CNJ nº
66/2020, orientou que "Recomenda aos
Juízos com competência para o julgamento
das ações que versem sobre o direito à saúde
a adoção de medidas para garantir os
melhores resultados à sociedade durante o
período excepcional de pandemia da Covid19."
E aqui é disso que se trata: do direto à
saúde pública, coletiva em oposição ao direito
econômico. Não se está minimizando os
impactos na economia local, nas finanças dos
empresários, comerciantes e ambulantes,
mas sopesando os direitos postos em
questão.
O compromisso constitucional com o
bem estar da população se encontra no
próprio preâmbulo de nossa Carta Magna :
"Nós, representantes do povo brasileiro,
reunidos
em
Assembléia
Nacional
Constituinte para instituir um Estado
Democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida,
na ordem interna e internacional, com a
solução
pacífica
das
controvérsias,
promulgamos, sob a proteção de Deus, a
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL".
Contratos podem ser repactuados,
revistos, refeitos, mas as vidas perdidas não.
Por isso deve-se aplicar os princípios da
prevenção e da precaução, movimentando-se
na direção do pleno funcionamento de
atividades e serviços de forma gradual, com
sustentação em evidencias científicas de
melhora nos índices de contaminação, de
utilização dos leitos de UTI entre outras, como
reconheceu o Supremo Tribunal Federal, no
voto do Min. Luís Roberto Barroso, no
julgamento da Medida Cautelar na Ação

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

810
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

Direta de Inconstitucionalidade 5.501/DF: "Em
tema de tamanha relevância, que envolve
pessoas fragilizadas pela doença e com
grande ânsia para obter a cura, não há espaço
para especulações. Diante da ausência de
informações e conhecimentos científicos
acerca de eventuais efeitos adversos de uma
substância, a solução nunca deverá ser a
liberação para consumo. Mas, sim, o incentivo
à realização de estudos científicos, testes e
protocolos, capazes de garantir proteção às
pessoas que desejam fazer uso desses
medicamentos. Trata-se de uma decorrência
básica do princípio da precaução, que orienta
a atividade de registro e vigilância sanitária, e
tem como base o direito à segurança
(CF/1988, art. 5º, caput).".

Prefeito de Duque de Caxias e convertida ao
Fundo previsto no artigo 13 da Lei 7.347/85.

Assim, muito embora logo após o
ajuizamento da presente demanda tenha
havido perda parcial de objeto com a edição
do Decreto Municipal nº 7.546, pouco depois
houve uma mudança fática com a edição do
novo DECRETO Nº 7.587, DE 22 DE MAIO
DE 2020 que permite uma nova avaliação do
pedido de antecipação de tutela.

Juiz Titular

Isso Posto, acolho o pedido de tutela
de urgência formulado no item b da inicial para
determinar que o Município de Duque de
Caxias se abstenha de expedir qualquer ato
administrativo, inclusive normativo, que
contrarie as medidas de enfrentamento da
propagação decorrente do novo coronavírus
(COVID-19) previstas nas recomendações da
Organização Mundial de Saúde, na legislação
nacional e no Decreto Estadual nº
47.006/2020, sem apresentação de laudo
técnico favorável ao abrandamento das
medidas de isolamento social, observada
apenas a autorização acima deferida para
funcionamento de casas lotéricas e lojas de
material de construção, determinando ainda
que o Município de Duque de Caxias, não
promova a flexibilização de medidas de
restrição previstas no Decreto Municipal nº
7.587/20, suspendendo seus efeitos até a
apresentação de laudo técnico contrário às
evidências científicas postas nacional e
internacionalmente demostrando à população
que o ato municipal não implica em risco à
saúde pública e maior impacto social, no
prazo de 48 horas tudo sob pena de multa
cominatória diária, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), a ser imposta pessoalmente ao

Intime-se
com
urgência
para
cumprimento o Sr. Prefeito ou o Sr.
Procurador Geral do Município. Deverá o Sr.
OJA apreciar a presença dos requisitos para
a intimação por hora certa caso haja tentativa
municipal de se furtar ao recebimento da
intimação.
Vistas à DP, à PGM e ao MP de tutela
coletiva.
Duque de Caxias, 25/05/2020.

Elizabeth Maria Saad

Processos nº 0117233-15.2020.8.19.0001,
0102074-32.2020.8.19.0001 e 006846121.2020.8.19.0001: Trata-se ações civis
públicas
conexas
ajuizadas
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO (DPERJ) e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO (MPRJ) em face do
ESTADO DO RIO DE JANEIRO e do
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e que
envolvem as medidas adotadas pelos réus
para o combate à Covid-19 no âmbito
municipal.

DECISÃO
Inicialmente, foi deferida liminar em
29/05/2020 nas duas ações civis públicas em
que figura o MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO como réu, nos seguintes termos:
“CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE
URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do
CPC/2015, para suspender a eficácia do
Decreto Municipal n.º 47.461/2020 e
determinar ao MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO que:
(i) apresente, em 10 (dez) dias, análise de
impacto
regulatório,
nos
parâmetros
estabelecidos nos manuais da Casa Civil da
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Presidência da República e do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), sobre
as medidas adotadas em âmbito municipal
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do Covid-19, nos termos do art. 3º,
§ 1º, da Lei Federal n.º 13.979/2020;
(ii) se abstenha de editar atos administrativos
relacionados ao enfrentamento da pandemia
de Covid-19 em desacordo com a legislação
federal e estadual de regência, notadamente
quanto ao funcionamento de cultos religiosos
presenciais;
(iii) fiscalize de forma efetiva o cumprimento
das
medidas
de
isolamento
social,
notadamente quanto ao funcionamento de
cultos religiosos presenciais, por meio dos
órgãos municipais com poder de polícia para
vigilância, fiscalização e controle, aplicando
as sanções administrativas previstas na Lei
Complementar Municipal n.º 197/2018
(Código de Vigilância Sanitária, Vigilância de
Zoonoses e de Inspeção Agropecuária do
Município do Rio de Janeiro).”
A referida decisão foi objeto de agravo
de instrumento cujo requerimento de efeito
suspensivo foi negado pela eminente
Desembargadora Relatora (AI n.º 003386696.2020.8.19.0000).
Em 02/06/2020, o MPRJ comunicou
que o Sr. Prefeito Municipal Marcello Crivella
passou a divulgar amplamente na imprensa e
em redes sociais um plano de flexibilização do
isolamento social e reabertura das atividades
do Município do Rio de Janeiro. Afirmou o
parquet que “não há informação de estudos
técnico-científicos
que
respaldem
a
flexibilização iniciada pelo Município, como
exige o art. 3º, §1º, da Lei 13.979/2020”.
Apontou que estudos científicos e notas
técnicas de Fiocruz, UFRJ, UERJ, UFF,
Sociedade de Infectologia do Rio de Janeiro e
Conselho Nacional de Saúde desaconselham
a flexibilização iniciada pelo Município. Por
essas razões, requereu a aplicação de multa
pessoal ao Sr. Prefeito, bem como a
concessão de nova tutela provisória de
urgência para a interrupção do plano de
flexibilização e para o esclarecimento à
população, por meio do site e mídias sociais
da Prefeitura sobre a interrupção, divulgandose amplamente que o início do plano na data

de hoje contrariou a decisão judicial proferida
nestes autos.
Em 03 e 04/06/2020, a DPERJ
igualmente comunicou que o Município editou
novo Decreto, de n.º 47.488, já estabelecendo
um cronograma de retomada e colocando o
Município do Rio de Janeiro na fase 1,
novamente sem apresentar estudo técnico
científico que o embase, fazendo referência
apenas à constituição de um Comitê
Estratégico e confiando, prioritariamente, nos
índices de ocupação de leitos de UTI, sem
garantir a referida transparência nas
informações, nem tampouco de que elas
sejam fidedignas, a embasar uma retomada
segura. Afirmou que o Município não possui
capacidade de testagem, o que seria
essencial para o afrouxamento das restrições.
Por essas razões, requereu a suspensão do
Decreto Municipal n.º 47.488/2020.
Em 05/06/2020, o MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO se manifestou sobre os
requerimentos dos autores coletivos. Anexou
informações da Secretaria Municipal de
Saúde prestadas em 03/06/2020, nos
seguintes termos:
“Em toda a rede SUS na cidade do Rio – que
inclui leitos de unidades municipais, estaduais
e federais – há 1.696 pacientes internados
com suspeita de Covid, sendo 667 em UTI.
Em unidades da rede municipal, há 681
pacientes internados. Deste total, 205 estão
em UTIs municipais. A taxa de ocupação de
leitos de UTI para Covid-19 na rede SUS no
município é de 87%. Já a taxa de ocupação
nos leitos de enfermaria para pacientes com
suspeita de Covid é de 55%. Importante
ressaltar que a taxa de ocupação reflete o
cenário dos leitos no momento da consulta ao
sistema, podendo ter outro número diferente
minutos depois”
O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
aduz que o Decreto Municipal n.º 47.488, de
02 de junho de 2020, foi “elaborado com base
em evidências científicas e informações
estratégicas, observadas, ainda, no tempo e
no espaço, ao mínimo indispensável à
promoção e preservação da saúde, na forma
do artigo 3º, §1º da Lei 13.979/20, além de
criar o Comitê Estratégico para o seu
desenvolvimento,
aprimoramento,
e
acompanhamento.”
Sustenta
que
o
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faseamento do plano de reabertura se dará
em seis etapas, cada qual com a natureza da
atividade desenvolvida, conforme o risco de
contaminação,
observado
o
impacto
econômico, com a estipulação de novos
marcos temporais de reabertura ou
manutenção de interrupção das atividades.
Frisa que o faseamento não é automático,
pois, conforme indicadores de capacidade de
leitos UIT, variação de óbitos, crescimento de
casos internados e variação de novos casos,
poder-se-á deliberar pela manutenção,
regressão ou progressão das fases. Na
oportunidade, indica que o referido plano foi
elaborado de acordo com estudo técnico que
compõe o anexo III do Decreto. Relativamente
à competência, afirma que o STF, no
julgamento da ADI 6341, reconheceu a
competência concorrente da União, dos
Estados e dos Municípios para legislar sobre
saúde pública. Argumenta que o Município
possui a competência para legislar sobre
assuntos de interesse local (art. 30, I, da
CRFB) e, por isso, a sua competência para
disciplinar as atividades e serviços de saúde,
incluindo as medidas de controle sanitário,
não estaria subordinada aos atos normativos
emanados pelo Estado do Rio de Janeiro.

permitindo a reabertura de shoppings centers,
restaurantes, centros comerciais, cultos
religiosos, além da prática de exercícios ao ar
livre e diversas outras atividades, em um
momento em que a pandemia de COVID-19
segue em curva ascendente no Estado sem
que qualquer estudo técnico tenha sido
apresentado que justifique tais medidas;

Em 06/06/2020, o MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO informou sobre a publicação do
Decreto estadual n.º 47.112, que autoriza a
realização de atividades presenciais de
organizações religiosas, requerendo a
reconsideração
da
liminar,
com
o
restabelecimento da plena eficácia do Decreto
Rio nº 47.461/2020, além do afastamento das
demais medidas impostas pelo decisum, por
alegar que houve “perda do objeto da
pretensão autoral”.

(iii) o Estado do Rio de Janeiro ultrapassou a
marca de 63 mil casos confirmados de Covid19 em 06/06/2020, com taxa de letalidade de
10,26%, alcançando 6.473 óbitos;

Em 07/06/2020, o MPRJ e a DPERJ
ajuizaram nova ação civil pública, agora
apontando no polo passivo o ESTADO DO
RIO
DE
JANEIRO,
distribuída
por
dependência às ações coletivas originalmente
ajuizadas em face do MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO. Nesta nova demanda, há expresso
requerimento de submissão ao rito da tutela
antecipada requerida em caráter antecedente
(artigos 303 e 304 do CPC/2015). A causa de
pedir engloba os seguintes argumentos:

(ii) em 03/06/20, MPRJ e DPERJ expediram
recomendação ao Estado do Rio de Janeiro,
na pessoa do Governador do Estado
(RECOMENDAÇÃO n° 43/2020 - FTCOVID19/MPRJ e RECOMENDAÇÃO COSAU
DPRJ nº 07/2020), para que elaborasse
estudo técnico devidamente embasado em
evidências científicas e em análises sobre as
informações estratégicas em saúde, vigilância
sanitária, mobilidade urbana, segurança
pública e assistência social, levando em
consideração a análise de dados e
peculiaridades
econômicas,
sociais,
geográficas, políticas e culturais do Estado do
Rio de Janeiro. Ocorre que, findo o prazo
estabelecido (48h), o Estado não apresentou
qualquer resposta ao MPRJ e à DPERJ,
publicando o decreto sem dar transparência
de qualquer estudo técnico;

(iv) do total geral de casos confirmados,
35.043, em 06/06/2020, são do Município do
Rio de Janeiro, que soma o catastrófico
número de 4.309 óbitos registrados por
COVID-19, sem contar aqueles que faleceram
sem realizar a testagem da doença;
(v) dados extraídos do painel de
monitoramento do próprio Estado do Rio de
Janeiro revelam categoricamente que
nenhuma curva, seja de casos confirmados,
seja de internações SRAG, seja de
internações por COVID-19, seja por Óbitos
por COVID- 19, decresceu no território
fluminense;
(vi) a própria Secretaria Municipal de Saúde
confirma que a taxa de ocupação de leitos de
UTI para COVID-19 na rede do Sistema Único
de Saúde no município é de 87%, de modo
que, à luz do Boletim Epidemiológico nº 11 do
Ministério da Saúde, qualquer que seja a taxa

(i) o Decreto estadual n.º 47.112, de 05 de
junho de 2020, flexibilizou as regras de
isolamento social no Rio de Janeiro,
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de incidência do coronavírus, é vedado
qualquer evento de aglomeração e deve ser
adotado o distanciamento social em qualquer
ambiente de trabalho, além da suspensão das
aulas em escolas, universidades, medidas a
serem reavaliadas apenas depois de um mês;
(vii) estudos científicos recentes indicam a
necessidade de adoção de medidas de
isolamento social no Rio de Janeiro, a saber,
Ofício nº 392/2020/PRESIDÊNCIA/FIOCRUZ,
de 06 de maio de 2020, Ofício n°
23079.0513/20 GR, de 08 de maio de 2020,
encaminhado pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), Recomendação nº
036, de 11 de maio de 2020, do Conselho
Nacional
de
Saúde
(CNS),
Ofício
171/REITORIA/2020, de 22 de maio de 2020,
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ),
e
Ofício
nº
455/2020/PRESIDÊNCIA/FIOCRUZ, de 28 de
maio de 2020;
(viii) com base no Decreto estadual n.º 47.112,
diversas atividades com forte potencial de
gerar aglomerações de pessoas em milhares
de pontos espalhados pelo território do Estado
do Rio de Janeiro poderão ser realizadas,
trazendo como consequência, também, o
aumento da circulação de pessoas e
incrementando, sobremaneira, o risco de
disseminação do vírus, ainda que respeitado
o distanciamento previsto no ato, que é de
difícil implementação e fiscalização;
(ix) no Estado do Rio de Janeiro, o número de
novos casos confirmados e de óbitos por
Covid-19 permanece em ascensão, conforme
monitoramento feito pelo Observatório da
Fundação Oswaldo Cruz e também apontado
pelo Grupo de Trabalho Multidisciplinar sobre
a Covid-19 da UFRJ;
(x) até hoje, persistem bloqueados, ou seja,
sem condições de uso, 396 leitos de UTI
SRAG e 485 leitos clínicos SRAG, de acordo
com a plataforma de leitos de regulação do
Município do Rio de Janeiro;
(xi) a flexibilização do isolamento social deve
ser respaldada em evidências científicas
consistentes
de
que
não
haverá
comprometimento
da
capacidade
de
contenção da pandemia, e em plano de
retomada gradual das atividades, como
medida essencial para contenção da

pandemia, o que pressupõe a adoção de
política pública de natureza intersetorial;
(xii) a Portaria Interministerial n° 5, de 17 de
março de 2020, editada pelos Ministros de
Estado da Justiça e Segurança Pública e da
Saúde, dispõe sobre a compulsoriedade das
medidas de enfrentamento da emergência de
saúde pública previstas na Lei n. 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, e estabelece que o
descumprimento das medidas adotadas pela
autoridade
sanitária
acarretará
a
responsabilização civil, administrativa e penal
dos agentes infratores, inclusive do servidor
público que concorrer para o descumprimento
(art. 3º, caput e § 1º, da Portaria
Interministerial MS/MJSP n. 5/2020), bem
como que a autoridade policial poderá lavrar
termo circunstanciado por infração de menor
potencial ofensivo em face do agente que for
surpreendido na prática dos crimes
mencionados nos art. 4º e art. 5º, na forma da
legislação processual vigente, a quem, porém,
não se imporá prisão caso assine o Termo
Circunstanciado; (art. 7º da Portaria
Interministerial MS/MJSP n. 5/2020);
(xiii) a inexistência de medidas de contenção
da disseminação da doença implica na sua
rápida propagação da metrópole (capital do
Rio de Janeiro), para os polos e subpolos
regionais, alcançando, por fim, os centros
locais (cidades do interior com menos de 10
mil habitantes);
(xiv) a execução de um plano de flexibilização
gradual
das
medidas
restritivas
é
recomendado pela OMS apenas quando haja
a verificação de alguns parâmetros objetivos,
entre eles, a diminuição da incidência de
casos confirmados e casos prováveis, a
diminuição do número de mortes e um
percentual de positividade entre as pessoas
testadas menor que 5%;
(xv) as ações governamentais no que tange
ao isolamento social precisam ser claras
quanto aos seus fundamentos, transparentes
quanto aos seus métodos e previsíveis quanto
ao seu avanço ou recuo, bem como em
relação as indicadores e fundamentos
técnico-científicos considerados para tais
decisões, a fim de viabilizar a segurança
jurídica, fomentar a pacificação social e
garantir maior adesão as políticas públicas
implementadas,
mesmo
quando
elas
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implicarem em sacrifícios individuais, sociais
e econômicos;
(xvi) a combinação de flexibilização do
isolamento com baixíssima testagem e
subnotificação de óbitos é mais do que
suficiente para contraindicar a abertura
prevista no Decreto Estadual;
(xvii) o Decreto estadual imediatamente
anterior, n.º 47.068, de 11 de maio de 2020,
recomendou aos municípios fluminenses a
avaliação da necessidade de lockdown, sendo
que de lá pra cá os números de casos
confirmados, taxa de letalidade e óbitos no
Estado permaneceram subindo;
(xviii) o novo Decreto estadual violaria o direito
constitucional à saúde (art. 196 da CRFB) e a
vedação à proteção insuficiente dos direitos
fundamentais.
Ao final, os autores coletivos formulam
os seguintes pedidos:
“1) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA
ANTECIPADA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE, INAUDITA ALTERA PARS,
com fulcro nos arts. 300, §2º, e 303, do Código
de Processo Civil, a fim de que sejam
suspensos os efeitos do Decreto Estadual nº
47.112, de 05/06/20, e seja determinada a
suspensão
das
mesmas
atividades
especificadas no Decreto anterior, de nº
47.102/2020 (que estão suspensas desde o
Decreto Estadual nº 46.973 de 16/03/20), até
que o demandado apresente em juízo (no
prazo de 7 dias) estudo técnico devidamente
embasado em evidências científicas e em
análises sobre as informações estratégicas
em saúde, vigilância sanitária, mobilidade
urbana, segurança pública e assistência
social, levando em consideração a análise de
dados e peculiaridades econômicas, sociais,
geográficas, políticas e culturais do Estado do
Rio de Janeiro, e:
1.1) caso o estudo seja desfavorável à
flexibilização do isolamento social no Estado
do Rio de Janeiro, que estenda o isolamento
social pelo prazo que for recomendado no
estudo, determinando-se a suspensão das
mesmas atividades especificadas no Decreto
nº 47.102/2020, que já se encontravam
suspensas desde o Decreto Estadual nº
46.973 de 16/03/20

1.2) caso o estudo seja favorável à
flexibilização do isolamento social no Estado
do Rio de Janeiro, que o demandado
consolide por ato normativo um plano de
retomada das atividades, que subsidie e
confira
transparência
às
decisões
governamentais,
bem
como
confira
transparência, previsibilidade e normatividade
à retomada gradual das atividades sócio
econômicas no Estado, em compasso com o
enfrentamento à pandemia do COVID-19,
contemplando,
de acordo
com
sua
discricionariedade técnica, no mínimo os itens
abaixo:
A) As bases de dados, estudos, indicadores,
componentes de avaliação do risco e
informações técnicas que o embasam;
B) A definição de etapas ou fases
regionalizadas para a flexibilização, os
indicadores que sustentam cada uma delas,
bem como os gatilhos e o tempo previsto para
seu avanço ou recuo, considerando ainda o
cenário epidemiológico de cada região de
saúde;
C) A definição das estratégias, recursos e
fases para o retorno gradual regionalizado das
atividades econômicas, sociais, de lazer e
cultura, bem como limitação adequada das
reuniões de pessoas em espaços públicos,
além da regulamentação do funcionamento
dos serviços públicos e atividades essenciais,
incluindo
o
transporte
intermunicipal,
prescrevendo-se lotação máxima excepcional
nesses ambientes de acordo com a sua
essencialidade, impacto e evolução dos
indicadores de saúde;
D) A previsão de estabelecimento de regras
de segurança sanitária para o retorno
gradativo das atividades, inclusive os critérios
de obrigatoriedade e sancionamento, bem
como a designação de órgão(s) de
fiscalização, controle e acompanhamento;
E) A previsão de campanhas para o
esclarecimento e informação transparente à
população;
F) A previsão de medidas de assistência
social que amparem a população mais
vulnerável;
G) A publicação do estudo científico e do
plano no site oficial da internet do Estado do
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Rio de Janeiro, visando à publicidade e
transparência da política pública adotada com
informações atualizadas, de forma clara e
acessível à população e com a possível
antecedência da data prevista para a sua
vigência;
H) O estabelecimento sobre o papel do
Conselho de Especialistas no Estado do Rio
de Janeiro, no assessoramento, controle e
acompanhamento dos planos de governança
relativos à flexibilização de medidas de
isolamento social ou o seu recuo.
2) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA
ANTECIPADA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE, INAUDITA ALTERA PARS,
com fulcro nos arts. 300, §2º, e 303, do Código
de Processo Civil, a fim de obrigar o
demandado a AMPLIAR E CAPILARIZAR, por
meio dos canais oficiais públicos, inclusive
redes sociais em perfis institucionais,
campanhas educativas de esclarecimento à
população, conscientizando sobre as medidas
restritivas em vigor e os efeitos desejados que
eventualmente forem obtidos, bem como
sobre os riscos decorrentes da não adesão ao
isolamento social, alertando para os índices
de contaminação preditos pela ciência;
3) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA
ANTECIPADA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE, INAUDITA ALTERA PARS,
com fulcro nos arts. 300, §2º, e 303, do Código
de Processo Civil, a fim de obrigar o réu a
FISCALIZAR o cumprimento das medidas de
isolamento social, por meio dos órgãos
estaduais com poder de polícia para
vigilância, fiscalização e controle, de forma
coordenada com os Municípios, sobretudo
aqueles com os maiores índices de
contaminação e óbitos, como a capital e a
região metropolitana;
4) A aplicação de multa diária, para o eventual
caso de descumprimento das obrigações de
fazer e não fazer supra (em sede de tutela de
urgência e quando definitivas), pessoal ao
Governador Wilson Witzel, autoridade que
tem o poder imediato de determinar as
medidas necessárias para o pronto
atendimento do mandamento judicial, que
deverá ser cientificado pessoalmente no
endereço fornecidos na inicial, para que
surtam seus efeitos de técnica de coerção
indireta, nos termos dos artigos 139, IV e 536,

parágrafo 1º do Novo Código de Processo
Civil, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil
reais).”
É o relatório. Passo a decidir.
Preliminarmente, afasto a alegação de
perda de objeto formulada pelo MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO, considerando persistir
a utilidade da prestação jurisdicional para a
proteção do bem jurídico pretendido pelos
autores coletivos, é dizer, os direitos
constitucionais à vida e à saúde. O advento
dos novos Decretos estadual e municipal
apenas reforçam o interesse de agir,
porquanto intensificam a flexibilização de
medidas de isolamento social anteriormente
adotadas.
Quanto ao mérito, é necessário repisar
algumas das considerações sobre o controle
judicial de políticas públicas já lançadas por
ocasião da liminar anteriormente proferida em
relação ao Município réu.
As medidas de enfrentamento à
pandemia de Covid-19 adotadas até
recentemente pelo Estado e pelo Município do
Rio de Janeiro, com a suspensão do
funcionamento de atividades comerciais, com
efeito, implicavam restrição às liberdades de
locomoção (art. 5º, XV, da CRFB) e de
iniciativa (arts. 1º, IV, e 170, caput, da CRFB),
bem como do princípio da busca do pleno
emprego (arts. 1º, IV, e 170, VIII, da CRFB).
Nada obstante, os referidos entes públicos
compreendiam serem medidas necessárias à
preservação do núcleo essencial de outros
direitos fundamentais, como os direitos à vida
e à saúde (artigos 5º, caput, e 6º, caput, da
CRFB). Em atos administrativos recentes,
contudo, ambas as esferas de governo
determinaram o relaxamento dessas medidas,
sendo necessário perquirir, à luz dos preceitos
constitucionais
aplicáveis,
se
houve
modificação do cenário fático subjacente a
justificar a alteração da política pública
vigente.
É verdade que o sopesamento dos
valores fundamentais envolvidos na espécie
envolve não apenas um elemento político,
mas também a apreciação de informações
técnico-científicas que, a princípio, são
alheias ao Judiciário. Isso não significa,
contudo, que inexista espaço para o controle
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judicial da política pública implementada.
Nessa linha, malgrado não se admita que o
Judiciário substitua o gestor público quanto à
tomada de decisões políticas na formulação
de medidas regulatórias, entende-se que o
controle judicial possui relevantíssimo papel
quanto à exigência de uma racionalidade
mínima da atividade administrativa.
Dessa maneira, a Administração tem o
dever de demonstrar que considerou
adequadamente todos os custos e benefícios
subjacentes à política pública implementada e
as suas alternativas – ou, ao menos, apontar
razões de segunda ordem, é dizer, restrições
de tempo ou recursos que impediram a
análise daqueles elementos. Nessa linha,
transcrevo as lições do professor Adrian
Vermeule, da Harvard Law School:
“Há um papel adequado para os Tribunais,
que é assegurar que as agências investiram
adequadamente recursos na reunião de
informações, o que pode resolver a incerteza,
possivelmente transformando-a em risco ou
até mesmo certeza. (...) a existência de um
problema de incerteza implica, por vezes, em
que a própria questão sobre se a reunião de
mais informações estará justificada à luz dos
seus custos é, em si, incerta. Em casos como
esses, as Cortes devem deixar espaço para
que
as
agências
adotem
decisões
racionalmente arbitrárias sobre quando
interromper o processo de reunião de
informações. (...) Por razão de primeira
ordem, refiro-me à razão que justifica a
escolha relativamente a outras escolhas
dentro do conjunto possível à agência. Uma
razão de segunda ordem é uma razão para
fazer uma escolha ou outra dentro do conjunto
das que são possíveis, mesmo se nenhuma
razão de primeira ordem puder ser
apresentada. Em situações de incerteza,
agências frequentemente terão razões de
segunda ordem perfeitamente válidas mesmo
quando não é possível fornecer uma razão de
primeira ordem. Em outras palavras, há um
domínio de decisões das agências que são
necessariamente
e
inevitavelmente
arbitrárias, em um sentido de primeira ordem.
As Cortes de controle devem se abster de
ampliar suas demandas por razões e por
racionalidade do processo decisório além do
ponto a partir do qual a possibilidade de razão
se esgota.”

Tradução livre do trecho: “There is a proper
role for courts in ensuring that agencies have
adequately
invested
resources
in
informationgathering, which may resolve
uncertainty, perhaps by transforming it into
risk or even certainty. (…) the existence of an
uncertain problem implies that, sometimes,
the very question whether collecting further
information will be cost-justified is itself
uncertain. In cases like that, courts must leave
room for agencies to make rationally arbitrary
decisions about when to cut off the process of
information-gathering.
(…) By a first-order reason, I mean a reason
that justifies the choice relative to other
choices within the agency’s feasible set. A
secondorder reason is a reason to make some
choice or other within the feasible set, even if
no first-order reason can be given. In
situations of uncertainty, agencies will often
have perfectly valid second-order reasons
even when no first-order reason is possible. In
other words, there is a domain of agency
decisions
that
are
necessarily
and
unavoidably arbitrary, in a first-order sense.
Reviewing courts must not press their
demands for reasons and reasoned decisionmaking beyond the point at which the
possibility of reason is exhausted.”
(VERMEULE, Adrian. Law’s Abnegation.
Cambridge: Harvard University Press, 2016.
p. 130, 134-135)
O art. 20 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, ao exigir “que
sejam consideradas as consequências
práticas da decisão” pelo gestor público,
apenas concretiza o dever constitucional
implícito de que a atividade regulatória seja
sempre pautada por uma análise de custobenefício constitucional. Exige-se, assim, a
indicação de evidências científicas mínimas
de que a medida adotada é (i) adequada à
consecução
de
benefícios
sociais
constitucionalmente legítimos, (ii) necessária
em relação a alternativas acessíveis para a
produção de benefícios semelhantes com
menores custos sociais e (iii) não apresenta
desproporção
injustificada
entre
seus
potenciais benefícios e prejuízos no que diz
respeito a valores tutelados pela Carta
Magna.
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A exigência de que a Administração
Pública justifique a sua atuação regulatória
com uma análise de custo-benefício
cientificamente
informada
também
é
reconhecida pela Suprema Corte dos Estados
Unidos da América, sendo relevante citar o
seguinte trecho da opinion of the Court no
caso Michigan v. Environmental Protection
Agency, 576 U.S. ___ (2015):

make the best decisions going forward. (...) do
we want regulation based on guesswork?”

“A consideração dos custos reflete
entendimento de que a razoabilidade
regulação normalmente requer atenção
vantagens e desvantagens das decisões
regulador.”

“A aplicação de regras formais de prova, em
conjunto com a adoção de práticas
reconhecidas pela comunidade científica
sobre diagnose e prognose, são o núcleo da
Medicina baseada em evidências. A análise
de custo-benefício é apenas um rótulo para a
decisão regulatória baseada em evidências.”

o
da
às
do

(tradução livre do trecho: “Consideration of
cost reflects the understanding that
reasonable regulation ordinarily requires
paying attention to the advantages and the
disadvantages of agency decisions”).
Cuida-se, em outras palavras, de exigir
dos gestores públicos que a atividade
regulatória seja baseada em evidências, tal
como se exige dos profissionais da Medicina
em sua área de atuação. A sociedade não
pode ser submetida a decisões sensíveis
adotadas com base no puro arbítrio político do
regulador, assim como não se admite a
submissão de um paciente ao curandeirismo.
A deferência judicial à expertise do
administrador é devida e salutar, mas apenas
enquanto a sua atuação esteja devidamente
motivada por critérios técnicos. Como bem
apontam Eric Posner e Glen Weyl, a atuação
injustificada
do
administrador
público
configura verdadeira regulação baseada em
“achismos”:
“Se os experts podem tomar decisões sem ter
de justificá-las e explicitar as suas premissas,
torna-se mais difícil para o público entendê-las
e questionar suas motivações, bem como
para que futuros experts, na tentativa de
aprender com o passado, promovam as
melhores decisões. (...) Queremos mesmo
uma regulação baseada em achismos?”
Tradução livre do trecho:

(Eric. A. Posner & E. Glen Weyl, Cost-Benefit
Analysis of Financial Regulations: A
Response to Criticisms, THE YALE LAW
JOURNAL FORUM 247 [2015])
Em sede doutrinária, teci as seguintes
considerações sobre o tema:

Tradução livre do trecho:
“The application of formal rules of evidence,
along with the adoption of practices
recognized by the scientific community
concerning diagnosis and prognosis, are the
heart of evidence-based medicine. CBA is just
a label for evidence-based regulatory rulemaking.”
(Bruno Bodart, Clairvoyant Regulators,
Benighted Judges? Judicial Review of CostBenefit
Analysis
Debated,
2020,
https://ssrn.com/abstract=3621150)
Igualmente concretizando os cânones
constitucionais de racionalidade da atuação
regulatória, o art. 3º, § 1º, da Lei Federal n.º
13.979/2020 determina que as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do coronavírus “somente poderão
ser determinadas com base em evidências
científicas e em análises sobre as
informações estratégicas em saúde e deverão
ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo
indispensável à promoção e à preservação da
saúde pública”.
A propósito da legitimidade da
intervenção do Judiciário no exame das
políticas públicas relacionadas ao Covid-19,
deve-se mencionar o seguinte excerto da
decisão proferida pelo Ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que
permanece em vigor:

“if experts are allowed to make judgments
without having to justify those judgments and
make explicit their assumptions, it becomes
more difficult both for the public to understand
“A Constituição Federal, em diversos
and challenge the reasoning and for future
dispositivos, prevê princípios informadores e
experts, attempting to learn from the past, to
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regras de competência no tocante à proteção
da saúde pública, destacando, desde logo, no
próprio preâmbulo a necessidade de o Estado
Democrático assegurar o bem-estar da
sociedade. Logicamente, dentro da ideia de
bem-estar, deve ser destacada como uma das
principais finalidades do Estado a efetividade
de políticas públicas destinadas à saúde. O
direito à vida e à saúde aparecem como
consequência imediata da consagração da
dignidade da pessoa humana como
fundamento da República Federativa do
Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal
consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde
como direito de todos e dever do Estado,
garantindo sua universalidade e igualdade no
acesso às ações e serviços de saúde. No
presente momento, existe uma ameaça séria,
iminente e incontestável ao funcionamento de
todas as políticas públicas que visam a
proteger a vida, saúde e bem estar da
população.
(…)
Não compete ao Poder Judiciário substituir o
juízo de conveniência e oportunidade
realizado pelo Presidente da República no
exercício
de
suas
competências
constitucionais, porém é seu dever
constitucional exercer o juízo de verificação
da
exatidão
do
exercício
dessa
discricionariedade executiva perante a
constitucionalidade das medidas tomadas,
verificando a realidade dos fatos e também a
coerência lógica da decisão com as situações
concretas. Se ausente a coerência, as
medidas estarão viciadas por infringência ao
ordenamento jurídico constitucional e, mais
especificamente, ao princípio da proibição da
arbitrariedade dos poderes públicos que
impede o extravasamento dos limites
razoáveis da discricionariedade, evitando que
se converta em causa de decisões
desprovidas de justificação fática e,
consequentemente, arbitrárias.”
(STF, ADPF 672, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, decisão monocrática de 09/04/2020)
Sendo exigida a adoção de critérios
científicos para que o administrador determine
medidas restritivas relacionadas ao Covid-19,
não há razão para permitir-se a atuação
arbitrária e contraditória do Executivo no que

diz respeito às medidas de relaxamento das
restrições.
A aplicabilidade do dever de justificar
também a revogação de políticas públicas
com a pertinente análise de impacto
regulatório é uma particularidade notável da
regulação baseada em evidências. Nos
Estados Unidos, por exemplo, a exigência de
análise de custo-benefício tem limitado as
tentativas do atual governo de promover a
revogação
em
massa
de
medidas
regulatórias. A esse respeito, reproduzo as
lições recentes de Jonathan Masur, Eric
Posner e Caroline Cecot:
“a análise de custo-benefício parece, agora,
limitar a desregulação.
(...) Isso representa uma surpreendente
mudança em relação ao papel que a análise
de custo-benefício tipicamente desempenhou,
indo diretamente de encontro à noção
caricatural da análise de custo-benefício como
necessariamente anti-regulatória.
(...)
A exigência de análise de custo-benefício
reflete um consenso apolítico de que a
Administração deve adotar regulações que
promovam o bem-estar social, em vez dos
interesses de grupos particulares e às
expensas do público.”
Tradução livre do trecho:
“cost-benefit analysis now seems to be a
hindrance to deregulation.
(...) This represents a startling turn from the
role that cost-benefit analysis has typically
played, and one that runs directly counter to
the caricatured notion of cost-benefit analysis
as necessarily antiregulatory.
(...)
The cost-benefit requirement reflects a
bipartisan consensus that agencies should
issue regulations that advance the public
welfare, rather than the interests of particular
groups at the expense of the
public.”
(Jonathan S. Masur & Eric A. Posner,
Chevronizing Around Cost-Benefit Analysis:
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Deregulation in the Trump Administration, 70
DUKE LAW JOURNAL [forthcoming, 2021])
“O Direito Administrativo desenvolveu certas
regras para assegurar que, quando a
Administração muda de orientação com base
em uma nova avaliação dos fatos
subjacentes, tenha de fornecer uma
explicação razoável para a mudança. Essa
exigência protege as expectativas e assegura
a boa governança. Uma análise de
custobenefício, em essência, fornece um
sumário dos fatos subjacentes que baseiam a
decisão da Administração.
(...)
A análise de custo-benefício, com efeito, limita
a ação da Administração e reduz a sua
capacidade de resposta, mas o procedimento
é provavelmente capaz de atingir um
equilíbrio ao assegurar que qualquer
estabilidade baseada em análises de
custobenefício ocorra a partir de políticas
eficientes. A dependência quanto à análise de
custo-benefício não congela absolutamente a
política regulatória, pois mudanças com
benefícios líquidos são sempre possíveis.
Ademais, a ideia de ação com benefícios
líquidos é um conceito dinâmico, sendo que o
fundamento dessa ação evolui de acordo com
as evidências disponíveis. Porém, um mundo
no qual a atividade decisória da Administração
é baseada na análise de custobenefício é
necessariamente um mundo no qual
potenciais afastamentos das políticas
regulatórias atuais são mais limitadas,
especialmente quando a política existente foi
justificada por uma análise de custo-benefício
de alta qualidade. Um compromisso com a
análise de custo-benefício, então, promove o
desenvolvimento da atividade regulatória de
modo previsível e baseado na ciência. Essa
maior dificuldade de alteração do status quo,
focada e discriminada, em contraposição a
uma dificuldade de alterar políticas arbitrárias
ou imprevisíveis, provavelmente é mais
desejável que a atuação ilimitada da
Administração.”
Tradução livre do trecho:
“Administrative law has developed certain
rules ensuring that when agencies change
course based on a new assessment of
underlying facts, they provide a reasonable

explanation for the change. This requirement
protects reliance interests and ensures good
governance. A CBA, in essence, provides a
summary of the underlying facts that support
an agency’s decision.
(...)
CBA does constrain some agency action and
reduce responsiveness, but the procedure is
likely to strike the right balance by ensuring
that any CBA-induced stabilization takes hold
around efficient policies. Reliance on CBA
does not generally freeze regulatory policy
because “net-beneficial” changes could
always be made. Further, the idea of netbeneficial action is a dynamic concept, and
what supports such action evolves based on
the available evidence. But a world in which
Agency Decision making is driven by CBA is
necessarily a world in which potential shifts
away from current regulatory policy are more
limited, especially when the existing policy
was justified by a high-quality CBA. A
commitment to CBA, then, promotes the
development of regulatory policy in predictable
and science-based ways. This focused and
discriminating stickiness—as opposed to
stickiness around arbitrary or unpredictable
policies—is likely to be more desirable than
unconstrained agency action.”
(Caroline Cecot, Deregulatory Cost-Benefit
Analysis and Regulatory Stability, 68 DUKE
LAW JOURNAL 1597-1600 [2019])
A exigência de análise de impacto
regulatório também serve à proteção de um
dos mais basilares direitos fundamentais, qual
seja, o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da
CRFB). É da essência da função de governar
a realocação de bens e vantagens na
sociedade de acordo com determinados
critérios. Noutras palavras, o Legislador e o
Administrador, por excelência, transferem
recursos entre grupos e sujeitos de acordo
com determinadas características, mais ou
menos específicas. Para exemplificar com a
própria situação da pandemia, seria bastante
razoável que, quando do início da retomada
das atividades comerciais, passassem a
funcionar primeiramente estabelecimentos
com menor risco de propagação da doença,
em detrimento dos demais. Obviamente,
portanto, não há uma vedação constitucional
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peremptória ao tratamento desigual na
distribuição dos benefícios e ônus derivados
da lei.
Entretanto, a ofensa ao princípio da
isonomia
surge
quando
suspeita
a
classificação eleita pelo legislador ou
administrador público para diferenciar entre os
destinatários de seus comandos. Isso porque
o tratamento desigual deve servir ao alcance
de um propósito público legítimo, sob pena de
converter-se em uma discriminação arbitrária
pura e simples. Dessa maneira, é dever do
Judiciário investigar não apenas os critérios
adotados para a diferenciação entre os grupos
beneficiados ou prejudicados, mas também se
essa medida é necessária e adequada ao
alcance
de
uma
finalidade
constitucionalmente relevante. Novamente
recorrendo a exemplos práticos, seria
absolutamente iníquo que, na escolha entre
as atividades autorizadas a funcionar de
imediato em um plano de relaxamento
progressivo das medidas de isolamento
social, o administrador público elegesse
justamente aquelas que, nada obstante gerem
maior risco de contágio, formam a sua base
de apoio eleitoral. Nessa situação, configurarse-ia a violação ao art. 5º, caput, da
Constituição, exigindo a intervenção judicial
para corrigi-la.
Nessa linha, a doutrina norteamericana realiza semelhante interpretação
quanto à Equal Protection clause (cláusula da
proteção igualitária), prevista na décima
quarta emenda à Constituição daquele país.
Confira-se, a propósito, a lição de Mark
Tushnet
e
outros,
considerando
a
jurisprudência da Suprema Corte dos EUA:

abordagem da Suprema Corte tem focado em
três perguntas básicas: Primeiro, como o
governo definiu o grupo a ser beneficiado ou
onerado (a questão dos ‘meios’)? Segundo,
qual o objetivo que o governo está
perseguindo (a questão dos ‘fins’)? Terceiro,
existe uma conexão suficiente entre os meios
que o governo está utilizando e os fins que
está perseguindo (a questão da ‘adequação’
ou ‘nexo’)?”
Tradução livre do trecho:
“Broadly speaking, equal protection claims
involve a challenge to laws that allocate
benefits or impose burdens on a defined class
of individuals. (...) But the fact of treating
individuals differently cannot invariably give
rise to an equal protection violation: Such an
approach
would
make
government
impossible, since nearly all government
actions classify individuals. (...) Thus, the real
question in equal protection cases involves
deciding
whether,
under
particular
circumstances, a challenged classification is
permissible. In addressing that issue, the
Court’s approach has focused on three basic
questions: First, how has the government
defined the group being benefited or burdened
(the question of ‘means’)? Second, what is the
goal the government is pursuing (the question
of ‘ends’)? Third, is there a sufficient
connection between the means the
government is using and the ends it is
pursuing (the question of ‘fit’ or ‘nexus’)?”
(TUSHNET, Mark et al. CONSTITUTIONAL
LAW. 8. ed. Aspen, 2018. p. 509-510)
Cass Sunstein, docente da Harvard
Law School, qualifica como “preferências
nuas” (naked preferences) os critérios eleitos
pelos gestores públicos quando causam “a
distribuição de recursos ou oportunidades
para um grupo em detrimento de outro
somente porque os favorecidos exerceram um
poder político cru para obter o que querem”
(no original: “the distribution of resources or
opportunities to one group rather than another
solely on the ground that those favored have
exercised the raw political power to obtain
what they want”. SUNSTEIN, Cass R. Naked
Preferences and the Constitution. 84
COLUMBIA LAW REVIEW 1689 [1984]).

“Falando de forma ampla, a proteção
igualitária diz respeito ao questionamento de
leis que alocam benefícios ou impõem ônus
em uma classe definida de sujeitos. (...)
Todavia, o fato de tratar os indivíduos de
forma diferente não pode invariavelmente
suscitar uma violação à cláusula da proteção
igualitária: semelhante abordagem tornaria
impossível governar, pois quase todas as
ações do governo classificam sujeitos. (...)
Assim, a verdadeira questão nos casos
envolvendo a proteção igualitária diz respeito
a decidir se, nas circunstâncias específicas, é
admissível
determinada
classificação
impugnada. Abordando essa temática, a
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A análise de impacto regulatório obriga
o gestor a revelar, analiticamente, as razões
que informaram os critérios de discriminação
estabelecidos na política pública proposta,
facilitando a identificação de eventuais
violações ao art. 5º, caput, da Constituição.
Com base nessas premissas, passo a
analisar as medidas determinadas no Decreto
municipal n.º 47.488, de 02 de junho de 2020,
e no Decreto estadual n.º 47.112, de 05 de
junho de 2020.
Procedo, de proêmio, à apreciação da
motivação apresentada pelo Decreto do
Município do Rio de Janeiro. Uma análise de
impacto regulatório, por mais básica que seja,
precisa estimar os resultados de diferentes
cenários,
considerando
as
diferentes
alternativas de políticas públicas. Por
exemplo, entre as alternativas de manter a
suspensão de funcionamento de atividades
não essenciais e a de autorizar que estas
sejam retomadas gradualmente, o estudo
deve estimar a quantidade de leitos de UTI e
respiradores demandados nas semanas
seguintes à adoção de ambas as alternativas,
bem assim a quantidade de mortes por Covid19 decorrentes da opção por cada uma das
alternativas. Contudo, não consta do “relatório
técnico” previsto no anexo III do Decreto
Municipal n.º 47.488, de 02 de junho de 2020,
qualquer tipo de análise nesses moldes.
Em verdade, o referido “relatório
técnico” não apresenta uma justificativa
técnica para as medidas de relaxamento
previstas no Decreto municipal, limitando-se a
detalhar como será realizada a progressão
por “fases”. Isso resta evidente em diversos
trechos do aludido relatório, como quando
consigna, in verbis: “Este documento
descreve o planejamento da ampliação da
oferta de leitos municipais de internação
hospitalar na cidade e integra o plano
municipal de enfrentamento da pandemia de
Coronavírus.”
Demais disso, ao menos em uma
análise delibatória, verifica-se que alguns dos
dados apresentados pela Secretária Municipal
de Saúde podem gerar uma impressão
enviesada sobre a gravidade do quadro da
pandemia no Município do Rio de Janeiro.
Assim, chama a atenção o gráfico que mostra
a distribuição dos óbitos confirmados em

residentes do Município do Rio de Janeiro
“segundo data de início dos sintomas”. Parece
lógico que pacientes com data mais recente
de início dos sintomas não apareçam nas
estatísticas mais recentes de óbitos, de modo
que o número decrescente de mortes indicado
no referido gráfico não necessariamente
conduz à conclusão de que houve
desaceleração dos óbitos pelo contágio.
Por conseguinte, apesar de o
Município alegar que o “Plano propõe a volta
gradual de todas as atividades econômicas
baseada em critérios científicos” (anexo III do
Decreto Municipal n.º 47.488/2020), há pouca
clareza sobre quais seriam esses critérios
científicos. O que consta do documento são
apenas os indicadores a serem adotados para
a avaliação da progressão das “fases” de
relaxamento do isolamento social, com
rarefeitas e nebulosas menções a projeções
de cenários, em termos de infecções e
demanda por serviços de saúde. Mais
especificamente, o relatório menciona o termo
“projeção” em breves passagens, sem indicar
nenhuma comparação entre a política pública
eleita, de relaxamento, e a manutenção do
status quo:
“Foi realizada uma parametrização dos
indicadores para análise de habilitação em 6
fases, conforme quadro abaixo:
As bases de síndrome gripal (ESUS) e de
síndrome respiratória aguda grave (SRAGSIVEP), quando considerada uma variação
temporal média de 7 dias, apresentam forte
correlação, que nos permite, dentre outras
inferências, calcular projeções assertivas para
a demanda por leitos de terapia intensiva.
(...)
Outrossim, o estudo das bases mostra ainda
comportamentos sazonais semelhantes,
sugerindo a possibilidade do eventual
surgimento de uma segunda onda de casos
nas próximas duas ou três semanas, a ser
acompanhada a partir de análise permanente
das bases.”

É preciso, quanto ao ponto, ressaltar
que as autoridades municipais possuem pleno
conhecimento sobre a existência de modelos
de estimativa do impacto das políticas
públicas de combate à pandemia de Covid-19
na realidade específica do Rio de Janeiro.
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Noutro processo judicial, em que se discutia a
possibilidade de reabertura de um shopping
center, o respeitável órgão de representação
do Município realizou um notável trabalho de
prospecção de estudos científicos para
embasar as medidas restritivas até então
adotadas. Naqueles autos, este Juízo
indeferiu a liminar requerida pela pessoa
jurídica autora, adotando como razões de
decidir os elementos trazidos pelo Município.
Por oportuno, reproduzo trechos daquele
decisum:
“Merecem destaque, contudo, dois elementos
técnicos trazidos aos autos pelo Município do
Rio de Janeiro, pois tratam especificamente
da situação da cidade. Outros estudos
carreados aos autos dizem respeito à situação
internacional, ou mesmo à epidemia de gripe
espanhola de 1918, de modo que, nada
obstante as relevantes lições que possam
oferecer, precisariam ser refinados e
adaptados para o caso atual do Rio de
Janeiro.
Primeiro, o modelo compartimental para
estudo de impacto das políticas públicas,
elaborado por professores da UFRJ (fls. 298),
simula diversos cenários, considerando a
realidade específica da cidade do Rio de
Janeiro, para o crescimento da curva de
contágio até 29 de abril. O estudo compara
três cenários: (a) a quarentena de 60% da
população da cidade do Rio seria mantida até
o final de abril; (b) a quarentena é relaxada na
segunda semana, de modo que apenas 40%
da população fica em casa, sendo depois
restabelecida para 60% da população; e (c) a
quarentena é relaxada na segunda semana,
de modo que apenas 40% da população fica
em casa, sendo depois restabelecida e
estendida para 70% da população. No cenário
(b), a velocidade de crescimento do contágio
aumenta e, ao restabelecer-se a quarentena,
atinge nível maior do que se a quarentena
tivesse sido mantida, não reduzindo após a
retomada das medidas de isolamento. Já no
cenário (c), de acordo com o modelo teórico,
mesmo com o endurecimento da quarentena
por duas semanas após o período de
relaxamento, não seria possível reduzir os
novos casos abaixo do que teria sido se
mantida a quarentena de 60% original.
Concluem os estudiosos que "uma vez
registradas crescentes taxas de contágio, as

medidas de isolamento social devem ser
seguidas de maneira consistente ao longo do
tempo para reduzir o crescimento da curva de
contaminação do local". O próprio estudo
alerta, contudo, que estes "resultados são
apresentados em caráter preliminar, e os
números aqui inclusos não devem ser
interpretados como uma previsão, mas sim
como indicativos do comportamento da
evolução da epidemia de COVID-19".
Em segundo lugar, as notas técnicas
elaboradas pelo Núcleo de Operações e
Inteligência em Saúde (NOIS), a fls. 313 e
segs. Na Nota Técnica n.º 4, os estudiosos
realizam uma projeção de casos confirmados
de infecção por COVID-19 no Brasil e nos
estados de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro
(RJ), até 20/03/2020, em função das taxas de
crescimento dos casos que ocorreram em
uma “cesta” de países (Irã, Itália, Coreia do
Sul, Espanha, França, Alemanha, China,
EUA). O Estado do Rio de Janeiro apresentou
evolução do número de casos próximo de um
cenário otimista para o período, mas o estudo
não descarta as hipóteses de subnotificação
ou de baixos níveis de testagens. Já a Nota
Técnica n.º 8 (fls. 322) aponta que, no Estado
do Rio de Janeiro, a evolução de casos
confirmados de COVID-19 apresentou uma
taxa de crescimento abaixo do estimado até o
dia 06 de abril de 2020, ficando abaixo dos
limites previstos, mas a partir desta data
houve aumento dessa taxa, até que em 14 de
abril o número de casos confirmados no
Estado fluminense foi de 3.410, acima do
cenário otimista (3.274). A fls. 328 deste
estudo, consta que a projeção pessimista de
casos confirmados de COVID-19 no Estado
do Rio de Janeiro para o dia 22 de abril seria
de 5.513, sendo fato notório que até esta data
se somam 5.552 casos.”
(Decisão do Juiz de Direito Bruno Bodart nos
autos
do
processo
n.º
007909224.2020.8.19.0001)

Passando ao Decreto estadual n.º
47.112, de 05 de junho de 2020, o único
elemento “técnico” a embasar a sua edição é,
nos termos dos seus consideranda, “o último
boletim epidemiológico produzido pela
Secretaria Estadual de Saúde publicado
apresentando redução do número de óbitos
confirmados de COVID-19 segunda a data de
ocorrência no Estado do Rio de Janeiro, além
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da redução na curva de casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave confirmados por
COVID-19”. O singelo boletim anota apenas o
seguinte:

Governamentais
[et
al.].
Presidência da República, 2018.

“A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro informa que registra, até esta sextafeira (05/06), 63.066 casos confirmados e
6.473 óbitos por coronavírus (Covid-19) no
estado. Há ainda 1.185 óbitos em
investigação e 268 foram descartados. Até o
momento, entre os casos confirmados, 47.091
pacientes se recuperaram da doença.”

(ii) Avaliação de políticas públicas:
guia prático de análise ex ante, volume 1 /
Casa Civil da Presidência da República,
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. –
Brasília : Ipea, 2018. v. 1 (192 p.) : il., gráfs.,
mapa color;

Não é preciso muito esforço para
demonstrar que a motivação do ato
administrativo não cumpriu os mais básicos
requisitos, sequer rudimentares, de uma
análise de impacto regulatório. A literatura
sobre o tema aponta que uma análise de
custo-benefício deve conter os seguintes
elementos mínimos: 1) especificação do
conjunto de políticas públicas alternativas; 2)
delimitação de quais benefícios e custos
serão considerados; 3) identificação das
categorias de impacto, sua catalogação e a
seleção dos indicadores para a medição; 4)
estimativa quantitativa dos impactos durante o
tempo de vigência da política pública; 5)
quantificação de todos os impactos em uma
medida comum; 6) realização de desconto
temporal para obter o valor presente de todos
os benefícios e custos; 7) listagem do valor
presente líquido de cada alternativa; 8)
demonstração de uma análise sensitiva sobre
as incertezas que circundam as previsões; e
9) conclusão com uma recomendação de
política pública (BOARDMAN, Anthony E.
Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice.
4. ed. Pearson, 2011. p. 5-15).
No cenário nacional, já existem
diretrizes estabelecidas pela Casa Civil da
Presidência da República e pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) para a
formulação de análise de impacto regulatório,
com vistas ao cumprimento dessa obrigação
de índole constitucional e legal (art. 3º, § 1º,
da Lei Federal n.º 13.979/2020), nos
seguintes manuais:
(i) Diretrizes gerais e guia orientativo
para elaboração de Análise de Impacto
Regulatório – AIR / Subchefia de Análise e
Acompanhamento
de
Políticas

--Brasília:

108p. :il;

(iii) Avaliação de políticas públicas:
guia prático de análise ex post, volume 2 /
Casa Civil da Presidência da República ... [et
al.]. – Brasília : Casa Civil da Presidência da
República, 2018. v. 2 (301 p.) : il., gráfs., mapa
color.
Sendo
certo
que
os
atos
administrativos estadual e municipal não
revelaram elementos técnicos suficientes para
conferir-lhes embasamento, os autores
coletivos, por sua vez, lograram colacionar
aos autos evidências que apontam, ao menos
em sede de cognição não exauriente, pela
necessidade de manutenção das medidas de
isolamento social.
O documento mais recente, produzido
pela Fundação Oswaldo Cruz, intitulado
“Posicionamento sobre a Importância das
Medidas de Distanciamento Social no
Contexto Atual da Covid-19 no Rio de Janeiro”
(fls. 1.350 da ACP conjunta), avalia a situação
da epidemia no Estado do Rio de Janeiro e
repudia enfaticamente qualquer flexibilização
das medidas de isolamento social:
“A PANDEMIA ESTÁ CONTROLADA NO
ESTADO E CAPITAL DO RIO DE JANEIRO?
2.1) Situação de Síndrome Respiratória
Aguda Grave no Estado do Rio de Janeiro até
a 20ª semana epidemiológica de 2020
(...)
Os níveis históricos de SRAG neste período
do ano indicam que um patamar (limiar) de
incidência muito alto no estado do Rio de
Janeiro seria da ordem de 0,35 casos / 100 mil
habitantes. No entanto, estima-se que a
incidência nas últimas semanas foi de 15,85
(18ª semana), 13,9 (19ª semana), 14,2 (20ª
semana) casos / 100 mil habitantes.

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

824
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

Considerando os níveis históricos, os níveis
atuais encontram-se, portanto, muito acima do
que se espera, não havendo indicação de
redução de novos casos. Tal incidência
acarreta uma demanda muito forte no sistema
de saúde.
(...)
Uma flexibilização das medidas, muitas das
quais não integralmente adotadas em todo
estado e municípios, pode alterar as
tendências atuais, fazendo novamente a
transmissão ser aumentada nas próximas
semanas.
(...)
Segundo relatório recente da Secretaria de
Estado de Saúde do Rio de Janeiro (2020),
houve o registro de 3.777 casos confirmados
de COVID-19, 1.234 casos suspeitos e 5.036
casos de síndrome de infecção respiratória
aguda grave (SARI) entre 01/03/2020 a
25/05/2020. Se confirmados os casos
suspeitos, o número acumulado de casos de
COVID-19 poderia equivaler a 10.047 no
município do Rio de Janeiro. Estes casos
dependem de exame clínico e laboratorial
para sua confirmação, além de demandar
investigação epidemiológica para avaliação
da exposição a situações de risco, sinais e
sintomas. Outro indicador da qualidade
precária de dados sobre a incidência de casos
no município do Rio de Janeiro é a alta taxa
de letalidade, que alcança atualmente o valor
de 12,8, um dos mais altos do Brasil. Este
valor pode indicar que os casos de COVID-19
podem estar sendo subestimados devido à
falta de testes ou a mudanças de critérios para
definição de caso.
(...)

estão somente disponíveis em grandes
cidades. Portanto, ao flexibilizar as medidas
de controle da pandemia em um município ou
estado, se coloca em risco as cidades do seu
entorno, tanto pela facilitação da difusão do
vírus em direção de interior, quanto pela
produção de uma demanda extra de serviços
de saúde, que recairão sobre estas grandes
cidades.
(...)
É fato que a fila para acesso a leitos de UTI
continua a se constituir em um problema sério
na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Na
capital, alguma redução na fila tem sido
alardeada como melhoria do quadro, mas,
efetivamente, a elevada letalidade da doença
contradiz
a
possibilidade
de
real
equacionamento do problema. A alta exclusão
e decisões excludentes tomadas por
profissionais de saúde pressionados no
atendimento a pacientes são possivelmente
situações por trás da queda, valendo
sublinhar que a necessidade do cuidado
intensivo, com tecnologias complexas de um
paciente, ou é atendida ou implica em óbito.
(...)
A conclusão que se pode tirar com os dados
disponíveis é que as condições de oferta de
recursos hospitalares hoje, na capital e em
alguns municípios do estado do Rio de
Janeiro, não atendem a critérios para o
afrouxamento das medidas de distanciamento
social, pelo contrário. A fila para acesso ainda
é muito grande e se observa incapacidade de
atendimento hospitalar de todos os pacientes
com COVID-19 que o demandam. A
mortalidade é elevada como resultado da
dificuldade no acesso aos cuidados de saúde
necessários. Além disso, têm se somado
dificuldades no atendimento de pacientes com
outras condições de saúde.

O Brasil alcançou em 27/05/2020 um total de
411.821 casos acumulados e já registrou mais
de 25 mil óbitos devido à pandemia de
(...)
COVID-19, sendo o 2º país do mundo com
maior número de casos totais e de óbitos
Mesmo com todos os problemas amplamente
diários (depois dos EUA). Estes valores têm
conhecidos sobre os dados disponíveis
duplicado a cada 12 dias, sem que se observe
constituírem apenas uma parte da realidade
uma tendência de queda ou estabilização da
do total de casos, os dados demonstram que
pandemia. Observa-se ainda a interiorização
os municípios da conturbação urbana do Rio
da pandemia no Brasil, que pode atingir
de Janeiro, destacando-se o município do Rio
municípios de menor porte, que podem
de Janeiro, apresentam tendências de alta e
necessitar de serviços de saúde de alta
com os níveis atuais muito acima do
complexidade, como as UTIs. Estes serviços
esperado, se tomamos como referência os
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

825
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

níveis históricos para SRAG e um alto valor de
letalidade.
Neste cenário, flexibilizar as medidas de
distanciamento social e de controle da
pandemia nos municípios com situação mais
crítica coloca em risco não só os mesmos,
mas também o seu entorno, tanto pela
facilitação da difusão do vírus em direção de
interior, quanto pela produção de uma
demanda extra de serviços de saúde, que
recairão sobre as grandes cidades.
Além disso, temos que considerar que muitas
das medidas de distanciamento social não
foram integralmente adotadas em todo estado
e no nível intramunicipal, de modo que sua
diminuição ou flexibilização pode alterar as
tendências atuais, fazendo novamente a
transmissão ser aumentada nas próximas
semanas.
Se consideramos que, tanto no estado, como
na capital do Rio de Janeiro, os níveis de
SRAG já se encontram muito acima dos
padrões históricos e, considerando que a
transmissão do vírus ainda não está sob
controle, qualquer diminuição ou flexibilização
representará um aumento da transmissão e
da demanda do sistema de saúde, que ainda
não atende aos critérios e às condições para
responder ao aumento de casos. A grande fila
para acesso e atendimento hospitalar de
todos os pacientes com COVID-19, bem como
a mortalidade elevada como resultado da
dificuldade no acesso aos cuidados de saúde
necessários, são indicadores inequívocos das
incapacidades atuais do sistema de saúde
responder às necessidades atuais ou mesmo
àquelas resultantes do aumento do número de
casos.
Vale mencionar que, nos autos do já
mencionado
processo
n.º
007909224.2020.8.19.0001, o ESTADO DO RIO DE
JANEIRO afirmou que as medidas adotadas
pelas suas autoridades se basearam nos
elementos técnicos produzidos pela Fiocruz.
Em sua manifestação naqueles autos, de 18
de maio de 2020, o nobre órgão de
representação judicial do Estado anotou que
“os dados técnicos apresentados pela Fiocruz
são assertivos no que diz respeito à ineficácia
de medidas profiláticas tais como assepsia e
uso de máscaras sem que estejam
associadas ao distanciamento social rígido”.

Em
acréscimo,
a
Comissão
de
acompanhamento e suporte à tomada de
decisão sobre o coronavírus da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
recomendou, em documento de 20 de maio de
2020 (fls. 1.411 da ACP conjunta), a
“manutenção do distanciamento social no
estado do Rio de Janeiro”. O referido
documento menciona projeções do número de
óbitos por Covid-19 no Estado do Rio de
Janeiro segundo modelo desenvolvido pela
FMRP/USP.
Este
modelo,
disponível
publicamente
na
internet
(<https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/exp-rjbr/>),
estima que o Estado do Rio de Janeiro atingirá
a marca de 9.000 (nove mil) óbitos por Covid19 no dia 17 de junho de 2020, o que
significaria um acréscimo de mortes de
aproximadamente 35% (trinta e cinco por
cento) em dez dias. Para que se possa traçar
um comparativo, há dez dias, em 29 de maio
de 2020, o número total de óbitos confirmados
por Covid-19 era de 5.079 (cinco mil e setenta
e nove), ao passo que, em 07 de junho de
2020, o quantitativo subiu para 6.707 (seis mil
setecentos e sete – ou seja, um acréscimo de
aproximadamente 32% (trinta e dois por
cento). De acordo com esse modelo, portanto,
projeta-se uma aceleração das mortes por
Covid-19 no Estado, não o contrário.
Dentre os muitos outros elementos
técnicos
apresentados
pelos
autores
coletivos, também se destaca que, segundo o
Boletim Epidemiológico n.º 11 do Ministério da
Saúde, considerando a atual taxa de
ocupação dos leitos de UTI no Rio de Janeiro,
independentemente do grau de incidência de
Covid-19, sugere-se que a situação seja
interpretada pelas autoridades como de risco
alto ou muito alto, justificando a adoção de
medidas de distanciamento social seletivo
avançado ou ampliado.
Em suma, se, de um lado, as
autoridades estaduais e municipais, pelas
informações disponibilizadas até o momento,
não lograram justificar as medidas de
relaxamento do isolamento social com base
em análises científicas, violando os deveres
administrativos de motivação e eficiência (art.
37, caput, da CRFB), o Ministério Público e a
Defensoria Pública, de outro, indicaram um
robusto conjunto de evidências que
recomendam, por ora, a manutenção das
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medidas restritivas. Ademais, as mesmas
instituições que produziram os elementos
técnicos acostados à inicial (Fiocruz, UERJ,
UFRJ etc.) também informavam, até muito
recentemente, a tomada de decisões sobre as
medidas de enfrentamento à pandemia no
Estado e no Município.
Não se ignora o drama sofrido pelos
comerciantes e trabalhadores cujas atividades
vêm sendo restringidas como forma de
retardar a expansão do contágio pela Covid19. É preciso, entretanto, considerar
igualmente que estão em jogo vidas humanas
e quase sete mil pessoas já faleceram em
todo o Estado com o diagnóstico da doença.
É dever constitucional dos governantes
equacionar adequadamente esses valores tão
caros à nossa sociedade em políticas públicas
cuidadosamente desenhadas com base em
evidências. Na hipótese, observa-se, em um
juízo sumário, que esse dever foi descumprido
pelos atos administrativos estadual e
municipal que relaxaram as medidas de
isolamento social até então adotadas,
reclamando a intervenção pontual do
Judiciário para exigir dos gestores públicos o
devido embasamento de suas decisões.
O risco de grave dano irreparável para
a concessão da liminar está presente, haja
vista que o relaxamento inadequado das
medidas de isolamento social pode causar
uma aceleração do contágio por Covid-19 de
difícil reversão, mesmo que as restrições
voltem a ser estabelecidas posteriormente.
Quanto às demais medidas requeridas
e não abrangidas pela presente liminar ou
pelas já proferidas nos autos das ações
coletivas conexas, reputo conveniente
aguardar o regular contraditório, sem prejuízo
de que sejam reapreciadas por circunstâncias
fáticas supervenientes.
Ex positis, presentes o fumus boni iuris
e o periculum in mora, CONCEDO
PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA,
nos termos do art. 300 do CPC/2015, para:

parâmetros estabelecidos nos manuais da
Casa Civil da Presidência da República e do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), sobre as medidas adotadas em
âmbito municipal para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Covid-19, nos
termos do art. 3º, § 1º, da Lei Federal n.º
13.979/2020;
1.2) suspender a eficácia dos artigos 6º a 14
do Decreto Municipal n.º 47.488, de 02 de
junho de 2020, até que seja apresentada a
análise de impacto regulatório mencionada no
item anterior;
2) Em relação ao ESTADO DO RIO DE
JANEIRO:
2.1) determinar que apresente, em 10 (dez)
dias, análise de impacto regulatório, nos
parâmetros estabelecidos nos manuais da
Casa Civil da Presidência da República e do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), sobre as medidas adotadas em
âmbito estadual para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Covid-19, nos
termos do art. 3º, § 1º, da Lei Federal n.º
13.979/2020;
2.2) suspender a eficácia dos artigos 6º a 10
do Decreto Estadual n.º 47.112, de 05 de
junho de 2020, mantendo-se a suspensão do
funcionamento das atividades especificadas
no Decreto Estadual n.º 47.102/2020, até que
seja apresentada a análise de impacto
regulatório mencionada no item anterior;
2.3) determinar que fiscalize de forma efetiva
o cumprimento das medidas de isolamento
social, por meio dos órgãos estaduais com
poder de polícia para vigilância, fiscalização e
controle, de forma coordenada com os
Municípios.

De acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a “cominação de
astreintes pode ser direcionada não apenas
ao ente estatal, mas também pessoalmente
às autoridades ou aos agentes responsáveis
1) Em relação ao MUNICÍPIO DO RIO DE
pelo cumprimento das determinações
JANEIRO:
judiciais” (AgRg no AREsp 472.750/RJ, Rel.
1.1) Manter as tutelas provisórias já
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
determinadas nos autos, inclusive quanto ao
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014,
prazo em curso para a apresentação de
DJe 09/06/2014). Dessa forma, estabeleço
análise de impacto regulatório, nos
que o descumprimento de qualquer das
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medidas ora determinadas acarretará multa
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) às
pessoas do Sr. Prefeito do Município do Rio
de Janeiro e do Sr. Governador do Estado do
Rio de Janeiro, sem prejuízo da extração de
peças para apuração de crime de
desobediência, ex vi do art. 536, § 3º, do
CPC/2015.

Publique-se. Intimem-se com urgência
por Oficial de Justiça, inclusive as pessoas
dos Senhores Prefeito do Município do Rio de
Janeiro e do Governo Estado do Rio de
Janeiro. Cumpra-se.

Quanto ao requerimento do Ministério
Público de aplicação da multa ao Sr. Prefeito
do Município do Rio de Janeiro pelo
descumprimento
da
tutela
provisória
anteriormente determinada, autue-se em
apenso o cumprimento provisório da
obrigação de pagar a multa, nos termos do art.
520 do CPC/2015. Nos autos que se
formarem, intime-se o Sr. Prefeito para,
querendo, apresentar impugnação, ex vi do
art. 520, § 1º, do CPC/2015. Esclareça o
Ministério Público se houve instauração de
procedimento para apuração de crime de
desobediência.

BRUNO BODART

Considerando a premente urgência da
situação, determino, com fulcro nos incisos V
e VI do art. 139 do CPC/2015, a realização de
audiência, no dia 10 de junho de 2020, às
14h00, com a participação do Ministério
Público, da Defensoria Pública, do Estado do
Rio de Janeiro e do Município do Rio de
Janeiro. Deverão ser intimados para participar
da audiência os Secretários de Saúde do
Estado e do Município, a fim de que forneçam
subsídios para a reavaliação das medidas
determinadas na presente decisão. A
audiência será realizada por meio virtual,
como autorizado pelo art. 9º do Provimento
CGJ n.º 38/2020 e pela Resolução CNJ n.º
314/2020, devendo as partes atentar para o
Manual CGJ Cisco Webex.
Os prazos estabelecidos na presente
decisão para o cumprimento da ordem
correrão independentemente da suspensão
prevista no ato normativo TJRJ n.º 14/2020 e
na Resolução n.º 318/2020 do CNJ, nos
termos dos artigos 212, § 2º, e 214, II, do
CPC/2015.
Promova o cartório o apensamento
dos processos conexos de n.º 011723315.2020.8.19.0001,
010207432.2020.8.19.0001
e
006846121.2020.8.19.0001.

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2020.

JUIZ DE DIREITO

Suspensão da Execução nº 003636116.2020.8.19.0000: Pedido de suspensão
de segurança. COVID-19. Pandemia.
Efeitos globais. Separação dos poderes.
Mandamento constitucional. Situação
excepcional. Atuação do Poder Judiciário
na
adoção
de
políticas
públicas.
Necessidade de reconhecer, em muitos
casos, a ausência de expertise do Poder
Judiciário em relação à COVID-19.
Presença dos requisitos autorizadores da
medida. DEFERIMENTO.

DECISÃO
Ementa: PEDIDO DE SUSPENSÃO DE
SEGURANÇA.
COVID-19.
PANDEMIA.
EFEITOS GLOBAIS. SEPARAÇÃO DOS
PODERES.
MANDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL. ATUAÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO NA ADOÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS.
NECESSIDADE
DE
RECONHECER, EM MUITOS CASOS, A
AUSÊNCIA DE EXPERTISE DO PODER
JUDICIÁRIO EM RELAÇÃO À COVID-19.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
MEDIDA.
DEFERIMENTO.
1. PANDEMIA. Surto de transmissão do vírus
Sars-Cov-2, causador da doença Covid-19
(ou coronavírus). Evento inequivocamente
complexo, de alto risco à saúde pública, com
relevantes impactos sobre os sistemas de
saúde, em todas as esferas de governo
(federal,
estaduais
e
municipais)
e
imprevisíveis consequências econômicas,
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sociais e humanas. Situação que demanda a
adoção de ações coordenadas, conforme as
peculiaridades de cada localidade, visando à
prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública.
2.
NORMATIVIDADE
JURÍDICA.
LEGITIMAÇÃO
CONCORRENTE
DE
ESTADOS E MUNICÍPIOS, NO QUE TANGE
À
ADOÇÃO
DE
MEDIDAS
DE
ENFRENTAMENTO
DA
COVID.
ADI6341MC/DF. Legitimação concorrente de
Estados e Municípios, em termos de saúde,
especialmente nas medidas de enfrentamento
da COVID, reconhecida, por unanimidade do
Plenário do STF.
3. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM
TEMPO DE PANDEMIA. Em todas as
instâncias, ações judiciais proliferam em
relação às medidas governamentais de
contenção à pandemia. Está na ordem do dia
a virtude passiva dos juízes e a humildade
judicial de reconhecer, em muitos casos, a
ausência de expertise em relação à Covid-19.
É tudo novo para a Ciência, quiçá para o
Judiciário. Nesse contexto, impõe-se aos
juízes atenção para as consequências das
suas decisões, recomendando-se prudência
redobrada em cenários nos quais os impactos
da intervenção judicial são complexos,
incalculáveis ou imprevisíveis. Antes de
decidirem, devem os juízes ouvir os técnicos,
porque uma postura judicial diversa gera
decisões passionais que desorganizam o
sistema de saúde, gerando decisões trágicas
e caridade injusta. (FUX, Luiz. Justiça
infectada? A hora da prudência. Publicado no
Jornal O GLOBO). 3.1. Em um Estado
Democrático de Direito, a atuação do Poder
Judiciário deve respeitar os limites impostos
pela Constituição e pelas demais leis do país.
Não pode se dar, exclusivamente, pela
vontade do julgador, por melhor que seja sua
intenção. Julgar não é um ato de vontade,
mas de conhecimento. 3.2. A sociedade
precisa de tranquilidade e segurança jurídica.
Cumpre ao Poder Judiciário, com serenidade
e responsabilidade, se desincumbir desse
mister. 3.3. De fato, e não raro, sob a
argumentação de [suposta] proteção aos
direitos fundamentais, muitas vezes se
escondem
objetivos
pragmáticos
e
ideológicos de controle sobre os demais
Poderes republicanos, o que afronta

diretamente a Constituição. Preocupação com
saúde, educação, segurança são deveres do
Estado, cujas políticas nacionais estão a
cargo do Estado-Administrador (Poder
Executivo). Não cabe ao Estado-Juiz (Poder
Judiciário) a elaboração de políticas públicas
nessas áreas, menos ainda atuar como
ordenador de despesas. Assim agindo,
assenhora-se
de
atribuições
que,
constitucionalmente, não lhe competem. 3.4.
Separação dos Poderes que deve ser
respeitada. Necessidade de respeitar as
escolhas administrativas tomadas pelos
órgãos técnicos do Estado, não competindo
ao julgador substituir o administrador nas
decisões tomadas. Não cabe ao Poder
Judiciário adentrar o mérito das decisões
administrativas, mormente no atual momento
vivenciado pelo país, não podendo substituir
prévias avaliações técnicas do Poder
Executivo.
4. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. 4.1. As
Cortes Superiores têm consignado que quatro
são os requisitos necessários para o
cabimento do excepcional pedido de
suspensão: a) decisão proferida no bojo de
ação proposta contra o Poder Público; b)
requerimento do Ministério Público ou de
outra entidade legitimada; c) manifesto
interesse público ou flagrante ilegitimidade da
decisão atacada; e d) grave lesão a um dos
direitos tutelados pela lei, quais sejam, ordem,
saúde, segurança e economia públicas.
Sendo assim, se, e somente se, todos esses
requisitos coexistirem, poderá o Poder
Público, ou o Ministério Público, formular o
pedido de suspensão de liminar ou de
sentença. 4.2. Com efeito, o deferimento do
pedido de suspensão de liminar exige a
presença de ocorrência de lesão à ordem, à
saúde, à segurança ou à economia públicas.
4.3. Embora a contracautela revista-se de
caráter excepcional, tenho que o caso dos
autos permite o seu deferimento, tendo-se em
perspectiva a jurisprudência firmada pela
Suprema Corte no sentido de que “(...) na
análise do pedido de suspensão de decisão
judicial, não é vedado ao Presidente do
Supremo Tribunal Federal proferir um juízo
mínimo de delibação a respeito das questões
jurídicas presentes na ação principal”,
conforme tem entendido a jurisprudência da
Corte Constitucional, da qual se destacam os
seguintes julgados: SS 846-AgR/DF, rel.
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Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 29.5.96; SS
1.272-AgR/RJ, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ
18.5.2001 (STA 322/PR, Rel. Min. Gilmar
Mendes). Nesse sentido, a suspensão dos
Decretos está intrinsecamente associada à
retomada econômica e social, e este é um dos
maiores desafios de nossa atual sociedade:
manter o equilíbrio da pandemia sem
descuidar da retomada das atividades
econômicas. A decisão impugnada poderá
causar prejuízos econômicos vultosos
imediatos e de difícil reparação ao Estado e
também ao Município do Rio de Janeiro,
inclusive com a possível e indesejável
demissão de um grande número de
trabalhadores, quebra de diversas empresas
e impacto direto na arrecadação do Estado e
do Município. 4.4. A suspensão dos Decretos
é medida que causa grande lesão à ordem
pública e à economia, restando patente os
requisitos para o deferimento da medida
postulada. 4.5. A magnitude da expressão
econômica envolvida na causa e o risco de
que os efeitos da decisão possam
potencializar um enorme prejuízo em toda a
sociedade são pressupostos que autorizam a
contracautela requerida. 4.6. Como cediço, a
suspensão de segurança, concedida liminar
ou definitivamente, é contracautela que visa à
salvaguarda da eficácia plena do recurso que
contra ela se possa manifestar, quando a
execução imediata da decisão, posto que
provisória, sujeita, a riscos graves de lesão,
interesses públicos privilegiados - a ordem, a
saúde, a segurança e a economia pública.
Sendo medida cautelar, deve-se dosar na
decisão o conteúdo da violação dos
interesses públicos tutelados. No caso,
patente se encontra à lesão a ordem e à
economia púbica. Deferimento que se impõe.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO
pretende a suspensão da decisão proferida
nos autos dos processos de nº 011723315.2020.8.19.0001,
010207432.2020.8.19.0001
e
006846121.2020.8.19.0001, proferida pelo Juízo da 7ª
Vara de Fazenda Pública da Comarca da
Capital, onde figuram como Autores a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO e o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, e como
Réus o ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, nos
seguintes termos:
“Ex positis, presentes o fumus boni iuris e o
periculum
in
mora,
CONCEDO
PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA,
nos termos do art. 300 do CPC/2015, para:
1) Em relação ao MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO:
1.1) Manter as tutelas provisórias já
determinadas nos autos, inclusive quanto ao
prazo em curso para a apresentação de
análise de impacto regulatório, nos
parâmetros estabelecidos nos manuais da
Casa Civil da Presidência da República e do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), sobre as medidas adotadas em
âmbito municipal para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Covid-19, nos
termos do art. 3º, § 1º, da Lei Federal n.º
13.979/2020;
1.2) suspender a eficácia dos artigos 6º a 14
do Decreto Municipal n.º 47.488, de 02 de
junho de 2020, até que seja apresentada a
análise de impacto regulatório mencionada no
item anterior;
2) Em relação ao ESTADO DO RIO DE
JANEIRO:
2.1) determinar que apresente, em 10 (dez)
dias, análise de impacto regulatório, nos
parâmetros estabelecidos nos manuais da
Casa Civil da Presidência da República e do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), sobre as medidas adotadas em
âmbito estadual para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Covid-19, nos
termos do art. 3º, § 1º, da Lei Federal n.º
13.979/2020;
2.2) suspender a eficácia dos artigos 6º a 10
do Decreto Estadual n.º 47.112, de 05 de
junho de 2020, mantendo-se a suspensão do
funcionamento das atividades especificadas
no Decreto Estadual n.º 47.102/2020, até que
seja apresentada a análise de impacto
regulatório mencionada no item anterior; 2.3)
determinar que fiscalize de forma efetiva o
cumprimento das medidas de isolamento
social, por meio dos órgãos estaduais com
poder de polícia para vigilância, fiscalização e
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controle, de forma coordenada com os
Municípios.”
Em suas razões, defende que a
decisão impugnada causa lesão à ordem
pública, jurídica e econômica do Estado do
Rio de Janeiro, por se mostrar incompatível
com o princípio da separação dos poderes,
com o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal a respeito da autonomia dos Estados
para adotar medidas referentes à contenção
da pandemia do COVID-19, e com os dados
técnicos que motivaram a edição do Decreto
Estadual nº 47.112.
Aduz que o Supremo Tribunal Federal
reconheceu, nos autos da Medida Cautelar na
ADPF 672, a competência concorrente de
Estados e Municípios para definir, no âmbito
de suas respectivas atribuições, as medidas
de combate, prevenção e, de modo geral, o
enfrentamento da pandemia do coronavírus.
Questiona que cabe ao Chefe do
Poder Executivo decidir as atividades
essenciais no período de pandemia, não
podendo o Ministério Público, a Defensoria
nem o Poder Judiciário impor ao Chefe do
Poder Executivo as medidas que entendem
razoáveis para a abertura da economia
fluminense e o combate ao COVID-19.
Assevera que, mesmo se admitisse tal
nível de incursão do Poder Judiciário nas
decisões técnicas eleitas pelo Poder
Executivo, tal atuação deveria ser precedida
do devido processo legal, do contraditório e de
um juízo de cognição exauriente, o que não
ocorreu no presente caso.
Destaca que as mudanças na política
rígida de isolamento social foram lastreadas
em dados técnicos produzidos pela
Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia (SBPT), pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) e pela Secretaria de Estado
de Saúde (SES).

0117233-15.2020.8.19.0001, que suspendeu
o Decreto Estadual no 47.112/20, com fulcro
no artigo 12 da Lei Federal nº. 7.347 de 1985
e do artigo 4º da Lei Federal no 8.437 de 1992,
em consonância com o manifesto interesse
público, de modo a evitar grave lesão à ordem,
à saúde, à segurança e à economia públicas
do Estado do Rio de Janeiro até o trânsito em
julgado da decisão final do processo.
Também consta dos autos pedido de
suspensão formulado pelo MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO, onde informa que a
Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro, nos autos da ação civil pública n.
0068461-21.2020.8.19.0001,
apresentou
pedido de tutela provisória, visando à
suspensão do Decreto Municipal nº 47.461,
de 25 de maio de 2020, que disciplinou a
retomada do funcionamento dos cultos em
templos religiosos de qualquer natureza,
desde que observadas as medidas sanitárias
listadas, durante ainda o período de
emergência sanitária decorrente da pandemia
de COVID-19.
Acrescenta que o Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro ingressou com a sua
ação civil pública por dependência (processo
nº 0102074-32.2020.8.19.0001), também com
pedido de tutela de tutela contra o Decreto nº.
47.461/20.
Questiona que o objeto da ação civil
pública nº. 0068461-21.2020.8.19.0001 é o
Decreto Municipal nº. 47.282/20, que
autorizou o funcionamento do comércio de
materiais de construção e das casas lotéricas
existentes no perímetro da Cidade; que o
novo pedido de tutela provisória apresentado
pela Defensoria Pública, referente a outro
Decreto, em momento posterior, inauguraria
nova causa de pedir, inexistindo prevenção do
douto Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.

Debate que a decisão questionada
afeta sobremaneira o plano de retomada da
economia fluminense e, por conseguinte, as
previsões de arrecadação de tributos.

Relata ter interposto os Agravos de
Instrumento n. 0033866-96.2020.8.19.0000 e
0033868-66.2020.8.19.0000, onde não foi
atribuído efeito suspensivo em decisão
monocrática, nos seguintes termos:

Requer a suspensão, sem a oitiva da
parte contrária, em caráter liminar, dos efeitos
da tutela provisória de urgência antecipada
prolatada nos autos da Ação Civil Pública no

“(...) De acordo com o relatado acima, o
requerimento liminar objetiva a suspensão da
decisão agravada, que suspendeu a eficácia
do Decreto Municipal no 47.461/2020, que
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autorizou a abertura dos templos religiosos
com o retorno dos cultos presenciais no Rio
de Janeiro. Contudo, como bem fundamentou
a decisão recorrida, o direito ao culto em
nenhum momento foi suprimido, tendo em
vista que ele pode ser exercido remotamente,
como vêm fazendo diversas organizações
religiosas.
Ademais, malgrado não se discuta que
descabe ao Poder Judiciário substituir-se na
função do Poder Executivo, não se deve
descuidar que, quanto à tomada de decisões,
ao gestor público impende considerar as
consequências
políticas
das
medidas
administrativas
por
ele
adotadas/implementadas, nos termos do
artigo 20, da LINDB. E, principalmente no que
tange às medidas para enfrentamento da
pandemia acarretada pelo Novo Coronavírus,
estabelece a Lei Federal no 13.979/2020, no
seu artigo 3o, parágrafo 1o, que tais medidas
“somente poderão ser determinadas com
base em evidências científicas e em análises
sobre as informações estratégicas em saúde
e deverão ser limitadas no tempo e no espaço
ao mínimo indispensável à promoção e à
preservação da saúde pública”.
Para tanto, o juízo originário determinou que o
MRJ apresente, em 10 (dez) dias, “análise de
impacto
regulatório,
nos
parâmetros
estabelecidos nos manuais da Casa Civil da
Presidência da República e do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), sobre
as medidas adotadas em âmbito municipal
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do Covid-19, nos termos do art. 3o,
§ 1o, da Lei Federal n.o 13.979/2020.”
Assim, percebe-se que a decisão originária
suspendeu, por ora, a eficácia do Decreto
Municipal no 47.461/2020, até que a
municipalidade demonstre no processo o
estudo do custo-benefício da política pública
implementada acerca da abertura dos templos
religiosos,
nos
termos
das
Leis
supramencionadas.

desatenção ao princípio da separação dos
poderes, por invadir o conteúdo de escolhas
que cabem ao Chefe do Poder Executivo, que
deverá definir o que deve ser considerado
serviço público e atividade essencial para a
circunstância de anormalidade, no cenário da
pandemia de COVID-19.
Aduz que o Estado do Rio de Janeiro
já autorizou, em ato constitucional, as
atividades realizadas por organizações
religiosas, de forma presencial, a contar de
06/06/2020.
Assevera que as decisões agravadas
desrespeitam a liberdade de consciência e
religião, e a liberdade de reunião, integrantes
do núcleo essencial das liberdades individuais
garantidas pela Constituição da República
(art.5º, VI e VIII da CF/88).
Assevera que a manutenção das
decisões impugnadas e das medidas
coercitivas estabelecidas acarreta graves
danos à segurança jurídica e à ordem
administrativa do Município, impedindo o
Chefe do Poder Executivo de editar, modificar
e evoluir nas normas necessárias para o
enfrentamento da pandemia de COVID-19.
Requer a concessão de liminar para
que se suspendam os efeitos da antecipação
de tutela deferida nos autos originários no
0102074- 32.2020.8.19.0001 e 006846121.2020.8.19.0001, mantida de modo não
exauriente da competência recursal nos
Agravos de Instrumentos n° 003386696.2020.8.19.0000
e
003386866.2020.8.19.0000, e, até o trânsito em
julgado da decisão final que vier a ser
proferida
nas
causas
(processo
de
conhecimento), na forma do art. 4º, §7º da Lei
8.437/92.
É o breve relatório. Decido.

Cumpre salientar, de início, que a
presente decisão analisará o requerimento de
suspensão formulado pelo Estado e o
requerimento de suspensão apresentado pelo
Município somente no que tange à decisão
À conta de tais fundamentos, indefiro o efeito
proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda
suspensivo ao recurso.”
Pública da Comarca da Capital, porquanto a
aludida decisão, prolatada nos autos do
Em suas razões, defende que as
processo nº 0117233-15.2020.8.19.0001
decisões agravadas ofendem a ordem pública
(distribuído em 07/06/2020), suspende os
e administrativa, tendo sido proferidas em
efeitos de diversos dispositivos do Decreto
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Estadual nº. 47.112, de 05/06/2020, e do
Decreto Municipal nº. 47.488, de 02/06/2020,
ambos editados posteriormente à prolação
das decisões anteriores nas ações conexas, e
que modificaram as normas sobre o
isolamento previstas nos decretos anteriores.
Ademais, o Estado do Rio de Janeiro
autorizou, com esteio no decreto estadual
acima citado, as atividades realizadas por
organizações religiosas, de forma presencial,
a contar de 06/06/2020.
Passo, então, à análise pormenorizada
das questões relevantes que envolvem os
pedidos de suspensão de segurança.
I.
DA PANDEMIA E A NORMATIVIDADE
JURÍDICA: LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE
DE ESTADOS E MUNICÍPIOS
Estamos vivenciando, no presente
momento, uma situação excepcionalíssima
ante a emergência de saúde pública de
importância internacional relacionada ao
coronavírus (Covid-19). Estamos vivendo sob
a égide de uma pandemia internacional
ocasionada pela infecção humana pelo
coronavírus SARS-CoV-2 (COVID- 19), com
impactos que transcendem a saúde pública e
afetam a economia, a cultura e a sociedade
como um todo.
Ninguém
desconhece
o
grave
momento que atravessa a coletividade, seja
no Brasil, seja em diversos outros países.
A Organização Mundial de Saúde, em
30.1.2020, declarou situação de emergência
de saúde pública de importância internacional,
em decorrência do surto de transmissão do
vírus Sars-Cov-2, causador da doença Covid19 (ou coronavírus). Em 11.3.2020, a OMS
reconheceu tratar-se de pandemia.
Está-se diante, portanto, de evento
inequivocamente complexo, de alto risco à
saúde pública, com relevantes impactos sobre
os sistemas de saúde, em todas as esferas de
governo (federal, estaduais e municipais) e
imprevisíveis consequências econômicas,
sociais e humanas. A situação, em razão
disso, demanda a adoção de ações
coordenadas, conforme as peculiaridades de
cada localidade, visando à prevenção,

controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública.
O Ministério da Saúde, em 03 de
fevereiro de 2020, editou a Portaria GM/MS n.
188, que declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV).
Em seguida, é sancionada a Lei nº.
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.
Neste
contexto,
inúmeras
normatizações foram editadas, a nível federal,
estadual
e
municipal,
visando
à
implementação
de
diversas
medidas
objetivando reduzir a velocidade de
propagação do vírus.
Pois bem. É lição recorrente no Direito
Administrativo que os entes da federação
exercem suas competências de acordo com a
repartição prevista na Constituição da
República.
Decidir sobre abertura ou fechamento
de um estabelecimento comercial é tema que,
a princípio, insere-se na competência do
Poder Executivo, por se tratar de interesse
local. No dizer de ROLF STOBER:
"As condições econômicas gerais são de
grande importância ao nível local, segundo as
máximas 'pense globalmente, aja localmente'
(think global, act local) e 'todo negócio é local'
(all business is local). Sob os slogans
'glocalização' (Glokalisierung) e 'comprador
global-local' (Glokapreneur), exprime-se a
ideia de que, depois da nacionalização e da
globalização, são procuradas soluções locais
para os problemas globais" (STOBER, Rolf.
Direito Administrativo Econômico Geral.
Fundamentos
e
Princípios.
Direito
Constitucional
Econômico.
Lisboa:
Universidade Lusíada, 20908, p. 81.)
Disputa judicial de competência entre
os entes da federação para agir é algo
indesejável e que impede, não é de hoje, o
impulsionamento do desenvolvimento do país.
E, em tempos de crise, ela retira o foco do que
é preciso urgentemente resolver1.
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Em tempos de crise, há um aumento
amazônico na disputa pelo reconhecimento
de quem, na estrutura estatal, detém a
verdade e a razão para fazer as melhores
escolhas. Um debate é permeado pelas
melhores intenções: a de encontrar respostas
para a redução do sofrimento provocado por
esta crise sanitária que atinge a humanidade.
No meio de tudo isso, a ciência oferece
algumas soluções, caminhos a serem
trilhados para a tomada de decisões
extremamente complexas que impactam as
mais variadas dimensões da vida em
sociedade. Nesse contexto que deve ser
analisado o controle da discricionariedade
administrativa.
Além do entrincheiramento que já lhe
é imposto pela legalidade, proporcionalidade,
moralidade e eficiência, surge um novo
parâmetro
de
controle
da
atuação
administrativa2.
Nesse
contexto,
a
Corte
Constitucional, por decisão monocrática do
Senhor Ministro MARCO AURÉLIO, datada
de 24 de março de 2020, posteriormente
ratificada pelo Plenário, em 15 de abril de
2020, nos autos da ADI 6341 MC / DF ,
reconheceu a legitimação concorrente de
Estados e Municípios, em termos de saúde,
notadamente no que respeita à adoção de
medidas de enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional
acima citada. Confira-se a respectiva ementa:
SAÚDE – CRISE – CORONAVÍRUS –
MEDIDA PROVISÓRIA – PROVIDÊNCIAS –
LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE. Surgem
atendidos os requisitos de urgência e
necessidade, no que medida provisória dispõe
sobre providências no campo da saúde
pública nacional, sem prejuízo da legitimação
concorrente dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
III.
DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM
TEMPO DE PANDEMIA

relação à Covid-19. É tudo novo para a
Ciência, quiçá para o Judiciário. Nesse
contexto, impõe-se aos juízes atenção para as
consequências
das
suas
decisões,
recomendando-se prudência redobrada em
cenários nos quais os impactos da
intervenção
judicial
são
complexos,
incalculáveis ou imprevisíveis. Antes de
decidirem, devem os juízes ouvir os técnicos,
porque uma postura judicial diversa gera
decisões passionais que desorganizam o
sistema de saúde, gerando decisões trágicas
e caridade injusta. (FUX, Luiz. Justiça
infectada? A hora da prudência. Publicado no
Jornal
O
GLOBO.
Disponível
em:
https://oglobo.globo.com/opiniao/artigojustica-infectada-hora-da-prudencia24337119. Acesso 08 de junho de 2020).
Necessário destacar que o respeito às
diretrizes técnicas buscam justamente
garantir o princípio da separação de poderes,
um dos pilares de sustentação da República.
Importante mencionar que o combate a
pandemia e o ônus da política de combate a
COVID-19 é do Poder Executivo, lhe
competindo as medidas que entende
razoáveis para a abertura da economia
fluminense e o combate ao novo coronavírus.
É certo - tal como observou o Min.
CELSO DE MELLO no exame da ADPF 45/DF
(Informativo/STF nº 345/2004) – “que não se
inclui, ordinariamente, no âmbito das funções
institucionais do Poder Judiciário - e nas desta
Suprema Corte, em especial - a atribuição de
formular e de implementar políticas públicas
(JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, “Os
Direitos Fundamentais na Constituição
Portuguesa de 1976”, p. 207, item n. 05, 1987,
Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o
encargo reside, primariamente, nos Poderes
Legislativo e Executivo”.
Estreitamente vinculado ao princípio
da força normativa da Constituição, em
relação ao qual configura um subprincípio, o
cânone hermenêutico da máxima efetividade
orienta os aplicadores da Lei Maior para que
interpretem suas normas em ordem a
otimizar-lhes a eficácia, sem alterar o
conteúdo.

Em todas as instâncias, ações judiciais
proliferam
em
relação
às
medidas
governamentais de contenção à pandemia.
Neste sentido, a correta interpretação
Está na ordem do dia a virtude passiva dos
do
princípio
da separação dos Poderes, em
juízes e a humildade judicial de reconhecer,
matéria de políticas públicas, deve ser a de
em muitos casos, a ausência de expertise em
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utilizá-lo apenas para limitar a atuação do
judiciário quando a administração pública atua
dentro
dos
limites concedidos
pela
Constituição e pela lei, o que parece ser o
caso dos autos.
Em suma, a atuação do Poder
Judiciário no controle das políticas públicas
não pode se dar de forma indiscriminada, pois
isso violaria o princípio da separação dos
Poderes.
Em um momento único de crise sem
precedentes para a humanidade, os atos
praticados pelo Poder Público para combate
da pandemia devem ser tomados por aqueles
que detêm legitimação democrática a
respaldar suas decisões. Nesse sentido, o
Poder Executivo, composto por membros
democraticamente eleitos, organiza seus
órgãos técnicos e por meio deles realiza suas
funções típicas.
Não cabe ao Poder Judiciário adentrar
o mérito das decisões administrativas,
mormente no atual momento vivenciado pelo
país, não podendo substituir prévias
avaliações técnicas do Poder Executivo. O
ônus da política de combate a COVID-19 é do
Poder Executivo. (Processo 009613486.2020.8.19.0001, PLANTÃO NOTURNO
DAS 18 HORAS DO DIA 15.05.2020 ÀS 11
HORAS DO DIA 16.05.2020. AGRAVO DE
INSTRUMENTO Agravante: MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO, Rel. Des. ROGERIO DE
OLIVEIRA SOUZA, decisão 15/05/2020).
O momento excepcional vivenciado
indica que a escolha da Administração
Pública, por meio de seus órgãos técnicos,
deve ser tratada com a deferência necessária
nos casos de discricionariedade técnica. É
uma hipótese em que se deve priorizar as
capacidades institucionais do órgão técnico.
Nesse
sentido,
ensina
GUSTAVO
BINENBOJM
Com efeito, naqueles campos em que, por sua
alta complexidade técnica e dinâmica
específica, falecem parâmetros objetivos para
uma atuação segura do Poder Judiciário, a
intensidade
do
controle
deverá
ser
tendencialmente menor. Nestes casos, a
expertise e a experiência dos órgãos e
entidades da Administração em determinada
matéria poderão ser decisivas na definição da

espessura do controle. (...) Tem aqui grande
utilidade a chamada análise de capacidades
institucionais, como instrumento contrafático
que indicará os limites funcionais da atuação
dos órgãos administrativos, legislativos e
judiciais. (...) A proposta da virada institucional
é a de que as estratégias interpretativas
devam levar em consideração a capacidade
da instituição responsável pela tomada de
decisão.” (BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria
do
direito
administrativo:
direitos
fundamentais,
democracia
e
constitucionalização. 3ª ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2014. p. 241-242.)
Em um Estado Democrático de Direito,
a atuação do Poder Judiciário deve respeitar
os limites impostos pela Constituição e pelas
demais leis do país. Não pode se dar,
exclusivamente, pela vontade do julgador, por
melhor que seja sua intenção. Julgar não é um
ato de vontade, mas de conhecimento. A
sociedade precisa de tranquilidade e
segurança jurídica. Cumpre ao Poder
Judiciário,
com
serenidade
e
responsabilidade, se desincumbir desse
mister. De fato, e não raro, sob a
argumentação de [suposta] proteção aos
direitos fundamentais, muitas vezes se
escondem
objetivos
pragmáticos
e
ideológicos de controle sobre os demais
Poderes republicanos, o que afronta
diretamente a Constituição. Preocupação com
saúde, educação, segurança são deveres do
Estado, cujas políticas nacionais estão a
cargo do Estado-Administrador (Poder
Executivo). Não cabe ao Estado-Juiz (Poder
Judiciário) a elaboração de políticas públicas
nessas áreas, menos ainda atuar como
ordenador de despesas. Assim agindo,
assenhora-se
de
atribuições
que,
constitucionalmente, não lhe competem. A
Separação dos Poderes deve ser respeitada,
sendo imperiosa a necessidade de respeitar
as escolhas administrativas tomadas pelos
órgãos técnicos do Estado, não competindo
ao julgador substituir o administrador nas
decisões tomadas.
Falece o Poder Judiciário em campo
tão específico e conturbado da ciência de
expertise e capacidade técnica para analisar
as nuances das medidas tomadas pelo
Executivo, no âmbito estrito e direto de sua
atribuição constitucional e legal.
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Conforme destacado nos autos, as
medidas tomadas foram validadas em
fundamentos técnicos, na esfera de atribuição
do ente estatal.
Outro ponto a ser analisado, ainda que
superficialmente,
diz
respeito
à
impossibilidade de se estabelecer uma
hierarquização entre as prioridades da
atividade administrativa.
Segundo os defensores desta tese, ao
Estado brasileiro foi atribuída uma série de
obrigações positivas necessárias à efetivação
dos direitos fundamentais e sociais, e, por não
haver um escalonamento entre elas, não se
pode identificar quais as mais prioritárias.
Reconheço que em algumas situações
é impossível se estabelecer, num plano
abstrato, qual a ordem de prioridades que a
atividade administrativa deve tomar. Nestes
casos, a identificação pela preferência de
atuação estatal deve-se pautar pela escolha
democrática de seus representantes eleitos.
A relação dilemática, que se instaura
na presente causa, conduz o magistrado a
proferir decisão que se projeta no contexto
das denominadas “escolhas trágicas” (GUIDO
CALABRESI e PHILIP BOBBITT, “Tragic
Choices”, 1978, W. W. Norton & Company),
que nada mais exprimem senão o estado de
tensão dialética entre a necessidade estatal
de tornar concretas e reais as ações e
atuações no plano da saúde pública, de um
lado, e as dificuldades governamentais de
viabilizar a retomada das atividades
econômicas num momento de pandemia
global, de outro.
Nesse
contexto,
importante
rememorar que a formulação e a execução de
políticas públicas dependem de opções
políticas a cargo daqueles que, por delegação
popular, receberam investidura em mandato
eletivo, muito mais no momento de crise
mundial e global que se apresenta.
Extremamente pertinentes, a tal
propósito, as observações de ANDREAS
JOACHIM KRELL (“Direitos Sociais e
Controle Judicial no Brasil e na Alemanha”, p.
22-23, 2002, Fabris):
“A constituição confere ao legislador uma
margem substancial de autonomia na

definição da forma e medida em que o direito
social deve ser assegurado, o chamado ‘livre
espaço de conformação’ (...). Num sistema
político pluralista, as normas constitucionais
sobre direitos sociais devem ser abertas para
receber diversas concretizações consoante as
alternativas periodicamente escolhidas pelo
eleitorado. A apreciação dos fatores
econômicos para uma tomada de decisão
quanto às possibilidades e aos meios de
efetivação
desses
direitos
cabe,
principalmente, aos governos e parlamentos.
Em princípio, o Poder Judiciário não
deve intervir em esfera reservada a outro
Poder para substituí-lo em juízos de
conveniência e oportunidade, querendo
controlar
as
opções
legislativas
de
organização e prestação, a não ser,
excepcionalmente, quando haja uma violação
evidente e arbitrária, pelo legislador, da
incumbência constitucional. (grifei)
Deve-se
ressaltar
o
caráter
excepcional e limitado do intervencionismo
judiciário. Como afirma o culto Min. LUIS
ROBERTO BARROSO:
a questão do controle das políticas públicas
envolve, igualmente, a demarcação do limite
adequado entre matéria constitucional e
matéria a ser submetida ao processo político
majoritário. Por um lado, a Constituição
protege os direitos fundamentais e determina
a adoção de políticas públicas aptas a realizálos. Por outro, atribuiu as decisões sobre o
investimento de recursos e as opções
políticas a serem perseguidas a cada tempo
aos Poderes Legislativo e Executivo. Para
assegurar a supremacia da Constituição, mas
não a hegemonia judicial, a doutrina começa
a voltar sua atenção para o desenvolvimento
de parâmetros objetivos de controle de
políticas públicas.” (Neoconstitucionalismo e
Constitucionalização do Direito, Revista de
Direito da Procuradoria Geral, v. 60, p.175).
Por certo, a decisão judicial em
momentos de singular experiência mundial
deve se revestir de cautela com o fim de evitar
uma invasão no Poder Discricionário da
Administração Pública, que, nas palavras do
papa do Direito Administrativo, professor,
HELY LOPES MEIRELLES se traduz da
seguinte forma: “é o que o Direito concede à
Administração, de modo explícito ou implícito,
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para a prática de atos administrativos com
liberdade na escolha de sua conveniência,
oportunidade
e
conteúdo”.
(Direito
Administrativo Brasileiro. 34ª edição. Ed.
Malheiros Editores, 2008, pag. 120).
Nesse diapasão, o controle judicial de
políticas públicas constitui medida de caráter
excepcional em prestígio ao princípio da
separação dos poderes. O que prevalece é o
respeito aos critérios utilizados pelo Poder
Executivo, a quem cabe definir seus planos de
ação no combate à pandemia, porquanto
promanados de governantes escolhidos pelo
povo, que é o titular originário do poder, e que
legitima o atuar político da Administração
Pública.
Aliás,
em
casos
tais,
a
responsabilidade do Estado deve ser
analisada à luz da cláusula de reserva do
possível e da garantia do mínimo existencial,
sem o que há visível comprometimento da
ordem social e da promoção do bem comum.
E nesse atuar, deve o Poder Executivo, e não
o Judiciário, estabelecer uma hierarquia de
prioridades, adotando uma matriz gerencial
estratégica bem definida para cada segmento
social, em benefício da população como um
todo.
Desta forma, dentro de uma
ponderação de direitos, princípios e fatos
relevantes, não cabe ao Judiciário exercer
controle absoluto sobre políticas públicas de
combate à COVID-19, notadamente no que
pertine ao plano de retomada das atividades,
na medida em que requer planejamento global
integrado e interdisciplinar entre diversas
autoridades
públicas,
diante
da
impossibilidade de sua efetividade de forma
isolada.
A ingerência do Judiciário nesta seara
é feita de forma excepcional e deve estar
cingida àquilo que se pode razoavelmente
exigir do Poder Público, não substituindo-o em
suas escolhas.
Assim, a admissibilidade da atuação do
Judiciário em toda e qualquer questão que
envolva ato discricionário configurado na
decisão administrativa e política acerca de
quais as medidas no combate a COVID-19
devem
ser
realizadas
e
tomadas
primeiramente, haja vista sua maior

densidade de legitimidade democrática, pois
que proferida por agente político eleito
democraticamente pela soberania popular,
violaria a regra basilar do Estado Democrático
de Direito e fundamento Republicano do
nosso sistema de governo, idealizado séculos
passados pelo publicista MONTESQUIEU, e
consolidado como cláusula pétrea na Carta
Magna: o princípio da separação dos poderes
(ex vi: art. 60, § 4º, III c/c art. 2º da CF).
As circunstâncias da demanda
intentada e a análise da conjuntura e dos fatos
que
permeiam
a situação
concreta
possibilitam a realização da ponderação dos
interesses em rota de colisão para determinar
a aplicação, no caso concreto, de um dos
princípios colidentes.
Para que se possa garantir a
convivência harmônica dos princípios, ambos
devem ceder em determinada intensidade, de
acordo com as limitações jurídicas e fáticas do
caso concreto. Em determinados casos, um
princípio ingressará mais na esfera de
atuação do outro, sem que, no entanto, a
amplitude de abrangência de um aniquile a
existência do seu “concorrente”. O mínimo
essencial do princípio não é passível de
restrição por outro princípio, pois não há
hierarquia constitucional entre eles.
Tal limitação de restrição do alcance
dos princípios fundamenta-se pela sua própria
composição estrutural, pois estes se
constituem de um núcleo mínimo essencial e
de várias camadas ou gradientes sucessivos,
de menor intensidade. Quanto mais afastado
de seu núcleo, maior a possibilidade de
restrição a ser imposta ao princípio e, de
forma inversa, quanto mais próximo de seu
núcleo essencial, mais difícil se torna sua
ponderação.
Nas palavras de ALEXY “quanto mais
intensa se revelar a intervenção em um dado
direito fundamental, maiores hão de se revelar
os
fundamentos
justificadores
dessa
intervenção”5. É como se, na nomenclatura
de DWORKIN, o núcleo essencial do princípio
tivesse dimensão de peso absoluta, que vai se
reduzindo, sucessivamente, em direção às
suas bordas6.
Assim, no caso dos autos, levando em
consideração o contexto da dificuldade
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contramajoritária, não cabe ao Poder
Judiciário suprimir o jogo político nem a
prevalência da vontade majoritária quando
legitimamente manifestada. Há que se
respeitar a reserva de conformação políticoadministrativa, imune, a princípio, à revisão
judicial, excepcionada somente quando
patente e comprovada a ilegalidade e
imoralidade do atuar estatal, o que deve ser
analisado em ampla cognição e com
possibilidade plena de contraditório, não em
sede de juízo de prelibação.
Nesse contexto, na execução do
conjunto de medidas adotadas para o
combate e retomada gradual das atividades
econômicas, não cabe ao Poder Judiciário
decidir, sem respaldo técnico, qual escolha
deve ser tomada pelo Executivo.
No caso, identifica-se o respaldo
técnico necessário na decisão tomada pelo
Estado e pelo Município, conforme se pode
observar nos documentos acostados aos
autos, sendo certo que os dados técnicos e a
evolução da própria ciência têm produzido
diariamente elementos e revisão das
diretrizes, inclusive mundiais, para o combate
à pandemia.
IV.
DAS
PREMISSAS
ELEMENTARES
ASSENTADAS EM RECENTES DECISÕES
DO STF
A
crise
recém-instaurada
pela
pandemia mundial, fruto de uma expansão
avassaladora da covid-19, desafia dia a dia
não só os Poderes Executivo e Legislativo,
mas também, e cada vez mais, o Judiciário.
Além de convidados a promover
adaptações estruturais de emergência que
deem conta da nova realidade, Tribunais
brasileiros
têm
sido
conclamados,
diuturnamente, a responder anseios sociais
os mais diversos, frequentemente de
envergadura nobre. Soa mesmo natural que,
num país marcado pelo ceticismo popular
quanto ao funcionamento das instituições
públicas, o Judiciário seja lembrado na sua
função de última trincheira da sociedade.
Nessa perspectiva, têm-se avolumado
nos bancos de distribuição de processos não
apenas demandas individuais múltiplas, mas

também variadas pretensões de natureza
coletiva, de toda sorte, protocoladas pelos
quatro cantos do país. Órgãos e entidades
legitimados clamam dos julgadores decisões
sobre temas sensíveis, de impacto muitas
vezes colossal para a população e hábeis a
interferir em setores importantes da vida
coletiva.
Muito embora nos encontremos ainda
no início de um desafio que se perde de vista
no horizonte, o Supremo Tribunal Federal já
começa a delinear uma linha de raciocínio
clara e bem estabelecida para o cenário de
judicialização da crise.
Em meio às decisões tomadas
recentemente, são pelo menos quatro os
julgados monocráticos em que a Corte
Suprema, avaliando pedidos de urgência,
destacou a importância de se respeitar a
sinergia entre as instituições e os espaços de
competência dos três Poderes.
Esses julgados trazem balizas
importantes para o enfrentamento do questão
que se coloco no presente requerimento.
Em uma palavra, pois, é possível dizer
que todas as recentes decisões monocráticas
da Corte parecem assumir duas premissas
elementares: (i) a vocação específica para
lidar com políticas públicas, principalmente
nos tempos atuais, tão incomuns, é do
Executivo; e, (ii) por mais bem-intencionadas
que se revelem as pretensões manejadas
nesse cenário, cabe ao Poder Judiciário agir
com parcimônia, sob a lembrança do desenho
constitucional e adstrito à observância dos
critérios de distribuição de competência que
compõem o sistema.
Respeitar esses critérios não traduz,
de maneira alguma, descompromisso do
Judiciário quanto à efetivação de direitos
sociais. Espelha, na verdade, providência
necessária à manutenção de uma ordem que,
se abalada, tornaria muito mais penoso o já
árduo processo de superação da crise.
As incertezas são grandes e densas,
mas devemos caminhar na crise de modo
seguro e respeitando os princípios basilares
da Constituição, dentre eles: a separação dos
poderes. O momento é de temperança, bom
senso, prudência e cautela.
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V.
DO CONSEQUENCIALISMO INTRODUZIDO
PELA LINDB
Não é de hoje que os argumentos
consequencialistas vêm gerando debate,
principalmente entre aqueles que atuam no
contencioso.
A discussão ganhou especial relevo na
medida em que avança no mundo o estudo do
Law and Economics8, demandando, dos
operadores do Direito, análise dos efeitos
práticos das decisões para as partes, em
especial nos casos em que há grande
repercussão econômica. Em outras palavras,
as consequências das decisões, sejam
judiciais ou administrativas, devem ser
levadas em consideração no momento de
decidir e argumentar.
No Brasil, o consequencialismo foi
introduzido no ordenamento com a publicação
da Lei nº. 13.655/15, que alterou a Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINDB) para trazer “segurança jurídica e
eficiência na criação e na aplicação do direito
público”.
Nesse contexto, foi incluído o artigo
20, que dispõe que “nas esferas
administrativa, controladora e judicial, não se
decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as
consequências práticas da decisão”. Na
íntegra:
Art. 20. Nas esferas administrativa,
controladora e judicial, não se decidirá com
base em valores jurídicos abstratos sem que
sejam consideradas as consequências
práticas da decisão.
Parágrafo único. A motivação demonstrará a
necessidade e a adequação da medida
imposta ou da invalidação de ato, contrato,
ajuste, processo ou norma administrativa,
inclusive em face das possíveis alternativas”.
Extrai-se, do dispositivo acima, que é
preciso, com base em dados trazidos ao
processo decisório, analisar problemas,
opções e consequências reais. Afinal, as
decisões estatais de qualquer seara
produzem efeitos práticos no mundo e não
apenas no plano das ideias.

Fato é que o dispositivo acrescenta
novo elemento a ser observado nos
julgamentos, impondo aos juízes observar
eventuais impactos práticos e econômicos em
suas decisões, com intuito de trazer maior
segurança jurídica ao sistema legal.
Ao
que
parece,
objetivo
da
normatização acima é justamente o de inibir o
afastamento de normas jurídicas pelos órgãos
julgadores — administrativos ou judiciais —,
proporcionando maior segurança jurídica e
preservando as decisões legislativas em
detrimento daquelas judiciais meramente
principiológicas, sem se atentar às suas
consequências.
Em decisão proferida na MC 5.257, o
Ministro TOFFOLI, ao determinar a
suspensão de decisão proferida que havia
garantido a permanência de empresas no
regime tributário da Lei nº. 12.546/11 (CPRB)
durante o ano de 2018, fundamentou-se
essencialmente
em
argumentos
consequencialistas relativos aos danos aos
cofres públicos que a liminar geraria,
conforme se observa do seguinte trecho:
A execução imediata da decisão judicial ora
combatida impacta direito de interesse
coletivo relacionado à ordem e à economia
públicas,
pois
implica
alteração
da
programação orçamentária da União Federal
(...).
Isso porque, além da redução da arrecadação
de contribuição de empresas à Seguridade
Social (correspondente à renúncia fiscal
decorrente da modificação da base de cálculo
da contribuição previdenciária a cargo da
empresa), a decisão no AI (...) produz efeitos
imediatos nas contas públicas, tendo em vista
o dever legal da União de “[compensar] o
Fundo do Regime Geral de Previdência
Social, de que trata o art. 68 da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000,
no valor correspondente à estimativa de
renúncia previdenciária decorrente da
desoneração”.
(...)

Ademais, a decisão objeto do presente pedido
de contracautela foi proferida em sede de
mandado de segurança coletivo, circunstância
que, somada ao risco de efeito multiplicador
(...), constitui fundamento suficiente a revelar
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a grave repercussão sobre a ordem e a
economia públicas e justificar o deferimento
da liminar pleiteada.
Apesar
de
não
mencionar
expressamente o artigo 20 da LINDB, a
decisão proferida parece ter se orientado nas
mesmas razões que motivaram a edição da
aludida norma, ao privilegiar uma análise
econômica e fiscal em detrimento de uma
análise puramente jurídica, invocando
princípios como boa-fé e previsibilidade.
É visível na decisão a argumentação
consequencialista de efeitos práticos (em tese
alinhada ao comando do artigo 20 da LINDB)
realizada pelo Ministro, que em momento
algum enfrentou a questão central debatida no
processo.
Neste contexto, conclui-se que é dever
dos juízes observar eventuais impactos
práticos e econômicos em suas decisões, com
intuito de trazer maior segurança jurídica ao
sistema legal, mormente diante de um
momento de crise sem precedentes para a
humanidade que ora se está vivenciando.
Em sendo assim, ainda que se
entendesse que a decisão ora objeto de
impugnação não adentra o mérito de decisões
administrativas,
fato
é
que
suas
consequências geram risco de grave lesão à
ordem pública, econômica e jurídica da
Administração do Município e do Estado do
Rio de Janeiro, o que, por si só, autoriza a
suspensão dos seus efeitos, como iremos
analisar no próximo tópico. Mas, não é só.
Determinadas questões, inseridas em
limites técnicos, devem estar fora do âmbito
de avaliação do Judiciário, como constatado
pela doutrina Chenery9, norte-americana, que
reconhece a falta de expertise da jurisdição
nessas hipóteses, conforme assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça:

doutrina Chenery - a qual reconheceu o
caráter político da atuação da Administração
Pública dos Estados Unidos da América -, as
cortes judiciais estão impedidas de adotarem
fundamentos diversos daqueles que o Poder
Executivo abraçaria, notadamente nas
questões técnicas e complexas, em que os
tribunais não têm a expertise para concluir se
os critérios adotados pela Administração são
corretos (Economic Analysis of Law. Fifth
Edition. New York: Aspen Law and Business,
1996, p. 671). Portanto, as escolhas políticas
dos órgãos governamentais, desde que não
sejam revestidas de reconhecida ilegalidade,
não podem ser invalidadas pelo Poder
Judiciário. (AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 07/06/2017). Destaque nosso.
Proximamente, tem-se o empecilho da
reserva de consistência, evitando que
magistrados,
sem
formação
científica
específica, determinem soluções em matérias
estranhas ao seu conhecimento (fuzzyismo).
A
devida
atenção
ao
consequencialismo exigido pela LINDB não foi
negligenciada pela Administração – ao menos
em juízo sumário -, uma vez que houve
apresentação de estudos científicos, como
exigido pela Lei nº.13.979/20 (art. 2º, §1º).
Note-se, nesse ponto, que o Judiciário apenas
deveria intervir caso existente flagrante
ilegalidade, o que, no caso em tela, passa ao
largo, em razão do atendimento das diretrizes
da norma geral federal, ao menos em juízo de
cognição sumária e rarefeita própria das
tutelas de urgência e evidência.

Nem por isso se ignora o grau de
insegurança científica acerca do (ainda novo)
Coronavírus. Salta aos olhos a ausência de
conclusões precisas. A título de exemplo,
veja-se o noticiado acerca dos infectados que
não apresentam sintomas (assintomáticos):
outrora, tidos como o grande motor de
Eventual intento político da medida não
disseminação do vírus; hoje, sem relevante
poderia ensejar a invalidação dos critérios
capacidade de transmissão10. Por certo, não
tarifários adotados, tout court. Conforme
será o Judiciário a resolver a questão médica
leciona Richard A. Posner, o Poder Judiciário
e epidemiológica, soando prudente o respeito
esbarra na dificuldade de concluir se um ato
à prolongada análise realizada pelos
administrativo cuja motivação alegadamente
administradores locais, salvo se, reitere-se,
política seria concretizado, ou não, caso o
houver notória ilegalidade, o que não restou
órgão público tivesse se valido tão somente
comprovado no caso em análise, ao menos
de metodologia técnica. De qualquer forma,
nesse juízo de cognição sumário. A
essa discussão seria inócua, pois, segundo a
ponderação mais precisa e a visão global de
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tal espécie de conflito de interesses está no
leque vocacional executivo.
VI.
DA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA
O direito do ente público de alcançar a
suspensão, diante da sua natureza
excepcional de contracautela11, se subordina
a requisitos essenciais expressamente
previstos no art. 4º da Lei nº. 8.437/92 e no
art. 15 da Lei nº. 12.016/09.
A Suspensão de Segurança é um
instituto oferecido ao Poder Público na defesa
do interesse coletivo. Consiste em um meio de
suspender decisão judicial, nas ações
movidas contra o Poder Público ou seus
agentes, no caso de manifesto interesse
público ou de flagrante ilegitimidade, para
evitar grave lesão à ordem, à saúde, à
segurança e à economia pública.
O pedido de suspensão não tem
natureza de recurso. Nele não se pede nem a
reforma, nem a anulação do ato judicial. Pedese, simplesmente, a suspensão da sua
execução. Assim, pode ocorrer que, da
decisão que antecipa tutela, a entidade
pública formule, concomitantemente, agravo
de instrumento e pedido de suspensão. Nada
impede que assim proceda, já que se trata de
medidas com diferente natureza e com
fundamentos também autônomos. Em tal
caso, a decisão do Presidente, deferindo a
suspensão, terá eficácia até o julgamento do
recurso ou mesmo após ele, se não
ultrapassado o juízo de admissibilidade.
Assim, para se obter o direito à
suspensão dos efeitos da antecipação da
tutela, da liminar ou da sentença, é necessário
que o ato propicie grave lesão à ordem,
saúde, segurança e economia públicas, sendo
defeso à Presidência do Tribunal de Justiça
analisar o mérito da controvérsia que, como
cediço, deverá ser apreciado em razão de
interposição de recurso próprio.
MARCELO ABELHA, ao tratar dos
limites objetivos do incidente nos ensina que
"o objeto de julgamento desse incidente é a
verificação se há o risco potencial de grave
lesão entre a decisão proferida e os interesses
públicos tutelados pelo incidente."12 (grifo
nosso).

O STF tem se inclinado em admitir
como requisitos necessários para a
concessão do pedido de suspensão o perigo
na demora (periculum in mora), constituído
este pela grave lesão a um dos quatro
requisitos expressos no art. 4º da Lei n°
4.348/64, somados à plausibilidade da tese do
requerente (STF – AGSS 846-DF, Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em
29.06.96 – in INFORMATIVO 33; SS 1.740BA, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – in D.J. de
27.03.00).
Desta forma, a jurisprudência entende
que um mínimo de deliberação indispensável
à verificação da existência do fumus boni iuris
não implica em prejulgamento do mérito da
lide, sendo, portanto, plenamente cabível (cf.
AgRg 1.404/DF. Min. Edson Vidigal. STJ. DJU
I 06.12.04, p. 177 e AgRg 2.295/SP, Rel. Min.
Maurício Corrêa, STF. DJU 14.05.04, p. 32).
Nesse contexto a possibilidade de
intervenção que a Lei nº. 8.437/92 outorga à
Presidência dos Tribunais, por meio da
suspensão de liminares deferidas contra atos
do Poder Público, tem caráter excepcional,
somente se justificando nas hipóteses nela
explicitadas, ou seja, para evitar grave lesão à
ordem, à saúde, à segurança e à economia
públicas e nos casos de manifesto interesse
público ou ilegitimidade, consoante a dicção
do seu artigo 4º.
É fato público e notório que o mundo
enfrenta uma pandemia de proporções
inéditas, que tem levado a milhares de
infectados e de mortos, ao fechamento de
fronteiras, à decretação de medidas de
quarentena, de isolamento social, ao colapso
dos mais estruturados sistemas de saúde das
nações mais desenvolvidas e preparadas
para enfrentar um quadro dessa ordem. A
situação é gravíssima e não há qualquer
dúvida de que a infecção por COVID-19
representa uma ameaça à saúde e à vida da
população.
A pandemia acabou por levar as
autoridades públicas a concretizar medidas
altamente restritivas de desenvolvimento de
atividades econômicas, com o escopo de
garantir a diminuição drástica de circulação
das pessoas e dos contatos sociais, e
ocasionando, por conseguinte, redução ou
corte total na renda de muitos trabalhadores

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

841
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

no Brasil e no mundo, em razão de demissões
e diminuições na jornada de funcionários em
empresas, ou pela impossibilidade de que
autônomos e informais exerçam seu trabalho
em meio à pandemia. Muitos comércios
também fecharam as portas e donos de
pequenos negócios enfrentam queda no
faturamento.
A excepcionalidade da situação gerou
a retração da produção e, consequentemente,
o comprometimento da renda do trabalhador,
pois grande parte das empresas não tem mais
faturamento e outras, diante das suas
especificidades, como as de lazer e turismo,
encontram-se paralisadas.
A pandemia do coronavírus, por certo,
agravou significativamente a crise financeira
que o Estado do Rio de Janeiro que já
enfrentava desde 2016, por diversos fatores.
Recentemente, pela primeira vez na
história, o barril de petróleo foi negociado com
preço negativo. Com as principais atividades
econômicas
do
planeta
paradas
e,
consequentemente, com a demanda pelo
combustível congelada em todo o mundo,
devido ao avanço da pandemia do
coronavírus, a cotação da commodity do tipo
“West Texas Intermediate” (WTI), referência
no mercado americano, entrou em colapso.
Por esta razão, o petróleo Brent, valor
de referência internacional, também recuou,
gerando uma queda significativa na
arrecadação de royalties, que, segundo
especialistas, em 2020 vai diminuir algo entre
35% a 40% em relação a 2019.
Neste contexto, tendo em vista que,
parte significativa das receitas do Estado do
Rio de Janeiro são decorrentes dos royalties
do petróleo, haverá uma forte redução da
arrecadação do governo. De outro lado, o
impacto social na vida das pessoas é
incomensurável, quanto mais tempo as
atividades
comerciais
e
de
serviço
permanecerem fechadas, maior será o
desemprego, a fome, a desigualdade etc.

Administrar, por seu turno, é um processo
permanente de escolhas.
A função administrativa é concretizar a
decisão política de poderes. A evolução do
atual Direito Administrativo impôs uma
reconfiguração ao conceito de função
administrativa, na medida em que as decisões
políticas não são mais inteiramente livres.
Já não se concebe mais a velha
máxima da conveniência e oportunidade da
Administração. A sociedade atual impõe que
as escolhas sejam tomadas em seu proveito,
em atenção às necessidades da coletividade,
necessidades estas já definidas, no próprio
corpo da Constituição, no capítulo dos direitos
e garantias fundamentais e direitos sociais.
Em conformidade com o moderno
Direito Administrativo, está o Administrador
vinculado às escolhas primárias contidas no
corpo da Constituição Federal, não mais
subsistindo
o
campo
ilimitado
da
discricionariedade para a escolha das
políticas pública a serem efetivadas.
Ao conferir interpretação ao princípio
da separação dos Poderes em consonância
com a Constituição de 1988, entendeu a Corte
Suprema nos autos da ADPF-45 que:
"É certo que não se inclui, ordinariamente, no
âmbito das funções institucionais do Poder
Judiciário – e nas desta Suprema Corte em
especial – a atribuição de formular e
implementar políticas públicas, pois nesse
domínio, o encargo reside, primeiramente,
nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal
incumbência no entanto, embora em bases
excepcionas, poderá atribuir-se ao Poder
Judiciário, se e quando os órgãos estatais
competentes, por descumprirem os encargos
político-jurídicos que sobre eles incidem,
vierem
a
comprometer,
com
tal
comportamento, a eficácia e integridade de
direitos individuai e/ou coletivos impregnados
de estatura constitucional, ainda que
derivados de cláusulas revestidas de
conteúdo programático." (STF. ADPF – 45
MC/DF. Rel. Min. Celso de Mello, julgado em
29.4.2004, DJ 4.5.2004.)

Por outro lado, o Direito Administrativo
atual reflete necessariamente o caráter
democrático do exercício do poder, diante de
Nesse sentido, a correta interpretação
um cenário político de alta complexidade, pois
do princípio da separação dos Poderes, em
vivemos na sociedade do conhecimento, da
matéria de políticas públicas, deve ser a de
transparência e visibilidade dos fatos.
utilizá-lo apenas para limitar a atuação do
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judiciário quando a administração pública atua
dentro dos limites concedidos pelo sistema
jurídico.
O sistema jurídico deve ser analisado
a partir da premissa de que todos os seus
postulados estão em harmonia, sob pena de
quebrar a lógica intrínseca do próprio sistema.
Diante de um ordenamento jurídico que
consagra o princípio da separação dos
Poderes, e também impõe ao Poder Público a
prática de atividades positivas destinadas a
efetivar os direitos sociais, a melhor
interpretação é aquela que se coaduna com
os dois postulados.
Portanto, a atuação do Poder
Judiciário no controle das políticas públicas
não se pode dar de forma indiscriminada, pois
isso violaria o princípio da separação dos
Poderes. No entanto, quando a Administração
Pública, de maneira clara e indubitável, viola
direitos fundamentais por meio da execução
ou falta injustificada de programas de
governo, a interferência do Poder Judiciário é
legítima e serve como instrumento para
restabelecer a integridade da ordem jurídica
violada.
Conforme bem ressaltado pelo Estado
do Rio de Janeiro em sua inicial, desde a
edição do Decreto nº 46.966, em 11 de março
de 2020, primeiro ato normativo editado pela
Chefia do Poder Executivo fluminense, houve
a determinação de diversas medidas de
prevenção, combate e enfrentamento à
pandemia,
as
quais
vêm
sendo
continuamente reavaliadas e revistas,
conforme o avanço que a doença apresenta.

discricionariedade tem que estar amparado
em base em dados estatísticos e técnicos,
sendo possível apenas e tão somente quando
se mostrar lesiva a toda população, o que não
se identifica nos autos14.
Consoante
demonstrado
nesta
suspensão de segurança, no cenário atual, os
dados técnicos são produzidos diariamente
pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia (SBPT), pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) e pela Secretaria de Estado
de Saúde (SES) e revistos segundo novas
diretrizes mundiais para o combate à doença,
razão pela qual é constante a atualização das
medidas de combate adotadas pelo Poder
Executivo.
Apesar
do
cenário
pandêmico
reconhecido pela OMS, diversos países pelo
mundo têm adotado de maneira responsável
planos de reabertura e desconfinamento com
resultados satisfatórios, através de transição
lenta e controlada para uma nova normalidade
que permita conjugar a proteção à saúde e a
retomada das atividades cotidianas. Nessa
esteira, o Poder Executivo estadual optou por
adotar medidas graduais de redução do
isolamento, sem prejuízo da possibilidade de
revisão das medidas de flexibilização, caso tal
situação se mostre necessária, a teor do art.
15 do mencionado decreto:
“Art. 15 - A Secretaria Estadual de Saúde
realizará o monitoramento da taxa de
incidência da COVID-19 para reanálise,
podendo suprimir ou aumentar as restrições
previstas no presente decreto.”

Lastreado em informações técnicas13,
o Estado efetuou mudanças na política rígida
de isolamento social, buscando conciliar, de
um lado, a necessidade de permanência de
duras medidas de combate à pandemia com a
igual necessidade de que a atividade
econômica estadual volte a funcionar – com
os devidos cuidados, por óbvio -, de modo a
permitir a geração de recursos econômicos a
serem utilizados nessa árdua missão, levando
à edição do Decreto Estadual n.º 47.112, de
05 de junho de 2020.

A pretensão deduzida pelos Autores
da Ação Civil Pública intentada, por
conseguinte, acaba por esbarrar no mérito do
ato
administrativo,
pois,
uma
vez
estabelecidas
escolhas
públicas
consentâneas com as políticas originárias
estabelecidas na Constituição da República e
as políticas secundárias estabelecidas pela
legislação infraconstitucional, não lhes cabe
pretender a prevalência das diretrizes por ele
adotadas, vez que importará em violação ao
princípio da razoabilidade a orientar o ativismo
judicial.

Nesse contexto, deve-se prestigiar a
solução técnica e objetiva, tomada pelo Poder
Executivo, sendo certo que o controle da

A
tutela
constitucional
e
infraconstitucional do direito não é suficiente
para que se admita a utilização de ação civil
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pública como instrumento apto a implicar, pela
via judicial, verdadeiro direcionamento da
atividade discricionária do Administrador
quanto ao melhor emprego das ações
públicas e à ordem das prioridades a serem
atendidas, devendo-se resguardar, no ponto,
a autonomia e a independência do Poder
Executivo.
Conforme HELY LOPES MEIRELLES,

em face dos fins do Estado, as opções de
políticas públicas e orçamentárias e a direção
geral da política estatal”. E, reportando-se a
GOMES CANOTILHO, defende que tais atos
se submetem ao chamado “controle de
conformidade”, mais amplo que o controle de
mera legalidade, exigindo-se a “conformidade
intrínseca e formal de todos os atos dos
poderes públicos” à Constituição Federal. E,
mais adiante16, assinala que:

“só o administrador, em contato com a
realidade, está em condições de bem apreciar
os motivos ocorrentes de oportunidade e
conveniência da prática de certos atos, que
seria impossível ao legislador, dispondo na
regra jurídica – lei – de maneira geral e
abstrata, prover com justiça e acerto. Só os
órgãos executivos é que estão, em muitos
casos, em condições de sentir e decidir
administrativamente o que convém e o que
não convém ao interesse coletivo. Em tal
hipótese, executa a lei vinculadamente,
quanto aos elementos que ela discrimina, e
discricionariamente, quanto aos aspectos em
que ela admite opção. (...) O que o Judiciário
não pode é, no ato discricionário, substituir o
discricionarismo do administrador pelo do
juiz.” (ob. cit. p. 116)

“Evidentemente que o controle dos atos
executivos não implica que o juiz substitua o
administrador e seus critérios, mas em
verificar se, no exercício de sua liberdade de
opção o administrador, o agente público
observou ou não os limites traçados pelo
Direito, sendo que, observado tal limite, a
decisão revela-se razoável e justificada em
fatos verdadeiros. Tal aferição remete a um
duplo teste. Primeiramente, o tribunal deve
verificar, como ensina García de Enterría:

Como se vê, não pode o Poder
Judiciário, apreciando ação civil pública,
imiscuindo-se no mérito administrativo,
substituir a Administração em sua atividade
precípua, proferindo determinações que dela
são
privativas,
no
âmbito
da
discricionariedade assegurada ao Poder
Executivo.

b) se a decisão não for incoerente, arbitrária
ou ineficaz (aferição da sua razoabilidade);

Não se olvida que limitações ao agir da
Administração existem e são estabelecidas no
ordenamento jurídico, e de há muito já se
superou a ideia de que os atos administrativos
discricionários estariam à margem de
qualquer controle jurisdicional. Entrementes,
não havendo violação a qualquer norma ou
princípio, não há como se interferir nas
decisões administrativas tomadas, porque
essa é uma questão que mais passa por
decisões de cunho político do que pela
legalidade propriamente dita.

Não pode o Poder Judiciário assumir a
prerrogativa própria do Poder Executivo de
escolher o modus de executar sua função.
Como ensina JORGE MIRANDA,17 “há um
conteúdo essencial também das tarefas e das
incumbências que o intérprete deve
desvendar e o aplicador da Constituição
preservar. Para, além disso, é o contraditório
político – marcado por legítimas opções em
contraste e por conjunturas variáveis – que
imprime os ritmos, os graus e os modos de
realização”.

a) se a realidade dos fatos foi respeitada pelo
administrador ou não, vez que para aferir os
fatos não há discricionariedade, e se a
decisão foi tomada com fundamento nos
pressupostos de fato declarados (aferição de
sua racionalidade);

c) se a omissão é justificável sob o ponto de
vista dos fatos determinantes e do “deverpoder” de agir da administração; se havia
óbices orçamentários ou fáticos razoáveis e
comprovados a qualquer solução.”

E essa é, justamente, a função de
governo, exercida, no sistema presidencialista
de governo, pelo Poder Executivo, nos limites
traçados pela lei. Como leciona JORGE
MIRANDA18, o interesse público é causa dos
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atos da função administrativa, enquanto a
causa dos atos da função jurisdicional é o
cumprimento das normas jurídicas.
Por conseguinte, não é dado ao Poder
Judiciário se imiscuir na atividade típica do
administrador. São atos típicos de governo,
que passam por critérios de cunho político e
pelo crivo discricionário, campo que, em
princípio, não comporta a ingerência do
Judiciário, ressalvadas as situações onde
configurada inconstitucionalidade, ilegalidade
ou violação de princípios, o que não é o caso
dos autos.
Pelos motivos acima elencados, é
possível vislumbrar-se um fumus boni iuris
específico, consistente na plausibilidade das
alegações daquele que pleiteia a suspensão,
vale dizer, o risco de lesão à ordem e pública,
havendo também, na esteira do entendimento
atual do Supremo Tribunal Federal, a
plausibilidade mínima de provimento do
recurso contra a liminar ou a sentença,
consistindo o periculum in mora na iminência
da lesão a acarretar dano irreparável
enquanto se aguarda o provimento definitivo.
Com efeito, a decisão questionada
afeta o plano de retomada da economia
fluminense, e, como corolário, as previsões de
arrecadação de tributos, dificultando a
realização dos compromissos orçamentários
e financeiros, inclusive para pagamento de
pessoal, causando prejuízos consideráveis a
toda sociedade fluminense, com sério
gravame à economia e à ordem pública
administrativa.
Desse modo, em virtude da supressão
dessa
receita,
seria
necessário
o
contingenciamento de recursos de outras
áreas, com o potencial desequilíbrio das
finanças municipais. Sobre o tema faço
alusão, pela pertinência, às seguintes
decisões da Presidência do Supremo Tribunal
Federal: SS 2929, Rel. Ellen Gracie, DJ
02.08.2007; SS 3473, Rel. Ellen Gracie, DJ
01.02.2008.
Configurados o manifesto interesse
público e a grave lesão à ordem e à economia
públicas que a decisão judicial impugnada
está a causar, há de ser deferido o pedido de
suspensão, com fundamento no artigo 4º da
Lei nº. 8.437/92.

O caso dos autos denota existir
situação que revela grave lesão à ordem
pública e econômica, tendo em vista o risco
que acarreta para a segurança da população
e o reflexo nas finanças e economias públicas.
Nesse sentido, restou demonstrado
nos autos a alegada violação à ordem pública,
assim como das finanças públicas. Nesse
ponto, importante frisar que a orientação
jurisprudencial do STF consolidou-se no
leading case relatado pelo Min. NÉRI DA
SILVEIRA, quando na Presidência do antigo
TFR, segundo o qual no conceito de ordem
pública
se
compreende
a
ordem
administrativa em geral, ou seja, a normal
execução do serviço público, o regular
andamento das obras públicas, o devido
exercício das funções da Administração pelas
autoridades constituídas. Confira:
“Quando na Lei n° 4.348/64, art. 4º, se faz
menção a ameaça de lesão à ordem, tenho
entendido que não se compreende, aí,
apenas, a ordem pública, enquanto esta se
dimensiona em termos de segurança interna,
porque explicitamente de lesão à segurança,
por igual, cogita o art. 4º da lei n° 4.348/64. Se
a liminar pode constituir ameaça de grave
lesão à ordem estabelecida para a ação da
Administração Pública, por força da lei, nas
suas múltiplas manifestações, cabe ser
suspensa sua eficácia pelo Presidente do
Tribunal. Não pode, em verdade, o juiz decidir
contra a lei. Se esta prevê determinada forma
para a prática do ato administrativo, não há o
juiz, contra a disposição normativa, de
coarctar a ação do Poder Executivo, sem
causa legítima. Fazendo-o, atenta contra a
ordem estabelecida, em lei, para os atos da
Administração.”
(TFR
–
Suspensão
Segurança 4.405-SP, in D.J. de 7.12.79)19
Conclui-se,
portanto,
que
o
cumprimento da liminar pode causar, grave
lesão à ordem pública e administrativa, com o
comprometimento das finanças públicas do
Município e do Estado do Rio de Janeiro.
Ressalte-se que não está a
Presidência antecipando entendimento a ser
adotado no julgamento do recurso que
porventura venha a ser interposto, nem
emitindo juízo de valor a respeito da solução
encontrada para o conflito. Os contornos da
medida já foram delineados nas linhas acima.

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

845
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

O que se pretende nesta via é tão somente
evitar riscos de lesão à saúde e à ordem
pública, o que restou demonstrado.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido,
com fundamento no artigo 4º da Lei nº
8.437/92, para determinar a suspensão dos
efeitos da decisão, proferida pelo Juízo da 7ª
Vara de Fazenda Pública nos autos do
processo de nº 0117233-15.2020.8.19.0001,
e cujo dispositivo está transcrito em páginas
acima desta decisão, a qual deve vigorar até
o trânsito em julgado da decisão de mérito na
ação principal, nos termos do art. 4º,
parágrafo 9º, da Lei 8.437/92.
Intimem-se os interessados, servindo
esta decisão como mandado judicial, e dê-se
ciência à Procuradoria Geral de Justiça.
Rio de Janeiro, 09 de junho de 2020.

Desembargador CLAUDIO DE MELLO
TAVARES
Presidente do Tribunal de Justiça

ADIn nº 2.131.620-09.2020.8.26.0000 – São
Paulo

Autor: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réu: PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS
(Decreto nº 8.969/2020)
Vistos, etc.
1. Trata-se de ação direta de
inconstitucionalidade do Procurador-Geral de
Justiça tendo por objeto os artigos 1º, 2º,
incisos VI e VII, do art. 4º, incisos I a III, do art.
5º, incisos I e II, do art. 6º, incisos I e II, do art.
7º, incisos I e II, do art. 8º, inciso I, do art. 9º,
art. 10, incisos I a IV, art. 11, incisos I a IV,
todos do Decreto n° 8.969, de 07 de junho de
2.020, o qual abrandando a quarentena no
Município
de
Santos,
permitiu
o
funcionamento irrestrito de salões de beleza e
barbearias, dentre outras disposições não

previstas na fase laranja do Plano São Paulo
do Governo do Estado.
Sustentou,
em
resumo,
a
inconstitucionalidade
dos
dispositivos
impugnados. Cabível o controle de
constitucionalidade de decreto autônomo. Foi
autorizado o funcionamento do comércio e
serviços, inclusive concessionárias de
veículos, escritórios e imobiliárias, com
limitação de 30% da capacidade, por seis
horas diárias, além da abertura e
funcionamento de salões de beleza,
cabeleireiros, barbearias e clínicas de estética
e de igrejas e templos religiosos, durante a
quarentena. Município de Santos se encontra
na fase laranja do Plano São Paulo, o que
inviabiliza o funcionamento dessas atividades.
Descabido admitir medidas desarrazoadas e
mais brandas relativas à quarentena. Norma,
além do mais, carece de embasamento
técnico e científico. Não devidamente
justificada a flexibilização das medidas.
Município não pode se afastar das diretrizes
estabelecidas pela União e pelo Estado para
proteção à saúde decorrente da pandemia.
Plano Estadual instituído pelo Decreto
Estadual 64.994/2020 foi elaborado por
profissionais
especializados
seguindo
metodologia da evolução do COVID-19,
levando em consideração da capacidade do
sistema de saúde de cada região de acordo
com a situação de cada local. O inciso II, do
art. 6º, do Decreto nº 8.969/20, a despeito do
vício relativo ao funcionamento de igrejas e
templos religiosos, contém diversa mácula,
pois impõe grave regra de isolamento social
seletivo de idosos, proibidos do exercício de
seus direitos de locomoção e circulação,
constantes do inciso XV do art. 5º da
Constituição de 1988. Citou decisões do Eg.
STF e do C. Órgão Especial. Violados os arts.
111; 144; 219, parágrafo único, I e 222, III da
Constituição Estadual. Daí a liminar e o
reconhecimento da inconstitucionalidade (fls.
01/77).
2. Em face da natureza da pretensão e
dos elementos existentes nos autos, em
perfunctório exame, como próprio ao
momento processual, vislumbro presentes os
pressupostos legais (art. 10, § 3º, da Lei nº
9.868/99) para a concessão da liminar
pleiteada.
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Não se nega a relevância das
atividades de salões de beleza e barbearias,
dentre outras disposições constantes do
Decreto nº 8.969/20 que não estão previstas
na fase laranja do Plano São Paulo do
Governo
do
Estado.
Tampouco
se
desconhecem os prejuízos experimentados
por esses importantes segmentos.
No entanto, é preciso sopesar o
crescente número de casos de infectados pelo
COVID-19.
Até o presente, foram registradas 10,7
mil mortes e 181,4 mil casos de pessoas
infectadas no Estado de São Paulo, e
especificamente no Município de Santos
6.301
infectados
e
225
óbitos
(https://www.seade.gov.br/coronavirus/
acesso em 15.06.2020). Ressalte-se, aliás,
conforme pesquisa realizada, que o Município
de Santos retornou para fase vermelha do
Plano São Paulo.
Além disso, convém destacar que já se
noticiou 'segunda onda' de coronavírus nas
cidades onde abrandadas as restrições aos
deslocamentos,
com
aumento
na
contaminação "A quarentena virou estratégia
global no combate ao coronavírus, mas só é
eficaz se durar o tempo necessário. Relaxar o
isolamento social antes da hora, seja por
decisão governamental ou iniciativa individual
das pessoas, pode levar à chamada "segunda
onda" de covid-19 e superlotar o sistema de
saúde. Aconteceu em cidades da China e em
uma ilha do Japão. Agora, é o estado de São
Paulo que corre este risco. Ao menos três
províncias chinesas chegaram a derrubar
restrições de deslocamento durante o mês de
março, mas tiveram que retomá-las pouco
depois por causa de um novo aumento na
contaminação....
-"
(https://noticias.uol.com.br/saude/ultimasnotic
ias/redacao/2020/05/03/covid-19-cidadesque-abreviaram-quarentena-iveramsegundaonda-e-sp.htm).
Por fim, há informações sobre a
eficácia da quarentena como importantíssimo
fator de redução no incremento da doença. "O
pesquisador
brasileiro
Maurício
Féo,
engenheiro Ph.D em Física de Partículas em
Genebra, na Suíça, autor do vídeo "enigma da
vitória régia", voltou a publicar em seu canal
no YouTube um novo vídeo com uma análise

estatística sobre os gráficos de evolução da
curva da pandemia do coronavírus. Féo disse
que o Brasil tem uma "ótima notícia". Apesar
do aumento do número de casos, ele afirma
que as medidas de isolamento frearam o
crescimento exponencial da curva. Fazendo
questão de ressaltar que seu trabalho é
apenas uma análise educativa, o engenheiro
diz que se o Brasil não tivesse implementado
medidas como a quarentena e o trabalho em
home-office, a tragédia seria muito maior.
'Confie na ciência. Não duvide da eficácia da
quarentena. Nessas duas últimas semanas,
você não ficou preso em casa; você ficou a
salvo em sua casa, e adicionalmente você
está
salvando
vidas',
orienta."
(https://www.todapalavra.info/post/covid-19engenheiro-d%C3%A1-%C3%B3timaot%C3%ADcia-e-bolsonaro-mau-exemplo).
Ele apresenta, em vídeo, como a curva
ascendente deixou de ser exponencial, a
partir no momento em que, no caso do Brasil,
implantou-se a quarentena em São Paulo,
com igual resultado quando idêntica
providência foi usado nos Estado Unidos
(https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue=11&v=cyEGb1Osu0k&feature=emb_logo)
.
Nesse contexto, necessário se afigura
observar o 'Plano São Paulo' instituído pelo
Governo do Estado de São Paulo pelo
Decreto nº 64.994, de 28.05.2020, com o
objetivo de retomar as atividades econômicas
no Estado, elaborado por autoridades da área
da saúde, de acordo com a situação de cada
região. O Município de Santos está
enquadrado na 'fase 1 vermelha' sendo
proibido, no momento, a retomada de
qualquer atividade não essencial.
Assim, havendo norma estadual
disciplinando a retomada das atividades
econômicas e considerando o atual cenário de
propagação do COVID-19, em especial na
região da Grande São Paulo e a eficácia da
quarentena como método de contenção da
epidemia, afigura-se desarrazoada, por ora,
sua flexibilização no tocante às atividades
referidas na norma impugnada.

Em suma, em perfunctório exame dos
elementos existentes nos autos, como próprio
ao momento processual, considerando a
dinâmica da pandemia e as ponderações da
D. Procuradoria, afigura-se prudente, desde
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já, conceder a liminar para suspender a
eficácia dos artigos 1º, 2º, incisos VI e VII,
do art. 4º, incisos I a III, do art. 5º, incisos I
e II, do art. 6º, incisos I e II, do art. 7º,
incisos I e II, do art. 8º, inciso I, do art. 9º,
art. 10, incisos I a IV, art. 11, incisos I a IV,
todos do Decreto n° 8.969, de 07 de junho
de 2.020, do Município de Santos. Oficiese.
3. Solicitem-se informações ao Prefeito de
Santos no prazo legal (art. 6º, parágrafo único,
da Lei nº 9.868/99).
4. Cite-se o douto Procurador-Geral do
Estado para, querendo, contestar a ação.
5. Com essas manifestações ou vencidos os
prazos sem sua apresentação, à Douta
Procuradoria de Justiça.
Int.
São Paulo, 16 de junho de 2020.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)

Processo nº 1025277-20.2020.4.01.3400.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL. 3ª Vara
Federal Cível da SJDF. Vigilância Sanitária
e Epidemiológica, COVID-19.

Processo: 1025277-20.2020.4.01.3400
Classe: ação civil pública cível (65)
Autor:
Ministério
Público
Federal
(Procuradoria), Ministério Público do Trabalho
- MPT, Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios
Réu: distrito federal, união federal

informasse se permanece o noticiado
descumprimento por parte da União, podendo
requerer, na oportunidade, o que entender de
direito (id. 238498889).
A parte autora, por meio da petição
acostada no id. 258287855, manifestou-se
nos autos em 17.06.2020 e requereu, em
sede de tutela de urgência, que o Distrito
Federal, no prazo de 48 horas, implemente
medidas, a serem definidas por seu Poder
Executivo e que garantam pelo menos 60% da
população em isolamento social (índice
previsto na Recomendação CNS nº 36, de
11/05/2020), até que “a transmissão de Covid19 esteja com apenas casos esporádicos ou
localizados”, nos termos do previsto na
Recomendação Temporária da OMS de
16/4/2020; 2. o Distrito Federal se abstenha
da liberação de toda e qualquer nova
atividade não essencial, enquanto, através de
seus órgãos de vigilância em saúde, não
fundamentá-la
específica,
prévia
e
publicamente com evidências técnicocientíficas sobre o atendimento aos itens 1.1.1
e 1.1.2 da peça inicial, em particular a
Recomendação Temporária da OMS, de
16/4/2020 e seus dispositivos; 3. a UNIÃO
apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, a matriz
de risco referencial ou documento similar, que
disponha sobre mecanismos para a
orientação, acompanhamento, coordenação e
prestação de cooperação técnica e financeira
a todos os entes da federação e
especialmente ao Distrito Federal e seu
Entorno, para o fim de assegurar o
cumprimento
das
recomendações
temporárias definidas pela Organização
Mundial da Saúde no território nacional,
relacionadas às medidas de redução do
distanciamento social para enfrentamento à
Covid-19.
Alega que, a partir de 15.05.2020, o
Governo do Distrito Federal passou a editar
sucessivos decretos que expandiram as
hipóteses de autorização de funcionamento
de atividades não essenciais, resultando em
diminuição dos índices de distanciamento
social.

Afirma que, em 16.05.2020, mesmo
antes dos prazos previstos nos estudos da
CODEPLAN (id. 23269887), o Decreto nº
O Juízo intimou a parte autora para
40.778/2020 - já revogado, inclusive -, excluiu
que, à luz de nova situação fática e dos
da regra de suspensão, desde que
documentos
juntados
posteriormente,
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observados certos protocolos, atividades
como lojas de calçados, lojas de roupas,
serviços de corte e costura e lojas de
extintores de incêndio.
Aduz que, em 22.05.2020, antes do
prazo de 15 (quinze) dias previsto nos estudos
da CODEPLAN, foi publicado o Decreto nº
40.817/2020, que autorizou a abertura de
shopping centers e centros comerciais a partir
do dia 27.05.2020, além de confirmar o
funcionamento do comércio em geral, exceto
nas hipóteses expressamente previstas no
art. 3º do citado decreto.
Informa que a realização de cultos,
missas e rituais de qualquer credo ou religião,
observadas
normas
específicas,
foi
autorizada em 30.05.2020 pelo Decreto nº
40.846/2020. O mesmo Decreto, assim como
o Decreto nº 40.848 de 01.06.2020, autorizou
o funcionamento de 19 (dezenove) parques.
Narra que, em 08.06.2020, por meio
do Decreto nº 40.873, mais setores da
Administração Distrital foram excluídos do
regime de teletrabalho: os Conselhos
Tutelares e o Centro Integrado 18 de maio, da
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania,
além da Subsecretaria de Modernização de
Atendimento Imediato ao Cidadão – Na Hora,
da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania. Ou seja, centenas de servidores,
empregados e terceirizados de órgãos
públicos retornaram ao trabalho presencial,
sem falar dos servidores públicos federais que
gradualmente também estão retornando ao
trabalho.

situação de contágio no Distrito Federal, a
ponto
de justificar um recuo nas
flexibilizações.
Acrescenta que as medidas adotadas
em relação a Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do
Sol e Estrutural duraram apenas 03 (três) dias
e não foram prorrogadas, o que confirma que
o GDF adota medidas sem qualquer estudo
técnico.
Informa que no dia 09.06.20 foi
publicado um novo decreto com mais 02
(duas) flexibilizações: a reabertura do
chamado “Eixão do Lazer” e a liberação da
agora chamada “W3 Sul do Lazer”, para
caminhadas, corridas, bicicletas e outras
atividades aos domingos e feriados, o que
ocorreu novamente sem qualquer estudo
técnico a amparar tais medidas.
Por fim, menciona que, no dia
14.06.2020, foi publicado o Decreto nº
40.882/20, com vigência a partir de 17 de
junho, que liberou todas as feiras populares,
permanentes, livres e afins que ainda não
estavam liberadas por decretos anteriores, o
que incluiu a conhecida Feira dos Importados,
local que costuma atrair milhares de pessoas
às suas dependências.

Acresce que apenas dois atos
editados pelo Governo do Distrito Federal é
que reforçaram as medidas de distanciamento
social, ainda que com pouco impacto. O
Decreto nº 40.853, de 05.06.2020, que dispôs
sobre a proibição de utilização dos Pontos de
Encontro Comunitário – PEC’s e o Decreto nº
40.872, de 06.06.2020, que suspendeu várias
atividades, por 72 (setenta e duas) horas, a
contar de 00h01min do dia 08 de junho de
2020, nas Regiões Administrativas (RAs) de
Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol e
Estrutural.

Narra que o Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios realizou
inspeções em parques e espaços comerciais,
para verificar o cumprimento das regras tanto
pelos usuários quanto pelos responsáveis por
esses espaços e verificou uma série de
descumprimentos de protocolos sanitários,
como, por exemplo, a não utilização de
máscaras e a falta de controle do número de
pessoas que ingressavam no interior de lojas
comerciais, o que favorecia a formação de
aglomerações. Destaca que a superlotação
nos ônibus têm sido o principal problema
apontado pelos usuários do Sistema de
Transporte Público Coletivo do Distrito
Federal, conforme auditoria cívica realizada
pelo Instituto de Fiscalização e Controle (IFC)
e menciona que, para 65% (sessenta e cinco
por cento) dos usuários, a lotação dos
veículos é o maior problema enfrentado nos
deslocamentos.

Sustenta que a edição desses dois
últimos decretos denota que as medidas de
flexibilização agravaram ainda mais a

Corrobora que o número de casos
confirmados de COVID-19 vem dobrando
cada vez mais rápido no Distrito Federal e
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colaciona um quadro elaborado pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pelo
Instituto de Comunicação e Informação
Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT),
no qual são apresentados os dias em que a
quantidade de óbitos dobraram.
Destaca que a partir de 02.06.2020 o
cenário é absolutamente alarmante, pois
passaram
a
ser
registrados,
aproximadamente, 1.000 (mil) novos casos
por dia. Narra que no Informe nº 104, de
14.06.2020, foram confirmados 22.871 casos
e 304 óbitos, ou seja, em menos de 2
semanas, os casos confirmados mais que
dobraram e o número de óbitos quase atingiu
referida proporção. Note-se que, conforme
referido boletim epidemiológico, 1730 casos e
24 mortes se referem a pessoas oriundas do
estado de Goiás e 316 casos e 4 mortes se
referem a pessoas residentes em outros
estados da Federação, informações que
permitem uma análise, ainda que superficial,
do impacto da vinda de pacientes do Entorno
– de onde se estima, vale lembrar, que são
oriundas cerca de 20% das pessoas
recebidas na rede pública de saúde do Distrito
Federal.
Rememora que o número de mortes
registrado no Distrito Federal em 14.06.2020
superou o estimado pela CODEPLAN no
Boletim COVID-19 nº 8, de 09.06.2020, que
era de 291 (duzentos e noventa e um óbitos)
óbitos.
Relata que, apesar de, até o final de
maio, os efeitos da pandemia terem atingido
mais, em números absolutos, a região
administrativa do Plano Piloto, os números
nas demais regiões administrativas –
inclusive, aquelas que abarcam comunidades
mais carentes e, portanto, mais vulneráveis,
seja no que se refere ao poder aquisitivo, seja
no que tange a condições precárias de
habitação e saneamento com vários outros
fatores de risco à proliferação ainda mais
acelerada da pandemia, como condições
gerais de saúde fragilizadas – têm crescido de
forma bastante preocupante.
Aduz que, após a realização de
vistorias no Hospital Regional de Santa Maria
e no Hospital de Base, nos dias 03 e 04 de
junho, respectivamente, o Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios identificou

divergências nos dados divulgados no site da
Sala de Situação do DF, o que ensejou a
expedição da Recomendação nº 17/2020 da
Força Tarefa do MPDFT.
Afirma que também por meio do
Despacho 41445963 – SES/CRDF/DIRAAH,
de 08 de junho de 2020 (doc. 06), em resposta
ao mesmo Ofício conjunto nº. 413/2020 da
PROSUS/MPDFT,
percebem-se
mais
divergências em relação à Sala de Situação,
como a existência de doze leitos bloqueados
por falta de RH de técnico de enfermagem no
primeiro andar do Hospital Regional de Santa
Maria, além de um leito bloqueado no HUB
(leito localizado no ponto de Hemodiálise),
dois leitos a menos na UPA do Núcleo
Bandeirante (soma de ocupados e disponíveis
igual a 40 e não 42), seis leitos a menos no
HRC, vinte leitos bloqueados no Hospital de
Campanha do Estádio Mané Garrincha e,
ainda, quatro leitos pediátricos bloqueados no
HRAN, para assegurar distanciamento físico
(dos oito leitos pediátricos ativos no HRAN,
apenas dois possuem suporte respiratório).
Segue enfatizando que, de fato, a
ocupação dos leitos de UTI adulto aptos para
recebimento imediato de pacientes COVID19, em 08 de junho, esteve próxima de 80%,
do que se conclui que a referência a leitos
“reservados” não reflete a realidade
assistencial do Distrito Federal e que a
ocupação dos leitos destinados a pacientes
COVID-19 na rede privada está com
ocupação acima de 80%, conforme dados
extraídos da Sala de Situação.
Destaca que a Secretaria de Saúde
apresentou nos autos documento intitulado
Projeções e Recursos de Saúde Estimado e
Recursos de Saúde Estimados para
Enfrentamento da Covid19 no Distrito Federal,
datado de 23 de abril de 2020, no qual consta
a curva de infectados diários, conforme a
porcentagem de isolamento social.
Menciona que chama a atenção o
número de leitos de UTI considerados
necessários (1.320 para 50% de isolamento
social), distante de um quantitativo factível,
considerando o que a prática tem
demonstrado. O mesmo documento traz
cronograma de entrega de novos leitos (doc x
da inicial) que não se concretizou. Com efeito,
m 05 de junho, o GDF previa ter 857 leitos de
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UTI para pacientes Covid-19. No entanto, em
14 de junho, são 372 leitos públicos de UTI,
desde que computados todos aqueles
inoperantes acima expostos. Já os leitos
privados para pacientes Covid-19 são apenas
215. Em ambas as redes, a taxa de ocupação
tem
se
mostrado
comprometedora,
aproximando-se o sistema de saúde do DF do
esgotamento. Cumpre observar que, dos 372
leitos públicos, 91 são contratados da rede
privada, de modo que ao se socorrer dos
hospitais particulares, o GDF diminui a
capacidade de atendimento dos pacientes
beneficiários de plano de saúde e privados, o
que afeta negativamente a assistência da
população do DF.
Discorre que permanecem opacos os
dados relativos aos equipamentos para
manutenção de vida, tais como ventiladores
pulmonares, além de recursos humanos,
EPI’s, equipamentos necessários para o
funcionamento de um leito de UTI, bem como
estoques de insumos que devem ser levados
em consideração para avaliação da
capacidade do sistema.
Narra que o Conselho Nacional de
Secretários de Saúde, em 14 de maio (doc.
11), requereu ao Ministério da Saúde apoio
para garantir o abastecimento desses itens
nos Estados, relatando que das 21
Secretarias Estaduais de Saúde que
responderam ao levantamento, 19 informaram
que um ou mais hospitais de referência de sua
Unidade Federativa, contidos no plano de
contingência do estado para combate à
pandemia do novo coronavírus, relataram
falta ou dificuldade de aquisição de algum dos
medicamentos sedativos, adjuvantes na
sedação e relaxantes musculares, que
compõem a relação de fármacos do chamado
kit intubação.
Reitera que o número de leitos de
UTI’s COVID apontados na Sala de Situação
não reflete o quantitativo de leitos
efetivamente disponíveis, considerando a
existência de leitos bloqueados por falta de
RH ou falta de equipamento e, portanto, a
capacidade assistencial do sistema de saúde
no Distrito Federal não está comprovada de
forma segura para o atendimento à
população.

Pontua que as liberações causaram
queda no índice de distanciamento social, que
atualmente é de cerca de 39,35% no DF,
enquanto que o ideal preconizado pela própria
Secretaria de Saúde era o índice de 70%, que
nunca sequer foi alcançado.
Reforça que as novas medidas
contribuíram para o aumento significativo do
número de contaminados, de hospitalizados e
de óbitos e que no Boletim Covid-19 nº 8 da
CODEPLAN (revisado em 10/06/20) pode ser
constatada a “Taxa de crescimento diário do
número de casos confirmados de COVID-19
no Distrito Federal, por semana”. Enquanto na
semana de 19/04/20 a 25/04/20 a taxa era de
crescimento era de 2,5%, na semana de
17/05/20 a 23/05/20 a taxa estava em 5,0%,
crescendo para 5,2% na semana seguinte (de
24 a 30 de maio) e passando para 7,1% na
semana de 31 de maio a 6 de junho.
Cita que houve um recrudescimento
da pandemia no mês de maio que afetou
também a linha de frente de atendimento à
saúde. A quantidade de licenças em abril foi
de 235 e passou a 560 em maio,
representando aumento de 3135 dias sem
trabalho destes profissionais de saúde em
abril para 6502 dias em maio, envolvendo 227
profissionais em abril e 497 em maio, num
custo para o DF em maio de R$ 2.611.739,04.
Discorre que desde o início da
pandemia o Ministério Público tem recebido
incontáveis denúncias a respeito da falta de
fornecimento adequado e suficiente de
equipamentos de proteção individual- EPIs
aos respectivos profissionais de saúde, ao
menos, na extensão e necessidade que a
situação assim exige. Atualizando dados
nesta ação, importa dizer que, em 15/05/2020,
o MPT recebeu denúncia, feita pelo
Presidente do SindMédico-DF (esta e outras
nos docs. 13, 22, 23, 24), com diversos itens
sobre as más condições de saúde e
segurança do trabalho dos profissionais de
saúde.
Em relação à União, destaca que
remanesce a necessidade de a UNIÃO
fornecer orientações gerais aos gestores
locais, formuladas a partir de critérios
científicos e detalhadas de modo suficiente
para que possam, de fato, auxiliar na
elaboração de políticas públicas locais.
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Mormente no momento atual, em que a
epidemia avança pelo país e o Brasil passa a
ocupar o 2ª posição mundial em relação ao
número de mortos.
Sustenta que é de conhecimento que
o Ministério da Saúde, sob o comando do
então Ministro Nelson Teich, chegou a
elaborar esse documento, apresentando suas
diretrizes gerais (Estratégia de Gestão de
Riscos auxiliarão estados e municípios na
adoção de ações contra a COVID-19) em
coletiva de imprensa do dia 11/05/2020.
Narra que, no entanto, conforme
amplamente divulgado pela imprensa, o texto
final, poucos dias depois dessa apresentação
inicial, não veio a ser divulgado, ante a
reprovação de seu conteúdo pelos secretários
de saúde de estados e municípios,
representados pelos respectivos Conselhos.
Entende que esse cenário de inação e
atecnia na gestão da crise, tanto pelo Governo
Federal como pelo gestor local, aliado à
constatação do aumento do número de óbitos
por COVID-19, da ocupação dos leitos de UTI
e do crescimento da doença (pessoas
infectadas), resulta na caracterização da
situação no Distrito Federal como crítica - o
que demanda a adoção de uma medida
urgente pelo Poder Judiciário, a fim de
reverter o quadro.
Reitera que é preconizado pela
Organização
Mundial
de
Saúde
(Recomendação Temporária de 16/04/2020,
mencionada na inicial), de manter-se a
restrição à circulação de pessoas e realização
de atividades enquanto a curva de contágio
estiver em ascensão, vêm se agregar as
recentes orientações do Conselho Nacional
de Saúde (CNS), que, na Recomendação nº
36, de 11/05/2020, sugeriu aos agentes
públicos que sejam implementadas medidas
que garantam pelo menos 60% da população
em distanciamento social.
Juntou documentos (id. 258287856 ao
id. 258287887).
É o suficiente a relatar. DECIDO.
O deferimento da medida liminar na
Ação Civil Pública, previsto no artigo 12 da Lei
nº 7.347/85, pressupõe a presença dos
seguintes requisitos: probabilidade do direito

e perigo de dano, previstos no art. 300 do
Código de Processo Civil.
De plano, destaco que este Juízo, em
atenção ao art. 10 do CPC[1], oportunizará às
rés vista dos documentos juntados em
17.06.2020. Entretanto, considerando a
gravidade da situação relatada pela parte
autora, o aumento exponencial dos casos de
contaminados e de óbitos nas últimas
semanas, superando nesta data 2.300 novos
casos dia, conforme boletim epidemiológico
do
DF
nº
109,
de
19.06.2020
(http://www.saude.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/03/BoletimCOVID_DF-190620.pdf), bem como o fato de
que o Governo do Distrito Federal, apesar dos
dados crescentes em caminho ao pico,
continuou a reabertura de atividades, tais
como, por exemplo, as feiras permanentes,
livres, populares[2] e a visitação a museus[3],
havendo ampla divulgação que, na próxima
semana, deve ser decidido o calendário para
abertura de restaurantes, bares, salões e
academias, passo à analisar o pedido de
tutela de urgência, sem prejuízo de nova
manifestação após a juntada dos documentos
que serão requeridos por este Juízo.
O Ministro Dias Tofolli, ao julgar a
Medida Cautelar na Suspensão de Segurança
nº 5395, julgado em 17.06.2020, pontuou que
não cabe ao Poder Judiciário decidir qual
ramo de atividade econômica pode ou não
abrir suas portas, ainda que de forma parcial,
ou mesmo quais as medidas profiláticas que
devem ser adotadas, em caso positivo,
substituindo-se aos gestores responsáveis
pela condução dos destinos do Estado, neste
momento. Apenas eventuais ilegalidades ou
violações à ordem constitucional vigente
devem merecer sanção judicial, para a
necessária correção de rumos.
De todo, também ponderou o
Presidente da Suprema Corte que não é
demais ressaltar que a gravidade da situação
por todos enfrentada exige a tomada de
providências estatais, em todos as suas
esferas de atuação, mas sempre através de
ações
coordenadas
e
devidamente
planejadas
pelos
entes
e
órgãos
competentes, e fundadas em informações e
dados científicos comprovados e não em
singelas opiniões pessoais de quem não
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detém competência ou formação técnica para
tanto.
Dessa forma, apesar deste Juízo ter
ciência de que a decisão acerca da ampliação
da abertura das atividades compete ao Poder
Executivo, certo é que tais decisões devem
estar fundadas em dados científicos
comprovados.
No momento, no entanto, fere o
princípio da coerência, a liberação crescente
de atividades em oposição aos números
crescentes de casos confirmados e ao
discurso de cautela que o Governador formula
na mídia apelando para que a população fique
em casa.
A propósito, relevante mencionar que,
em 21.05.2020, o Supremo Tribunal Federal,
por maioria, ao analisar a Medida Cautelar na
ADI 6.421 [4], que teve como relator o ilustre
Ministro
Roberto
Barroso,
deferiu
parcialmente a cautelar para: a) conferir
interpretação conforme à Constituição ao art.
2º da MP 966/2020, no sentido de estabelecer
que, na caracterização de erro grosseiro,
deve-se
levar
em
consideração
a
observância, pelas autoridades: i) de
standards, normas e critérios científicos e
técnicos, tal como estabelecidos por
organizações e entidades internacional e
nacionalmente conhecidas; bem como (ii) dos
princípios constitucionais da precaução e da
prevenção; e b) conferir, ainda, interpretação
conforme à Constituição ao art. 1º da MP
966/2020, para explicitar que, para os fins de
tal dispositivo, a autoridade à qual compete a
decisão deve exigir que a opinião técnica trate
expressamente: (i) das normas e critérios
científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal
como estabelecidos por organizações e
entidades
reconhecidas
nacional
e
internacionalmente; (ii) da observância dos
princípios constitucionais da precaução e da
prevenção.
Naquela ocasião foram firmadas as
seguintes teses: “1. Configura erro grosseiro o
ato administrativo que ensejar violação ao
direito à vida, à saúde, ao meio ambiente
equilibrado ou impactos adversos à economia,
por inobservância: (i) de normas e critérios
científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios
constitucionais da precaução e da prevenção.
2. A autoridade a quem compete decidir deve

exigir que as opiniões técnicas em que
baseará sua decisão tratem expressamente:
(i) das normas e critérios científicos e técnicos
aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos
por organizações e entidades internacional e
nacionalmente reconhecidas; e (ii) da
observância dos princípios constitucionais da
precaução e da prevenção, sob pena de se
tornarem corresponsáveis por eventuais
violações a direitos”.
Em seu voto condutor, o Ministro
Relator Luis Roberto Barroso destacou que de
acordo com a jurisprudência consolidada no
Supremo
Tribunal
Federal,
questões
relacionadas à proteção à vida, à saúde e ao
meio ambiente devem observar standards
técnicos e evidências científicas sobre a
matéria, tal como estabelecidos por
organizações e entidades médicas e
sanitárias internacional e nacionalmente
reconhecidas. Ainda de acordo com o
entendimento do STF, a Organização Mundial
de Saúde é uma autoridade abalizada para
dispor sobre tais standards. [...]
Outrossim, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal reconhece, ainda,
que em matéria de proteção à vida, à saúde e
ao meio ambiente, as decisões adotadas pelo
Poder Público sujeitam-se aos princípios
constitucionais da prevenção e da precaução.
Havendo qualquer dúvida científica acerca
da adoção da medida sanitária de
distanciamento social – o que, vale
reiterar, não parece estar presente – a
questão deve ser solucionada em favor da
saúde
da
população
[...].(negrito
acrescentado)
Consta do Boletim Epidemiológico nº
109, de 19.06.2020[5], que até às 18h:00 do
dia 19/06/2020 foram notificados no Distrito
Federal 30.902 casos confirmados de COVID19 (2.381 casos novos em relação ao dia
anterior). Do total de casos notificados, 20.472
(66%) estão recuperados e 396 (1,3%)
evoluíram para óbito, sendo 34 destes óbitos
ocorridos no DF porém 30 de residência no
estado de Goiás (entorno), 1 no Amapá, 2 no
Rio de Janeiro e 1 em Tocantins.
Na edição do Boletim Epidemiológico
nº 104, de 14.06.2020[6], mencionado pela
parte autora, foram registrados 22.871 casos
confirmados de COVID-19 (912 casos novos
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em relação ao dia anterior). Do total de casos
notificados, 14.002 (61%) estão recuperados
e 304 (1,3%) evoluíram para óbito, sendo 28
destes óbitos ocorridos no DF porém 24 de
residência no estado de Goiás (entorno), 1 no
Amapá, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Tocantins.
O aumento exponencial de casos
confirmados e de óbitos em apenas 05 (cinco)
dias é alarmante, uma vez que, nesse
curtíssimo período de tempo houve um
aumento de 8.031 casos confirmados e 92
pessoas vieram à óbito.
Segundo dados colhidos do Boletim nº
09 da CODEPLAN, de 16.06.2020, tendo
como referência os casos confirmados até o
dia 14 de junho, foram projetados para o
Distrito Federal cerca de 29.314 casos e 409
óbitos para o DF até o fim da semana
(21/06)[7]. No entanto, considerando os dados
constantes do Boletim Epidemiológico nº 109,
de 19.06.2020, a projeção do número de
casos confirmados já foi ultrapassada e
espera-se que não seja alcançada a
estimativa prevista para o número de óbitos.
A situação se torna ainda mais grave
ao se considerar os dados divulgados no
Boletim
Epidemiológico
nº
91,
de
01.06.2020[8], pois, no início do mês de junho,
haviam 10.510 casos confirmados de COVID19 e 173 óbitos, o que demonstra a rápida
evolução da doença.
Dentro
dessa
perspectiva
da
observância por parte do administrador
público de standards técnicos e evidências
científicas sobre a matéria de proteção à vida
e à saúde, não há dúvida que a deferência
judicial à expertise do administrador é
imperiosa, mas apenas enquanto a sua
atuação esteja devidamente fundamentada
em critérios técnico-científicos.
Confirmando este entendimento, o art.
3º, § 1º, da Lei Federal n.º 13.979/2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus, determina que as medidas
previstas neste artigo somente poderão ser
determinadas com base em evidências
científicas e em análises sobre as
informações estratégicas em saúde e deverão
ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo

indispensável à promoção e à preservação da
saúde pública.
Assim, sendo exigência legal a adoção
de critérios técnico-científicos para que o
administrador determine medidas restritivas
relacionadas ao COVID-19, a atuação, no que
diz respeito às medidas de relaxamento das
restrições, deve, sem dúvida, observar os
princípios da prevenção e da precaução em
favor da saúde da população.
Sem entrar no mérito, por ora, acerca
do pleno atendimento de tais critérios, é fato
que o Distrito Federal em manifestação
juntada em 09.05.20 (id. 232694890) afirmou
que o número de leitos gerais da Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal –
SES/DF, rede SUS, que estão disponíveis
para receber pacientes acometidos por
COVID-19 são os do Hospital Regional da Asa
Norte - HRAN, num total de 252 (duzentos e
cinquenta e dois) leitos, sendo 76 (setenta e
seis) ocupados e 176 (cento e setenta e seis)
desocupados, no dia 06 de maio de 2020
(30,15% de taxa de ocupação). O número de
leitos de UTI da SES/DF, próprios ou
contratados, que estão disponíveis para
receber pacientes com COVID-19, no dia 06
de maio de 2020, é de 172 (cento e setenta e
dois) leitos (conforme tabela anexa – Tabela
01), sendo que 45 (quarenta e cinco) estão
ocupados e 127 (cento e vinte e sete) estão
desocupados (dados das 19 horas do dia 06
de maio de 2020), o que significa 26,16% de
taxa de ocupação. Os leitos são classificados
como liberados ou reservados, dos 172 (cento
e setenta e dois) leitos totais dedicados à
COVID-19, 168 (cento e sessenta e oito)
destes têm equipamentos necessários para
suporte de UTI disponíveis com ventilação
mecânica e 04 (quatro) não contam com
ventilação mecânica, para pacientes de
cuidados intermediários.
A parte autora, por sua vez, informa
que o MPDFT, após a realização de vistorias
no Hospital Regional de Santa Maria e no
Hospital de Base, nos dias 03 e 04 de junho,
identificou divergências nos dados divulgados
no site da Sala de Situação do DF, o que
ensejou a expedição da Recomendação nº
17/2020 da Força Tarefa do MPDFT (id.
258287857).
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Menciona, ainda, que no dia 08 de
junho, a Sala de Situação divulgava a
seguinte situação de leitos de UTI para
pacientes COVID-19. No entanto, de fato, a
ocupação dos leitos de UTI adulto aptos para
recebimento imediato de pacientes COVID19, em 08 de junho, esteve próxima de 80%,
do que se conclui que a referência a leitos
“reservados” não reflete a realidade
assistencial
do
Distrito
Federal
(id.
258287855).
Em consulta ao site da sala de
situação, em 20.06.2020[9], consta que o total
de leitos COVID ocupados é de 294, total de
leitos COVID reservados são 134, sendo o
total de 428 leitos COVID, o que, em termos
percentuais significa uma taxa de 68,69% de
ocupação.
Na rede privada[10], por sua vez,
consta que o total de leitos COVID ocupados
é de 173, havendo 40 leitos COVID vagos e 1
bloqueado, totalizando 214 leitos COVID e
representando uma taxa de 81,31% de
ocupação.
Ao que parece, de fato, os dados não
consideram o número de leitos não
disponíveis e não está compatível com o que
consta do sistema de regulação. Estão
incluídos nos leitos reservados tanto os leitos
não ocupados como os leitos bloqueados, em
manutenção ou com falta de RH, e que,
portanto, não se encontram disponíveis para
pronto atendimento da população. Também
estão descartados os pacientes na fila de
espera da regulação, o que gera um
percentual de disponibilidade não muito
confiável para as decisões administrativas.
Outrossim, conforme anteriormente já
mencionado, é necessário que sejam
separados os leitos neonatal e pediátricos,
uma vez que eles não se destinam a atender
a população adulta, que representam a maior
parte da demanda de internação em leitos de
UTI COVID.
Soma-se que, para a devida
transparência e segurança na tomada de
decisões do gestor, parece básico que os
dados referentes a disponibilidade de leitos de
UTI que constam na sala de situação, dentro
do portal de transparência da Secretaria de
Saúde do Distrito Federal, embora bastante

dinâmicos, precisam estar compatíveis com
aqueles apresentados para regulação, por
representarem informação relevante para a
definição da capacidade de atendimento
emergencial à população, como condição
essencial para manter a letalidade em níveis
baixos. Para tanto, é importante a separação
dos leitos reservados e bloqueados, ficando
claro que o conceito de leitos disponíveis
difere daqueles leitos apenas previstos, nos
quais se incluem os contratados ou
planejados, mas que não poderiam ser
prontamente ocupados.
Vale ressaltar que o próprio GDF,
ainda no final de maio passado, divulgou a
sua intenção de contar com 800 (oitocentos)
leitos de UTI até o final de junho, conforme se
denota da notícia veiculada na imprensa[11].
Infelizmente, algumas contrapartidas
terminam não se concretizando, como
noticiado pelo Governador do GDF no último
dia 16 de junho, em relação à promessa da
Fecomércio de um hospital de campanha com
400 leitos[12], que foi inclusive colocada na
mesa na reunião ocorrida em maio no Palácio
do Buriti, na presença desta magistrada e de
outras instituições da sociedade democrática,
como facilitador no processo decisório
administrativo de reabertura de atividades do
comércio.
É certo que já estamos há dez dias do
final de junho, e os números chegam aos
incertos 428 leitos de UTI COVID, com taxa de
ocupação superior a 70%. Sem dúvida
alguma, apesar de todo o esforço, com a
previsão de pico de casos de coronavirus no
DF informada pelo representante do Poder
Executivo Distrital, em entrevista nesta
data[13], ser para a primeira semana de julho,
qualquer outra liberação de atividade que
reduza ainda mais os níveis de isolamento
pode implicar num colapso sem solução e
com consequências irreversíveis para a vida e
saúde da população.
Ademais, é indispensável que o GDF
apresente informações que esclareçam a
utilização dos leitos previstos no hospital de
campanha Mané Garrincha (que não têm sido
incluídos para regulação) e no sistema
prisional e a sua proposta de ampliação de
novos leitos.
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Considerando que o Governo do Distrito
Federal criou, por meio da Portaria nº 389, de
27.05.2020[14],
a
Comissão
de
Monitoramento de Leitos destinados ao
enfrentamento da COVID-19, o acesso aos
relatórios de inspeção produzidos, bem como
aos dados de consulta da regulação (track
care), poderão esclarecer o critério técnico
científico que envolve a ampliação de
atividades e sua compatibilidade com a
necessidade de atendimento imediato à
população, no momento em que os números
de contaminados crescem em progressão
geométrica.
Tal intento se mostra realmente
necessário ao se considerar o documento
acostado no id. 225696858 (fl. 05), intitulado
como Projeções e Recursos de Saúde
Estimados para Enfrentamento da Covid19 no
DF, datado de 23.04.2020, no qual consta
serem indispensáveis 1.320 leitos de UTI para
suprir a necessidade da população mantida
em uma taxa de isolamento de 50%, ao passo
que, segundo gráficos do Boletim nº 09 da
CODEPLAN, de 16.06.2020[15], as taxas de
isolamento, na primeira quinzena de junho
esteve constantemente abaixo de 40%.
Destaca-se que este período ainda era
antecedente à liberação de feiras populares,
permanentes, livres e afins, ocorrida no dia 17
de junho passado.
Interessante notar que referido
documento apresenta também as seis
recomendações da OMS para flexibilização
do isolamento social, dentre as quais há que
se ressaltar, para o que interessa no
momento, as de n. 1) Transmissão controlada
a níveis baixos, mantidos a um nível ao qual o
sistema de saúde possa responder, mantendo
uma substancial reserva até o limite; e 6).
Comunidade informada e suficientemente
engajada. Numa transição, é papel de todos
manter o comportamento adequado e adotar
novas medidas, se necessário.

Outro ponto importante é que o
aumento de circulação de pessoas gerou a
ampliação do acesso no transporte público,
conforme dados extraídos do Boletim nº 09 da
CODEPLAN, de 16.06.2020[16]. Infelizmente,
as notícias amplamente divulgadas na mídia e
as informações prestadas pela parte autora
reforçam a ideia de que, se existe
planejamento, a fiscalização e as empresas
de transporte não estão conseguindo fazer
valer de forma a evitar aglomerações nas
estações, terminais e pontos de ônibus ou
dentro dos veículos de transporte coletivo.
Assim, considerando as informações
atualizadas apresentadas pela parte autora,
as inconsistências dos dados relativos aos
leitos de UTI COVID-19 e o dever de absoluta
transparência na gestão pública, mormente
em face do número elevado e crescente de
casos de COVID-19, não se recomenda, até
que seja demonstrada a adoção de critérios
científicos e a transparência nos dados
divulgados, a liberação de novas atividades.
Sobre o tema, conforme pontuado pelo
Ministro Alexandre de Moraes, por ocasião do
julgamento da Medida Cautelar na Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental
690, em 09.06.2020, à consagração
constitucional de publicidade e transparência
corresponde a obrigatoriedade do Estado em
fornecer as informações necessárias à
Sociedade. O acesso às informações
consubstancia-se em verdadeira garantia
instrumental ao pleno exercício do princípio
democrático, que abrange “debater assuntos
públicos de forma irrestrita, robusta e aberta”
(Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310
(1940), quoted 376 U.S at 271-72), de
maneira a garantir a necessária fiscalização
dos órgãos governamentais, que somente se
torna efetivamente possível com a garantia de
publicidade e transparência.

A fim de dar concretude à
transparência e atenta ao fato de que é dever
Não menos relevantes são as
da União auxiliar todos os entes da federação
informações prestadas pela parte autora a
na adoção de ações no combate à COVID-19,
respeito da carência de recursos humanos, de
é necessária a apresentação das estratégias
EPI’s e equipamentos necessários para o
de gestão de riscos ou, ao menos, que o
funcionamento de leitos de UTI, além do
referido ente aponte as razões que o
estoque de insumos que, de fato, devem ser
impediram de dar concretude a tais
levados em consideração para avaliação da
estratégias, juntando documentos similares
capacidade do sistema de saúde.
que permitam que o Juízo, assim como a parte
autora e a população, verifiquem que
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mecanismos vêm sendo adotados pela União
para orientar e coordenar o Distrito Federal
nas medidas de redução do distanciamento
social para enfrentamento à COVID-19.
O risco de grave dano irreparável, a
justificar a concessão da tutela, resta
evidente, uma vez que a redução de medidas
de isolamento social já demonstraram causar
uma aceleração exponencial do contágio por
COVID-19, de impossível reversão. A
ampliação da liberação de atividades não
embasada em evidências científicas e em
análises sobre as informações estratégicas
em saúde coloca em risco a população.
Ante o exposto, CONCEDO, EM
PARTE, A TUTELA DE URGÊNCIA PARA:
1. EM RELAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL:
1.1.
suspender
a
liberação
para
funcionamento de quaisquer outras
atividades não essenciais que se
encontram
suspensas
até
novo
pronunciamento deste Juízo, devendo, no
prazo de 10 (dez) dias fazer juntar aos
autos:
a) gráfico atualizado sobre o percentual de
isolamento no Distrito Federal;
b) gráfico com estudo comparativo entre
cenários para curvas epidêmicas com índices
de isolamento social de 60%, 40% e 35%,
apresentando nova previsão sobre a evolução
da pandemia com possíveis datas de pico
referente a diferentes cenários de isolamento,
com projeção de casos confirmados,
hospitalizados,
óbitos,
UTIs
COVID
necessárias, número de leitos de UTIs COVID
públicos e privados previstos;
c) planejamento com critérios técnicocientíficos que embasem medidas de abertura
de novas atividades não essenciais no Distrito
Federal, incluindo cronograma, ainda que
flexível e em fase de elaboração, de liberação
dessas atividades;

existentes na Central de Regulação, sendo
discriminados os dados de ocupação de UTI,
separando-se leitos de UTI reservados para
COVID com conceitos unificados e
esclarecidos de: vagos, bloqueados e
previstos, e que deixe claro se existentes ou
contratados, quando não tem Recursos
Humanos
ou
equipamento
suficiente,
indicando e esclarecendo o conceito de tipo
de UTI (1, 2, 3), bem como constando a lista
de pacientes em fila de espera e direcionados;
f) informações a respeito dos estoques de
EPI’s e de insumos, equipamentos
eventualmente
necessários
para
o
funcionamento dos leitos de UTI e número
atual dos profissionais de saúde em atividade;
g) eventual planejamento realizado para evitar
aglomerações nas estações, terminais e
pontos de ônibus ou dentro dos veículos de
transporte coletivo.
2. EM RELAÇÃO À UNIÃO:
2.1. apresente a matriz de risco referencial ou
documento similar, que permitam que o Juízo
verifique que mecanismos vêm sendo
adotados pela União para orientar e
coordenar com o Distrito Federal e o seu
entorno as medidas de redução do
distanciamento social para enfrentamento à
COVID-19. Prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se as rés, com urgência, por
mandado a ser cumprido por oficial de
justiça, para IMEDIATO CUMPRIMENTO.
Intimem-se as partes interessadas e o
Presidente do Comitê de Saúde local, com
urgência, inclusive por whatsapp.
Oportunamente,
se
necessários
esclarecimentos adicionais, este Juízo
agendará audiência para que possa haver
melhor compreensão dos dados técnicocientíficos apresentados.

d) os relatórios de inspeção do Comitê de
Transparência de Leitos;

KATIA BALBINO DE CARVALHO
FERREIRA

e) planilha que demonstre que a informação
sobre leitos de UTI COVID na sala da
situação, disponível online, reflete a ocupação
de leitos o mais próximo possível (com
ressalva de dados sigilosos) dos dados

Juíza Federal Titular da 3ª Vara/SJDF
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MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº
0103076-90.2020.5.01.0000

IMPETRANTE:
SINDICATO
DOS
ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO
BASICA DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 23ª
VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO

Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por SINDICATO DOSESTABELECIMENTOS
DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO, no plantão judiciário,
devidamente qualificado, alvejando ato do
MM. JUÍZO DA 23ª VARA DO TRABALHO DO
RIO DE JANEIRO, nos autos da Ação Civil
Pública nº 0100739-59.2020.5.01.0023, na
qual figuram como réu o impetrante, o
SINDICA TO DOS PROFESSORES DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E
REGIÃO, como autor, em desfavor do
impetrante e do ESTADO DO RIO DE
JANEIRO e do SEMERJ - SINDICATO DAS
ENTIDADES
MANTENEDORAS
DOS
ESTABELECIMENTOS
DE
ENSINO
SUPERIOR NOESTADO DO RIO DE
JANEIRO, sendo estes ora apontados como
terceiros interessados (todos qualificados na
inicial - id. 6099903).
Narra o impetrante que a autoridade dita
coatora, em 10/09/2020, deferiu pedido
liminar do Sindicato autor da Ação Civil
Pública, "determinando: (a) a suspensão da
previsão do retorno às aulas presenciais nas
escolas particulares do Rio de Janeiro,
prevista no Decreto 47.250/2020, até a
vacinação dos alunos e professores nos
moldes previstos na Leinº8991 /2020 ou até
que se demonstre que não há risco aos
alunos, professores e sociedade,e; (b) que as
instituições de ensino se abstenham de
convocar os professores para aulas
eatividades presenciais, sob pena de multa
diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)."

da Ação Civil Pública proposta pelo Sindicato
Autor, uma vez que busca o Impetrante,
através desta medida de urgência, tão
somente
evidenciar
os
pressupostos
equivocados sobre os quais se assentou a
liminar deferida, assim como a necessidade
de sua cassação incontinenti, de forma a se
restabelecer o equilíbrio processual entre os
litigantes
e,
sobretudo,
evitar-se
a
concretização de danos irreversíveis ao
Impetrante,
demais
Réus
e
seus
representados e, até mesmo, à categoria
profissional dos professores e à sociedade,
relativamente ao impedimento convocação de
professores não só para ministrar aulas
presenciais, mas também para exercer
quaisquer outras atividades como indicado na
insensata decisão."
Afirma que "Na referida ação, o Sindicato
Autor alega, em suma, que não há indícios
que sustentem que a retomada das aulas
presenciais nas instituições de ensino
particulares no município do Rio de Janeiro
possam se dar de modo seguro, seja para os
professores, demais empregados destas
instituições, para os seus alunos e para a
sociedade em geral, no próximodia
14/09/2020, como permitido por meio do
Decreto Estadual nº 47.250/2020."
Sustenta, em síntese, que o Sindicato autor
baseou seu pedido na segurança da saúde
dos professores e de toda a comunidade
escolar, por entender que: (a) os Protocolos
de Saúde e Segurança elaborados pelas
autoridades e entidades particulares seriam
inaplicáveis ao ambiente escolar; (b) esses
mesmos
Protocolos
inviabilizam
o
atendimento da Lei de Diretrizes e Bases (Lei
nº 9.394/96); (c) é imprescindível a realização
de testagem para COVID-19, como previsto
na Lei Estadual nº 8.997/2020; (d) a faculdade
de se poder optar pelo ensino remoto,
garantida pela Lei Estadual nº 8.991/2020,
seria previsão discriminatória e, até mesmo,
reconheceria a falta de estrutura para
retomada
das
atividades
escolares
presenciais; (e) há a necessidade de
uniformização do cronograma de retorno das
aulas nas redes pública e privada.

Ressalta que "não há prova inequívoca e
verossimilhança das alegações suscitadas na
Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos
Professores no Município do Rio de Janeiro,
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muito menos a caracterização do fumus boni
iuris. Não há prova inequívoca e
verossimilhança na alegação do Sindicato de
que os protocolos de segurança são
inadequados, uma vez que não garantiriam a
saúde dos professores e dos demais
integrantes da comunidade escolar, pois
seriam, em sua visão deturpada, até mesmo
inaplicáveis no ambiente das instituições de
ensino e contrários a Lei de Diretrizes e
Bases. Ademais, em momento algum se
demonstrou que as entidades representadas
pelo Impetrante estariam se negando à
realização de testes para COVID-19 ou
ignorando os protocolos e recomendações
quanto aos empregados integrantes do Grupo
de Risco. Na verdade, tanto os argumentos
autorais quanto os que fundamentam a
decisão aqui atacada são frágeis e destituídos
de motivações que se sustentem, sejam
jurídicas ou técnicas."
Argumenta que "Por outro lado, como se verá
ao longo da presente peça, o Impetrante e
suas
representadas
sustentam
a
constitucionalidade
do
Decreto
nº
47.250/2020, a robustez do Plano de
Retomada e dos Protocolos de Segurança,
bem como das medidas de saúde e
segurança do trabalho cuidadosamente
implementadas por cada uma das escolas
para o reinício das aulas presenciais no dia
14/09/2020, processo este do qual, aliás, o
Sindicato Autor fez parte."
Destaca que "as instituições de ensino
representadas pelo Impetrado empregaram
os seus melhores esforços para implementar
os mais rigorosos protocolos de segurança
para receber presencialmente a comunidade
escolar e garantir a saúde de sua mão de
obra, a qual é, na verdade, o seu maior bem.
Com todo o respeito, o que se vê é que
referida decisão não pode subsistir, porque
não foram preenchidos os requisitos do artigo
300 do Código de Processo Civil e porque é
vedada no nosso ordenamento jurídico a
antecipação dos efeitos de tutela que
produzam consequências irreversíveis no
mundo dos fatos, como no caso em tela (artigo
300, parágrafo 3º do CPC)."

possibilidade de ineficácia da ordem judicial
se concedida ao final (periculum in mora). No
caso em tela, como se viu resumidamente
acima, tais requisitos estão claros a justificar
a sua concessão via este mandado de
segurança."
Aduz que "O primeiro dos pressupostos a ser
evidenciado reside no fato que liminar
deferida pelo Juízo Impetrado representa
indevida intromissão do Poder Judiciário em
seara técnica própria do Poder Executivo e
desconsidera a competência do Estado e dos
Municípios. A Constituição Federal consagra
o princípio da separação dos poderes em seu
art. 2º especificando que são independentes e
harmônicos entre si, e fixa, juntamente com os
arts. 1º, 3º e 4º, tudo aquilo que serve de
suporte
à
estruturação
do
Estado
Democrático de Direito e que permite a
persecução e a garantia dos direitos
assegurados aos cidadãos, no texto
constitucional. Se a Carta Política assevera
que os Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário são independentes e harmônicos
entre si, toda a compreensão e aplicação do
texto constitucional deve conduzir ao
atendimento do preceito, o que implica, de
forma inescapável, a necessidade de rejeição
de qualquer forma de aplicação da Carta que
privilegie um dos Poderes em detrimento dos
demais. O controle (ou ingerência) do Poder
Judiciário na Administração Pública deve ser
exercido dentro de certos limites para que a
função mais essencial da Administração não
seja suplantada sem qualquer critério,
violando a harmonia dos poderes. É preciso
que essa intervenção tenha respaldo (i) numa
omissão inconstitucional ou ilegal da
autoridade administrativa que leve a uma
grave violação a direitos fundamentais que,
diante de inação, se encontrem sem cuidados,
ou (ii) que o ato da Administração ou gestor
seja contrário à lei. Assim, apenas se a
Administração não possuir uma política
pública
voltada
a
atender
direitos
fundamentais, ou se os atos da Administração
são contrários ao que estabelecem as leis
voltadas àquela prestação, o Poder Judiciário
encontra seu espaço de atuação."

Ressalta que "O ato coator representa
Sustenta que "Os pressupostos da liminar
intervenção na política pública estabelecida
estão previstos no artigo 7º, III, da Lei nº
de forma emergencial para o enfrentamento
12.016/09, e são eles: a relevância dos
da pandemia da COVID-19, querendo assumir
fundamentos (fumus boni iuris) e a
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a gestão da política de saúde e sanitária local,
definindo quais as atividades podem e quais
atividades não podem ser exercidas durante o
período de emergência sanitária, o que
acabou afetando o exercício da liberdade
econômica dos estabelecimentos particulares
de ensino da educação básica, representados
pelo
Impetrante
caracterizando
total
desrespeito ao direito ao livre ofício e
intromissão demasiada ao direito de
propriedade, cânone do nosso direito
constitucional. 51.Importa registrar, nesse tal
contexto o entendimento da E. Presidência do
Colendo Supremo Tribunal Federal, conforme
se depreende da decisão proferida no pedido
de suspensão STP 469 (processonº009830702.2020.1.00.000). Ali, muito bem se
caracterizou a observância da separação dos
poderes e a impossibilidade de subtração das
funções do Poder Executivo."
Acrescenta que "A alegação de suposta
ineficácia de protocolos de segurança - que
foram exaustiva e detidamente discutidos,
depois desenhados e implementados pelas
escolas - somada à notícia de veículo de
imprensa já não atual sobre o cenário da
pandemia, não podem balizar decisão judicial,
de modo a punir o Impetrante e toda uma
categoria além de toda a sociedade que clama
pelo retorno às aulas, o que acabará por
prejudicar, ainda, a comunidade escolar da
região. Tais alegações não podem significar
uma conduta eminentemente ilícita a amparar
a alegada fumaça do bom direito! "
Noticia que "As escolas particulares são
empresas privadas, dotadas de personalidade
e responsabilidade jurídica, que estão
preparadas para o retorno gradual e opcional
de seus alunos, com protocolos sanitários
bem definidos, a fim de reabrir suas portas
com máxima segurança para os professores.
Desta forma, poderá prosseguir com o pleno
trabalho
educacional,
mas
também
preservará a saúde e higidez de seus
colaboradores e, é claro, de toda a
comunidade escolar. Como se não bastasse,
importante colocar que o Impetrante
participou de audiências públicas, com
Governo do Estado, Secretaria de Educação,
Ministério Público, Ministério Público do
Trabalho, com os próprios Sindicatos
profissionais, dentre os quais aquele que
propôs a Ação Civil Pública, cuja decisão

liminar culminou no ajuizamento do presente
mandamus, oportunidades em que foram
discutidos e apresentados todos os protocolos
de retorno, tantopara professores e outros
colaboradores, com para alunos."
Entende o impetrante que "o retardamento da
volta às aulas presenciais certamente
acarretará no aumento da evasão escolar e no
aumento do distanciamento da escolaridade
entre diferentes classes sociais. Não há
argumento técnico na inicial ou na decisão
aqui combatida apto a sustentar o
impedimento das escolas particulares de
retomar
as
atividades
presenciais
gradualmente, conforme autorizado pelo
plano de retomada e pelo Decreto
47.250/2020. Insista-se que o Decreto cuja
previsão de retorno às aulas foi afastada pelo
ato coator ora impugnado está embasado em
justificativa que o ampara e encontra-se em
consonância com as evidências científicas e
informações estratégicas. Tanto o Estado do
Rio de Janeiro, quanto a Prefeitura da Cidade
do Rio deJaneiro, reconheceram a existência
de indicadores favoráveis à autorização de
reabertura voluntária das escolas privadas,
respeitados os protocolos para a promoção e
preservação da saúde dos professores e da
sociedade."
Requer:
a) a concessão da medida liminar,inaudita
altera pars, dada a manifesta relevância da
fundamentação do presente Mandamus, tudo
para o fim de cassar o ato ilegal praticado pela
Ilustre Autoridade Coatora, permitindo, assim,
a retomada das aulas presenciais nas
instituições de ensino do Rio de Janeiro no
próximo dia 14/09/2020;e,
b) ao final,a procedência dos pedidos ora
formulados, convalidando-se os termos da
liminar deferida e determinando-se a
cassação definitiva da tutela antecipada
concedida nos autos da Ação Civil Pública nº
0100739-59.2020.5.01.0023, no âmbito dos
pedidos ora formulados.
Dá à causa o valor de R$ 10.000,00.
Com a exordial vieram
declarados autênticos.

documentos,

A medida é tempestiva.

Representação regular (id. bbc06b4).
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É o breve relatório necessário.
Tudo visto e examinado, DECIDO:
O objeto do presente mandado de segurança
é a decisão da autoridade dita coatora, in
verbis:
"(...) Não obstante ainda não haver
modificação concreta dos fatos que
ensejaram as medidas de restrição, exposição
de motivos do Decreto Estadual n. 47.250 de
04.09.2020,
estabeleceu
previsão
de
retomada das aulas presenciais, baseando-se
em premissas tais como a redução da curva
de casos de Síndrome Respiratória Aguda
Grave e no aumento da capacidade do Estado
no atendimento às demandas por leitos
hospitalares. Ocorre que a média móvel de
infectados no Rio de Janeiro ainda não
alcançou
uma
redução
concreta,
apresentando oscilações, como se observa
em recente matéria jornalística divulgada em
25/08/2020, que aponta que houve uma alta
de 116% no período compreendido entre 09 e
23/08/2020.
(https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesau
de/2020/08
/rio-de-janeirove-aumentodecasose-mortes-decovid-19.shtml).
Outrossim,
em
consulta
ao
sítio
https://coronavirus.rj.gov.br /boletins/, verificase que ainda é considerável o índice de
contaminações e óbitos por coronavírus,
levando à conclusão de que ainda não houve
modificação substancial no quadro de risco à
vida que ensejou as medidas restritivas
adotadas pelo estado do Rio de Janeiro e por
autoridades de todo o mundo.
Vale salientar que o retorno às aulas
representa significativa aglomeração de
pessoas em um mesmo ambiente fechado e
no
transporte
público,
quando
em
comparação a outras atividades em que já
ocorreu o retorno, ainda que com restrições,
destacando-se, ainda, que se trata do
envolvimento, em grande parte, de crianças,
que nem sempre estarão aptas para a
adaptação aos critérios sanitários.
Conclui-se, portanto, que o retorno às aulas
na data fixada do Decreto representa risco
acentuado aos professores, representados
pelo sindicato autor, assim como as famílias
dos alunos e a toda a sociedade.

Pelos motivos expostos, defiro a tutela de
urgência e suspendo a previsão de retorno
das aulas presenciais nas escolas particulares
do Rio de Janeiro, prevista no Decreto
Estadual nº 47.250 de 04.09.2020, até a
vacinação dos professores e alunos na forma
estabelecida na Lei nº 8991 /2020 ou até que
se demonstre, de forma concreta, por meio de
estudo técnico ou de outro modo, que não há
risco aos alunos, professores e à sociedade.
Defere-se, ainda, a tutela inibitória, para que
os estabelecimentos de ensino se abstenham
de convocar professores para aulas e
atividades presenciais, sob pena de multa
diária de R$10.000,00, que poderá ser revista,
caso se mostre insuficiente ou excessiva."
No caso presente, a decisão impetrada
antecipou os efeitos da tutela inibitória
pretendida pelo autor da ACP, não sendo
passível de recurso imediato, dado a sua
natureza interlocutória, sendo cabível o
mandado de segurança.
O mandado de segurança é uma ação própria
para a proteção de direito individual ou
coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data.
Dispõem os artigos 1º e 5º, caput e inciso II,
da Lei nº 12.016/09, que, verbis:
Art. 1º- Conceder-se-á mandado de
segurança para proteger direitolíquido e certo,
não amparado por ou sempre que,
ilegalmente habeas corpus habeas data, ou
com abuso de poder, qualquer pessoa física
ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem
as funções que exerça.
Art. 5º- Não se concederá mandado de
segurança quando se tratar:
(...)
II - de decisão judicial da qual caiba recurso
com efeito suspensivo; (...)"
O impetrante apresenta o Protocolo de
retomadas
das
atividades
escolares
(id.f37e297), segundo o qual o Plano de
Retorno às aulas presenciais da Rede
Estadual de Educação prevê inúmeras
"medidas de prevenção ao contágio e ao
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enfrentamento da propagação decorrente do
COVID-19."
Consta do documento o seguinte:
"No dia 13 de março foi editado o Decreto
nº46.970/2020 e, desde então, as redes
públicas e privadas começaram a oferecer
aos alunos atividades remotas e vêm
ensejando
esforços
para
manter
o
prosseguimento dos estudos, sem interação
presencial, mas preservando o vínculo com
suas comunidades escolares. O presente
Plano de Retorno às Aulas Presenciais foi
elaborado em regime de colaboração com a
sociedade civil e com órgãos governamentais,
dentre eles, Secretaria de Estado de
Educação, Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação, Secretaria de Estado
de Saúde, Colégio da PolíciaMilitar/RJ,
Undime, Sinepe Rio, Aderje Comitê Técnico
para Monitoramento da Aprendizagem
Remota, considerando as orientações da
OMS, Ministério da Saúde e Secretaria
Estadual de Saúde. O mesmo Plano foi
apresentado ao Conselho Estadual de
Educação, Ministério Público, Alerj e
Defensoria
Pública,
recebendo
as
contribuições também deste último órgão. Por
fim, o documento ficou em Consulta Pública
para que a sociedade como um todo também
pudesse opinar. Somente um planejamento
bem estruturado e articulado poder sustentar
um retorno mais eficiente e seguro, superando
os desafios que ainda poderão existir."

Organizar reuniões e formações virtuais para
divulgação dos protocolos, tanto para os
profissionais como para os responsáveis,
considerando
os
esclarecimentos
necessários; Programar ações, pelos meios
de comunicação, para sensibilização dos
estudantes, funcionários e pais; Disponibilizar,
sempre que possível, manual com noções
básicas sanitárias e instruções sobre
procedimentos relativos à higiene e
comportamentos de segurança adequados
para a unidade escolar e compartilhar com
toda comunidade; Garantirà comunidade
escolar publicidade permanente das medidas
de prevenção a serem adotadas tanto na
unidade de ensino quanto na residência dos
alunos; Realizar um levantamento sobre o
quantitativo total de pessoas na unidade
escolar;
Investigar
as
comorbidades
apresentadas pelas equipes de profissionais;
Fazer sondagem sobre as pessoas já
testadas na comunidade escolar, positivas e
negativas
(alunos,
professores,
administrativos, outros da equipe), etc.
Vê-se, de um lado que as medidas previstas
para retomadas das atividades no âmbito da
Rede Estadual de Educação não são objeto
de debate no caso presente, uma vez que o
impetrante
representa
os
ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO
BÁSICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO, no segmento de escolas privadas.
Por outro lado, o Manual de Retomada das
atividades do Ensino Fundamental e Médio
(id.8c9e196)
traz
inúmeras
RECOMENDAÇÕES,
entre
elas
o
distanciamento entre alunos professores e
demais profissionais, desde o transporte do
corpo discente, higienização das mãos, uso
de máscaras para acesso e permanência dos
funcionários docentes e não docentes e pelos
alunos, de acordo com a legislação vigente,
devendo ser observada a necessidade de
troca de máscaras a cada 2 horas,
distanciamento de 1m a 1,5 m entre os alunos,
intervalos ou recreios devem ser feitos com
revezamento de turmas em horários
alternados, respeitando o distanciamento
mínimo de 1 m à 1,5 m entre os alunos,
fornecimento de Equipamentos de Proteção
Individual
(EPIs),
máscaras,
luvas
descartáveis, óculos e touca, necessários
para as atividades executadas pelos

As medidas que serão adotadas compreende,
entre outras, o seguinte: Reiniciar as
atividades
presenciais
somente
após
determinação
oficial
(Decreto)
das
autoridades governamentais do Rio de
Janeiro; Realizar sanitização dos espaços
escolares para o retorno às aulas; Utilizar
obrigatoriamente máscara facial descartável
ou de tecido reutilizável, com previsão de
substituição do item a cada 3 (três) horas, de
acordo com a orientação dos órgãos
competentes da área de Saúde; Manter
termômetro digital ou de infravermelho para
aferição de temperatura quando necessário;
Realizar a aferição da temperatura, sempre
que possível, das pessoas que ingressarem
na unidade escolar. Caso seja identificada
temperatura igual ou superiora 37,8°C, seguir
os protocolos orientados pelas autoridades de
saúde pública;
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funcionários, enfim, medidas voltadas à
preservação da saúde de todos (alunos,
professores e demais colaboradores das
instituições de ensino).
Chama atenção, entretanto, que a fiscalização
do cumprimento das medidas de higiene e
distanciamento deve ser de cada uma das
unidades educacionais, individualmente, logo,
a garantia do cumprimento dessas medidas
não cabe ao Sindicato réu, tampouco aos
demais terceiros interessados, pela óbvia
impossibilidade de controle de mais de
dezenas ou centenas de escolas privadas no
Estado do Rio de Janeiro pelos mesmos,
sendo, assim, de se afastar a multa cominada
ao impetrante no caso de descumprimento
das medidas mencionadas.
A competência da Justiça do Trabalho (art.
114 da CRFB) se esgota no que diz respeito à
questão diretamente afeta ao meio ambiente
de trabalho dos profissionais, emprega dos e
colaboradores das unidades escolares, tendo
em vista os termos da Súmula nº 736 do STF:
“Compete à Justiça do Trabalho julgar as
ações que tenham como causa de pedir o
descumprimento de normas trabalhistas
relativas à segurança, higiene e saúde dos
trabalhadores.”
Portanto, a Justiça do Trabalho é competente
para julgar as ações que tenham como causa
de pedir o descumprimento de normas
trabalhistas relativas à segurança, higiene e
saúde dos trabalhadores.
Não cabe a esta Especializada apreciar e
decidir sobre matéria que lhe é estranha, qual
seja, a aplicação das normas estaduais que
tratam do retorno às atividades escolares ou
gerência e condução dos processos de
enfrentamaneto
da
Pandemia
do
CORONAVÍRUS.
O poder geral de cautela do magistrado impõe
considerar todos os fatores e sopesar o
interesse maior, qual seja, in casu, o bem
geral da coletividade, não só dos profissionais
da educação como também da população em
geral.
Acresce que a Lei nº 8991, de 27 de agosto
de 2020, estabelece o seguinte:

de Janeiro, quando da retomada de suas
atividades letivas presenciais, ainda que
adotem regime de rodízio ou outro
equivalente, ficam obrigadas a garantir a
opção por atividades de ensino e de
aprendizagem remotas, até que seja
oficialmente disponibilizada vacina ou
medicamento, comprovadamente eficaz,
contra a COVID-19.
§ 1º Os estudantes que optarem por
atividades de ensino e de aprendizagem por
meios
remotos
deverão
manifestar
expressamente sua vontade, em documento
escrito encaminhado à direção da instituição
de ensino, a qualquer tempo, após a retomada
das atividades letivas presenciais.
§ 2º No caso de estudantes menores de
dezoito anos, caberá ao pai, à mãe, ao
responsável legal ou ao responsável
pedagógico indicado no contrato formalizar a
opção, nos termos do disposto no parágrafo
anterior.
§ 3º No caso de estudantes das redes
públicas que optarem por atividades de ensino
aprendizagem remotas, o Poder Executivo
poderá viabilizar as condições necessárias à
efetividade dessa opção para aqueles que
comprovadamente não dispuserem de
recursos tecnológicos para acompanhá-las,
bem como lhes assegurará a entrega de todo
o material didático-pedagógico impresso.
§ 4º A definição dos professores que
lecionarão em turmas presenciais ou em
turmas remotas será feita por meio de diálogo
entre a direção da instituição de ensino, a
coordenação pedagógica e o corpo docente,
observada a prioridade de atuação no ensino
remoto
para
professores
que
comprovadamente se enquadrem em grupos
de risco ou que residam com pessoas que
integram aqueles grupos.
Art. 2º Os conteúdos ministrados por meio de
atividades de ensino e de aprendizagem
remotas deverão ser idênticos ou, no mínimo,
equivalentes aos conteúdos ministrados em
aulas presenciais, inclusive no que se refere
ao material pedagógico recomendado ou
disponibilizado aos estudantes.

§ 1º A instituição de ensino particular ou sua
entidade mantenedora assegurará aos
"Art. 1º As instituições de ensino das redes
profissionais da educação, notadamente aos
pública e privada, no âmbito do Estado do Rio
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professores,
programas
de
formação
continuada sobre temas e metodologias
relacionados ao processo de ensinoaprendizagem desenvolvido por meios
remotos, cabendo idêntica responsabilidade,
no caso de unidades escolares públicas, ao
Poder Executivo.
§ 2º A instituição de ensino dará prioridade à
integralização da carga horária e do programa
curricular para estudantes que estejam
cursando o terceiro ano do ensino médio no
ano letivo de 2020.
Art. 3º As atividades avaliativas também serão
remotamente implementadas, para aqueles
que optarem por meios remotos de ensino e
de aprendizagem, preferencialmente através
de plataformas digitais, com base em provas,
testes ou outras formas de exame, realizados
em tempo real ou não, de acordo com as
diretrizes pedagógicas fixadas pela instituição
de ensino.
Art. 4º As Instituições de ensino das redes
pública e privada, no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro, ficam obrigadas a garantir a
renovação de matrícula a todos os
estudantes, optantes ou não do ensino
remoto, para o ano letivo de 2021 ou até que
seja oficialmente disponibilizada vacina ou
medicamento, comprovadamente eficaz,
contra a COVID-19.
Art. 5º As instituições de ensino ficam
obrigadas a comunicar aos estudantes ou a
seus responsáveis, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias da data prevista para a
retomada das atividades letivas presenciais,
sobre a possibilidade de opção pelo ensino
remoto.
Art. 6º Fica vedada a cobrança de quaisquer
ônus ou acréscimos financeiros em face da
opção pelas atividades de ensino e de
aprendizagem remotas.
Art. 7º Para os fins desta Lei, serão
observados os limites contratuais ou os
planos de cargos, carreira e salários,
conforme o caso, que regem as jornadas de
trabalho dos profissionais da educação,
assegurado, quando couber, o pagamento
mensal de horas extras, bem como o limite de
2/3 (dois terços) da carga horária docente
para atividades de interação direta com os

estudantes, nas situações alcançadas pela
legislação federal em vigor.
§ 1º As disposições contidas nesta Lei não
poderão acarretar a redução da oferta de
vagas em instituições de ensino da rede
pública ou particular nem a redução da carga
horária de aulas, presenciais ou remotas,
prevista para a integralização do ano letivo de
2020, de acordo com a legislação em vigor.
§ 2º O disposto no caput não poderá ensejar
a redução do número de turmas nem do
número de profissionais da educação na
instituição de ensino, durante a vigência desta
Lei.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos até
que seja oficialmente disponibilizada vacina
ou medicamento, comprovadamente eficaz,
contra a COVID-19. Rio de Janeiro, 27 de
agosto de 2020”
Portanto, a lei estadual não condiciona o
retorno das atividades escolares à existência
de vacina contra o Coronavírus (COVID – 19),
e não compete a esta Especializada discutir a
sua constitucionalidade, nem tampouco darlhe interpretação diversa do seu alcance.
Dito isto.
Em que pese a reconhecida urgência do
retorno às atividades laborais da categoria
profissional envolvida, fato é que o risco de
contaminação decorrente da Pandemia
(COVID-19) ainda persiste em todos os
países e até esse quadrante, seja no Brasil ou
mesmo no mundo , não houve a erradicação
da doença, tampouco há remédio de eficácia
científica comprovada ou vacina para a
população, havendo risco permanente de
contaminação, além de desdobramentos, que
podem acarretar até o óbito, sendo tal
assertiva pública, notória e inquestionável.
É de conhecimento público, também, que
outros países que retomaram as atividades
escolares e laborativas tiveram que retroceder
para implantar novo isolamento social ante o
reaparecimento da doença, sendo, assim,
obrigatório adotar todas as cautelas
necessárias por parte de cada unidades
escolar, sob a vigilância permanente das
autoridades sanitárias, especialmente a
Secretaria Estadual de Saúde, órgão do
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Estado que tem o poder/dever de fiscalização
e controle da disseminação da doença.
Não há como postergar o retorno das
atividades laborais da categoria dos
professores e afins, até que se tenha por
erradicado o risco, sob pena de causar dano
irreparável aos alunos, pais e professores,
que neste período de Pandemia, após 7 (sete)
meses de paralisação da sociedade como um
todo, clamam pela normalidade de suas vidas.
Demais, também é público que diversas
atividades já retomaram suas atividas,
citando-se, à guisa de exemplo, academias de
ginástica, bares e outras, além de ser visível a
lotação dos meios de transportes, as prais e
ruas, sem se olvidar aquelas atividades
essenciais, como a saúde e transportes, que
seque foi possível paralisar totalmente.
Diante desse quadro e ante a ponderação de
interesses envolvidos, tem-se que não há
obrigatoriedade de todos os profissionais de
ensino retornarem às atividades laborais,
devendo ser respeitada a manifestação de
vontade de cada trabalhador, de acordo com
a realidade de cada um, especialmente,
àqueles que se encontram na chamada “faixa
de risco”, conforme definido pelas autoridades
em matéria de saúde, mantendo-os ativos por
meio do “ensino à distância”, sendo vedada a
dispensa, devendo ser propiciados os meios
físicos e adequados para esses profissionais
às expensas de cada empregador, o que
obviamente só poderá ser aferido caso à
caso.
Contudo, não cabe ao Judiciário, imiscuir-se
nas decisões de ordem sanitárias e de saúde,
opinando sobre a conveniência do Poder
Público, que tem a gerência destes setores,
de quando estariam presentes as condições
para o retorne desta ou daquela atividade,
mormente quando o ato da autoridade local
está amparado na legislação, certamente
elaborada com a oitiva de técnicos, cientistas,
instituições de pesquisa, enfim, daqueles que
têm o controle e o conhecimento técnico sobre
matéria, repita-se, exclusivamente da órbita
da saúde e sanitária.
O poder geral de cautela do magistrado impõe
considerar todos os fatores e sopesar o
interesse maior, qual seja, o bem geral da
coletividade, não só in casu dos profissionais

da educação como também da população em
geral. Encontra-se estampado na própria CLT,
que nenhum interesse privado ou de classe,
poderá sobre jugar o interesse público, aquele
de toda à coletividade.
Assim, verifica-se que o Plano de Retorno às
atividades escolares, conforme Manual de
Retomada das atividades do Ensino
Fundamental e Médio, prevê medidas para
isolamento de 1 m ou 1,5 m de distanciamento
entre os alunos, o horário de recreação
alternado para cada turma, o fornecimento de
EPIs e EPCs a todos os profissionais, a
formulação de plano de contingenciamento, a
estipulação de cuidados no transporte de
alunos, a organização dos serviços, o
estabelecimento de política de autocuidado
para verificação de sintomas e sinais de
contaminação, o estabelecimento de política
de flexibilização das jornadas de trabalho em
atenção à saúde dos profissionais, entre
outras medidas.
Destaca-se,
contudo,
que
não
há
obrigatoriedade de todos os profissionais de
ensino retornarem às atividades laborais,
devendo ser respeitada a manifestação de
vontade de cada trabalhador, de acordo com
a realidade de cada um, especialmente,
àqueles que se encontram na chamada “faixa
de risco”, conforme definido pelas autoridades
em matéria de saúde, mantendo-os ativos por
meio do “ensino à distância”, sendo vedada a
dispensa, devendo ser propiciados os meios
físicos e adequados para esses profissionais
às expensas de cada empregador., como
aliás, já estabele a própria Lei Estadual
alhures mencionada.
Da mesma forma, ressalva-se, inclusive, que
os pais de alunos não podem ser obrigados a
manter o estudante em aula presencial,
cabendo à entidade escolar manter o ensino à
distância para atender às exigências
curriculares de cada faixa etária de acordo
com as leis de diretrizes voltadas ao ensino
médio e fundamental, como também é
imperativo legal, no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro, sem olvidar
o direito
Constitucional de respeito à individualidade,
como ir e vir e receber das autoridades
constituídas as garantias de segurança e
saúde.
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Isto posto, concedo a liminar requerida por
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE
EDUCACAO BÁSICA DO MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO para cassar a decisão
impetrada, naquilo que se enquadre na
competência material da Justiça do Trabalho,
mormente em relação à categoria dos
trabalhadores e afins no ensino médio e
fundamental das escolas privadas, para
manter o retorno das atividades escolares no
dia 14 de setembro de 2020, não havendo
obrigatoriedade de comparecimento ao
trabalho para àqueles empregados que se
encontram na chamada “faixa de risco”,
conforme
definido
pelas
autoridades
sanitárias e em matéria de saúde, mantendoos ativos por meio do “ensino à distância”,
devendo serem propiciados os meios físicos e
adequados
para
esses
profissionais
ministrarem aulas, segundo a conveniência da
Instituição de Ensino e às expensas de cada
empregador, e excluir a multa cominada na
decisão impetrada.

TJ-RJ SUSPENDE DECISÃO QUE HAVIA
ORDENADO FECHAMENTO DE PRAIAS E
HOTÉIS EM BÚZIOS

Publique-se.

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Nº 5047103-74.2020.8.24.0000/SC

Oficie-se à autoridade dita coatora da
presente decisão.
Dê-se ciência da presente decisão aos
terceiros interessados.
Após, ao Ministério Público do Trabalho, com
urgência.
Na eventual oposição de Agravo Regimental
contra a presente decisão, ficam intimados o
impetrantes e terceiros interessados, que se
preenchidos os requisitos do art. 355 do CPC,
o julgamento do mérito será antecipado, na
própria sessão que decidir o respectivo
agravo.
Rio de Janeiro, 13 de Setembro de 2020.

CARLOS HENRIQUE CHERNICHARO
DESEMBARGADOR FEDERAL DO
TRABALHO

Íntegra da decisão disponível em:
https://www.conjur.com.br/dl/tj-rj-revogadecisao-ordenado.pdf>

<

TJSC REJEITA NOVO RECURSO DO MPSC
QUE
PRETENDIA
LIMITAR
FUNCIONAMENTO DE HOTÉIS E PROIBIR
REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS EM
SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REQUERENTE:
CATARINA

ESTADO

DE

SANTA

REQUERIDO: JUÍZO DA 2ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
FLORIANÓPOLIS
DESPACHO/DECISÃO
I – Trata-se de pedido de suspensão de tutela
provisória de urgência ajuizada pelo Estado
de Santa Catarina, o qual requer a imediata
suspensão dos efeitos da decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Florianópolis na Ação Civil
Pública proposta pelo Ministério Público
(autos n. 5090883-92.2020.8.24.0023) que
assim dispôs:
1. Isto posto, defiro parcialmente o pedido de
tutela provisória deduzido nesta ação civil
pública (CPC, art. 300 c/c Lei n. 7.347/1985,
art. 12), para o fim de impor ao Estado de
Santa Catarina a obrigação de revigorar o
grau anterior de proteção à saúde, da
seguinte forma:

(i) limitar a hospedagem em hotéis, pousadas,
albergues e afins de acordo com a Portaria
SES n. 743/2020 e suas alterações
posteriores;
Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

866
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

(ii) definir o funcionamento de casas noturnas,
boates, pubs, casas de shows e afins em
conformidade com a Portaria SES n. 744/2020
e suas alterações posteriores;

pandemia da Covid-19"; b) todas as medidas
adotadas pelo Governo são consequências de
amplo debate com área técnica e demais
setores do Estado, conforme informações
prestadas pelo Secretário de Estado da
(iii) estabelecer o funcionamento dos cinemas
Saúde (ofício n. 2273/2020 - EVENTO 1); c)
e teatros em consonância com a Portaria SES
ao interferir na política pública adotada em
n. 737/2020 e suas alterações posteriores; e
relação ao enfrentamento da pandemia, o
requerido
interviu
"gravemente
na
(iv) delimitar a realização de eventos sociais,
competência
de
Poder
Executivo
para,
no
segundo as disposições da Portaria SES n.
exercício
do
poder
de
polícia
sanitária
e
710/2020 e suas alterações posteriores.
epidemiológica,
regrar
as
atividades
Fixo o prazo de 48 horas para o Estado de
econômicas relacionadas à hospedagem, a
Santa Catarina editar o(s) normativo(s)
eventos sociais e a casas noturnas, pubs e
específico(s) para o cumprimento da
afins. E essa interferência, realizada sem
obrigação de restabelecimento das medidas
qualquer
afirmação
de
flagrante
restritivas, sob pena de multa pecuniária diária
inconstitucionalidade,
ilegalidade
ou
no valor de R$ 10.000,00.
ilegitimidade dos atos apontados, deu-se com
base em fundamentos absolutamente
Consigno desde logo, para o caso de
ilegítimos: a compreensão de que os atos do
descumprimento da obrigação (CPC, art. 297
Governador do Estado, ou do Secretário de
e 536), a possibilidade de direcionamento da
Estado da Saúde, devem ser condicionados à
astreinte à pessoa do Governador do Estado.
anuência de servidores técnicos da Secretaria
de Estado da Saúde"; d) sob pena de violação
Alfim, com fundamento no art. 493 do CPC,
à separação dos Poderes, as políticas
ressalva-se a possibilidade de o Estado de
públicas de saúde relacionadas à pandemia
Santa Catarina adotar nova política de
do novo coronavírus devem ser definidas
flexibilização das medidas restritivas de
pelas autoridades competentes do Poder
atividades sociais e econômicas, desde que
Executivo; e) "a responsabilidade que cabe ao
alicerçada em orientações técnicas emanadas
gestor é ponderar todos os interesses
do COES.
legítimos que se colocam, a fim de
Sustenta o requerente, depois de discorrer
compatibilizar a maior medida da proteção à
acerca do cabimento da medida, que a
saúde com o desempenho da atividade
manutenção da liminar proferida pelo Juízo de
econômica, com respeito à vida, à atividade
Primeiro
Grau
sobre
os
decretos
profissional e à necessidade de sustento das
regulamentadores da pandemia da Covid-19
pessoas em suas diversas atividades"; f) "ao
(Decretos n. 1.003, de 14 de dezembro de
inviabilizar o regramento das atividades
2020, e n. 1.028, de 18 de dezembro de 2020)
previstas nos Decretos nºs 1.003 e 1.027, de
resultaria grave lesão à ordem administrativa,
2020, desconsidera a realidade social
à saúde e à economia públicas (art. 4º da Lei
subjacente, as coisas como efetivamente
n. 8.437/1992).
ocorrem, e propicia o desenvolvimento dessas
mesmas atividades de forma clandestina,
Isso porque: a) "a decisão proferida pelo MM.
alheias à fiscalização sanitária do Poder
Juízo de origem, em que pese a relevância da
Público estadual"; g) há manifesta e grave
matéria (definição de política pública
lesão à economia pública em razão dos
relacionada ao enfrentamento da pandemia
graves prejuízos e ao aumento do
da Covid19), foi proferida sem a prévia oitiva
desemprego no setor de turismo catarinense;
do Estado de Santa Catarina, em
h) "a decisão judicial implica na inviabilidade
inobservância ao art. 2º da Lei nº 8.437/92.
de cumprimento de serviços já contratados,
Em razão disso não foi oportunizada a
com enormes prejuízos econômicos e sociais
apresentação das razões e a demonstração
ao setor, além de estimular a migração desse
da legitimidade das escolhas administrativas
público a formas de hospedagem não
que resultaram na edição dos Decretos nºs
reguladas e em relação à qual a observância
1.003 e 1.027, ambos de 2020, editados no
dos protocolos sanitários não pode ser
contexto das ações de enfrentamento à
aferida" (EVENTO 1).
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Ato contínuo, FHORESC - FEDERAÇÃO DE
HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E
SIMILARES DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, SINDICATO DE HOTÉIS,
RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE
FLORIANÓPOLIS, ABIH-SC - ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS DE
SANTA
CATARINA,
ABRASEL-SC
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E
RESTAURANTES
SECCIONAL
SANTA
CATARINA, ABEOC-SC - ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE EMPRESAS DE EVENTOS
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ABAVSC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
AGÊNCIAS DE VIAGENS DE SANTA
CATARINA,ACATMAR
ASSOCIAÇÃO
CATARINENSE NÁUTICA PARA O BRASIL,
ACIF - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS, ABETA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DAS
EMPRESAS DE ECOTURISMO E TURISMO
DE AVENTURA, FAMPESC - FEDERAÇÃO
DAS ASSOCIAÇÕES DE MICRO E
PEQUENAS
EMPRESAS
E
EMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS DE
SANTA CATARINA, FECOMERCIO-SC FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS,
SERVIÇOS
E
TURISMO
DE
SC,
FLORIANÓPOLIS
CONVENTION
&
VISITORS
BUREAU,
FEDERAÇÃO
CATARINENSE DE CONVENTION &
VISITORS BUREAUX - FCC&VB e
SINDETUR - SINDICATO DAS EMPRESAS
DE TURISMO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA peticionaram, na qualidade de
terceiros
interessados,
requerendo
o
deferimento do pleito do requerente ou, pelo
menos, a autorização do cumprimento "dos
contratos de hospedagem dos hóspedes já
instalados, assim como às demais empresas
que cumpram contratos já firmados"
(EVENTO 3).
Recebidos os autos durante o recesso
forense, o Desembargador Vilson Fontana
entendeu que "a particularidade trazida pela
Lei n. 8.437/92, quanto à competência
privativa para o exame da questão,
impossibilita que a apreciação se dê pelo
Magistrado plantonista, sob pena de
extrapolar os limites da jurisdição que lhe é
conferida. Não bastasse isso, eventual
impugnação da decisão prolatada é
submetida à apreciação do Órgão Especial

(art. 58, II, a, RITJSC), o que só reforça o
posicionamento ora externado” (EVENTO 4).
Na sequência, o Presidente desta Corte de
Justiça determinou a redistribuição do
presente pedido ao Desembargador do Órgão
Especial em plantão (EVENTO 10).
Vieram-me os autos conclusos.
II - Nos termos do art. 4º da Lei nº. 8.437/92,
"compete ao presidente do tribunal, ao qual
couber o conhecimento do respectivo recurso,
suspender, em despacho fundamentado, a
execução da liminar nas ações movidas
contra o Poder Público ou seus agentes, a
requerimento do Ministério Público ou da
pessoa jurídica de direito público interessada,
em caso de manifesto interesse público ou de
flagrante ilegitimidade, e para evitar grave
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à
economia públicas".
Como visto, a suspensão de liminar é medida
excepcional que não possui natureza jurídica
de recurso e visa exclusivamente à concessão
de contracautela em favor do interesse
público.
Assim, "no pedido de suspensão não se
aprecia o mérito do processo principal, mas
tão-somente a ocorrência dos aspectos
relacionados à potencialidade lesiva do ato
decisório em face dos interesses públicos
relevantes consagrados em lei, quais sejam, a
ordem, a saúde, a segurança e a economia
públicas" (STF, Agravo Regimental na
Suspensão de Tutela Antecipada, Rel. Min.
Ellen Gracie, j. 6-3-2008).
Pois bem.
"[...] uma decisão judicial é insuscetível de
agradar a todos. Ao contrário. Quase sempre,
o juiz consegue desagradar todos os
envolvidos no processo. Alguns porque não
conseguiram tudo o que queriam. Outros,
porque viram escancarada a sua falta de
razão." (NALINI, José Renato. Ética da
Magistratura: Comentários ao Código de Ética
da Magistratura Nacional. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 189).

No caso, o ESTADO DE SANTA CATARINA
almeja, em síntese, o restabelecimento da
eficácia dos Decretos Estaduais n. 1.003 e
1.028, ambos de 2020, os quais flexibilizaram
as regras sanitárias relacionadas à pandemia
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da Covid-19, especialmente quanto à
limitação de hospedagem em hotéis,
pousadas, albergues e afins, bem como a
definição do funcionamento de casa noturnas,
boates, pubs, e casas de shows.
Sabe-se que a pandemia do novo coronavírus
impactou a saúde pública, economia e
educação no mundo inteiro. Não se
desconhece o crítico momento em que o
Brasil e outros países estão atravessando
nesse final de ano. Aliás, Santa Catarina
atualmente se apresenta com todas as 16
regiões de saúde como em alerta gravíssimo
para o contágio da Covid-19 (Disponível em:
https://www.saude.sc.gov.br/index.php/noticia
s-geral/11901-matriz-de-risco-apontatodasregioes-em-estado-gravissimo, acessado em
29 de dezembro de 2020).
Contudo, penso que somente em situações
excepcionais o Judiciário pode interferir nas
opções
políticas
fundamentais.
Nada
obstante, como houve manifestação judicial
positiva na Primeira Instância, deve este
Tribunal de Justiça se pronunciar.
Nesta linha intelectiva, entendo que compete
precipuamente ao Poder Executivo fazer
escolhas e eleger prioridades que assegurem
o desenvolvimento e o funcionamento integral
das múltiplas atividades do Estado.
O Supremo Tribunal Federal, inclusive,
manifestou-se no sentido de que "não cabe ao
Poder Judiciário decidir quem deve ou não
pagar impostos, ou mesmo quais políticas
públicas devem ser adotadas, substituindo-se
aos gestores responsáveis pela condução dos
destinos do Estado, neste momento. Apenas
eventuais ilegalidades ou violações à ordem
constitucional vigente devem merecer sanção
judicial, para a necessária correção de rumos,
mas jamais - repita-se - promover-se a
mudança das políticas adotadas, por ordem
de quem não foi eleito para tanto e não integra
o Poder Executivo, responsável pelo
planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão
judicial, por melhor que seja a intenção de seu
prolator ao editá-la, venha a substituir o
critério de conveniência e oportunidade que
rege a edição dos atos da Administração
Pública, notadamente em tempos de
calamidade como o presente, porque ao
Poder Judiciário não é dado dispor sobre os

fundamentos técnicos que levam à tomada de
uma
decisão
administrativa."
(STF,
Suspensão de Tutela Provisória n. 193, rel.
Min. Dias Toffoli, j. em 5.5.2020).
Entendimento semelhante restou esposado
pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro, Desembargador Cláudio de Mello
Tavares, no julgamento da suspensão de
liminar
n.
0089626-30.2020.8.19.0000,
realizado em 17 de dezembro de 2020, a
quem peço vênia para transcrever trecho do
decisum, cujo excerto passa a fazer parte
também dessa decisão:
Está-se diante, portanto, de evento
inequivocamente complexo, de alto risco à
saúde pública, com relevantes impactos sobre
os sistemas de saúde, em todas as esferas de
governo (federal, estaduais e municipais) e
imprevisíveis consequências econômicas,
sociais e humanas. A situação, em razão
disso, demanda a adoção de ações
coordenadas, conforme as peculiaridades de
cada localidade, visando à prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública.
Como é cediço, o controle judicial de políticas
públicas constitui medida de caráter
excepcional, em prestígio ao princípio da
separação dos poderes. O que prevalece é o
respeito aos critérios utilizados pelo Poder
Executivo, a quem cabe definir seus planos de
ação no combate à pandemia, porquanto
promanados de governantes escolhidos pelo
povo, titular originário do poder, e que legitima
o atuar político da Administração Pública.
A separação dos poderes há de ser
respeitada, sendo imperiosa a necessidade
de respeitar as escolhas administrativas
tomadas pelos órgãos técnicos do Estado,
não competindo ao julgador substituir o
administrador nas decisões tomadas.
[...]
Nesse sentido, a correta interpretação do
princípio da separação dos Poderes, em
matéria de políticas públicas, deve ser a de
utilizá-lo para limitar a atuação do Judiciário
quando a administração pública atua dentro
dos limites concedidos pelo sistema jurídico,
ou seja, a sua ingerência nessa seara é feita
de forma excepcional e deve se ater àquilo
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que podemos razoavelmente exigir do Poder
Público, não substituindo-o em suas escolhas.
Em todas as instâncias, ações judiciais
proliferam
em
relação
às
medidas
governamentais de contenção à pandemia.
Está na ordem do dia a virtude passiva dos
juízes e a humildade de reconhecer, em
muitos casos, a ausência de expertise em
relação à Covid-19. É tudo novo para a
Ciência, quiçá para o Judiciário. Nesse
contexto, impõe-se aos juízes atenção para as
consequências
das
suas
decisões,
recomendando-se prudência redobrada em
cenários nos quais os impactos da
intervenção
judicial
são
complexos,
incalculáveis ou imprevisíveis. Antes de
decidirem, devem os juízes ouvir os técnicos,
porque uma postura judicial diversa gera
decisões passionais que desorganizam o
sistema de saúde, gerando decisões trágicas
e caridade injusta. (FUX, Luiz. Justiça
infectada? A hora da prudência. Publicado no
Jornal
O
GLOBO.
Disponível
em:
https://oglobo.globo.com/opiniao/artigojusticainfectada-hora-da-prudencia24337119. Acesso 08 de junho de 2020).
Cumpre destacar que o respeito às diretrizes
técnicas busca justamente garantir o princípio
da separação de poderes, um dos pilares de
sustentação da República. O ônus da política
de combate a COVID-19 é do Poder
Executivo, lhe competindo as medidas que
entende razoáveis para a abertura da
economia fluminense e o combate ao novo
coronavírus. [...]
Em um momento único de crise sem
precedentes para a humanidade, os atos
praticados pelo Poder Público para combate
da pandemia devem ser tomados por aqueles
que detêm legitimação democrática a
respaldar suas decisões. Nesse sentido, o
Poder Executivo, composto por membros
democraticamente eleitos, organiza seus
órgãos técnicos e por meio deles realiza suas
funções típicas. Não cabe ao Poder Judiciário
adentrar
no
mérito
das
decisões
administrativas, mormente no atual momento
vivenciado pelo país, não podendo substituir
prévias avaliações técnicas do Poder
Executivo. O ônus da política de combate a
COVID-19 é do Poder Executivo. [...]

O momento excepcional vivenciado indica que
a escolha da Administração Pública, por meio
de seus órgãos técnicos, deve ser tratada com
a deferência necessária nos casos de
discricionariedade técnica. É uma hipótese na
qual se deve priorizar as capacidades
institucionais do órgão técnico. [...]
Em um Estado Democrático de Direito, a
atuação do Poder Judiciário deve respeitar os
limites impostos pela Constituição e pelas
demais leis do país. A sociedade precisa de
tranquilidade e segurança jurídica. Cumpre ao
Poder Judiciário, com serenidade e
responsabilidade, se desincumbir desse
mister. A preocupação com saúde, educação
e segurança incumbe ao Estado, cujas
políticas nacionais estão a cargo do EstadoAdministrador (Poder Executivo).
Não cabe ao Estado-Juiz (Poder Judiciário) a
elaboração de políticas públicas nessas
áreas, menos ainda atuar como ordenador de
despesas. Assim agindo, assenhora-se de
atribuições que, constitucionalmente, não lhe
competem. A Separação dos Poderes deve
ser
respeitada,
sendo
imperiosa
a
necessidade de respeitar as escolhas
administrativas tomadas pelos órgãos
técnicos do Estado, não competindo ao
julgador substituir o administrador nas
decisões tomadas.
Carece o Poder Judiciário, em campo tão
específico e conturbado da ciência, de
expertise e capacidade técnica para analisar
as nuances das medidas tomadas pelo
Executivo, no âmbito estrito e direto de sua
atribuição constitucional e legal. (grifo
acrescido)
Inúmeros fatores produzem as decisões
políticas. Aspectos técnicos da pandemia são
levados em conta. Questões sociais,
econômicas e orçamentárias também.
Ademais, conforme se observa nos
documentos
acostados
aos
autos,
especialmente o ofício n. 2273/2020 da
Secretaria de Estado da Saúde, o Governador
embasou-se em parecer técnico necessário
para a tomada de decisão, in verbis:
Preambularmente, cumpre ressaltar que todo
o novo regramento que determina o
funcionamento de atividades e a sua
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capacidade foi debatido detidamente nesta
Secretaria.
Nenhuma alteração quanto ao regramento de
combate ao COVID-19 é expedida pelo
Governo do Estado sem consulta à SES e aos
órgãos
técnicos
responsáveis
pelo
enfrentamento à pandemia.
Os Decretos Estaduais ns. 1.027/2020 e
1.003/2020 foram resultado de um amplo
debate multisetorial do Governo e seus
órgãos técnicos, o que resultou em medidas
razoáveis que, no entendimento deste órgão
– repise-se, técnico -, não contribuem em
nada para o agravamento da pandemia. Muito
pelo contrário, as novas normativas
fortalecem e facilitam a fiscalização do Estado
e o cumprimento dos critérios de segurança
estabelecidos, bem como afastam a
clandestinidade.
Nesse sentido, conclui-se que os recentes e
mencionados decretos não relaxam qualquer
medida sanitária de combate à pandemia,
mas apenas as reforçam. Todas estas
observações e recomendações deste órgão
técnico foram o substrato essencial dos
referidos atos normativos.
[...]
O atual regramento da atividade socialeconômica de “hospedagem em hotéis,
pousadas, albergues e afins” visa sanar dois
reflexos indesejados que não podem ser
desconsiderados pelo Poder Público no
enfrentamento da pandemia de COVID-19.
O primeiro é o fator econômico-financeiro. Em
2019, o turismo representou 12% do PIB
estadual e R$ 630 milhões em arrecadação de
ICMS no Estado de Santa Catarina. O setor
de serviços, maior impactado pela redução no
turismo, foi responsável pela criação de mais
de 33 mil postos de trabalho em solo
catarinense.
Assim, vislumbra-se a dependência do Estado
de Santa Catarina, tanto para custeio da
máquina pública como para geração de
empregos, não podendo o Poder Público
deixar de ponderar estes fatores quando da
elaboração dos regramentos aqui discutidos.

estrutura e solidez, como hotéis, pousadas e
albergues são mais fiscalizáveis pelo Poder
Públicos. Ao passo que as locações
clandestinas, por aplicativos ou informais são
praticamente de impossível fiscalização.
Por fim, outros entes da federação, como Rio
de Janeiro e São Paulo, implementaram
regramentos de taxa de ocupação idênticos
ao utilizado no Decreto 1.003/2020 para
“hospedagem
em
hotéis,
pousadas,
albergues e afins”.
Fato é que não há qualquer correlação
empírica entre o aumento da capacidade dos
hotéis e o aumento do contágio, de modo que
a adequação do regramento, no presente
caso, é razoável e atende aos padrões de
segurança vigentes.
“(ii) definir o funcionamento de casas
noturnas, boates, pubs, casas de shows e
afins em conformidade com a Portaria SES n.
744/2020 e suas alterações posteriores;”
Os dados de saúde vêm demostrando que,
quanto mais a pandemia se prolonga, menor
a taxa de adesão da população aos
regramentos de isolamento/afastamento
social, por motivos óbvios: o ser humano é um
ser social.
Portanto, as novas diretrizes contidas no
Decreto n. 1.024/2020 tem em vista coibir a
criação de eventos clandestinos, fenômeno
que vem ganhando força no território nacional
e no Estado de Santa Catarina.
Ademais, O Decreto nº 1.027, de 18 de
dezembro de 2020, proíbe o funcionamento
de casas noturnas quando a matriz de risco
apontar o nível “gravíssimo”, bem como limita
a capacidade dos estabelecimentos em outros
níveis.
A preocupação dos órgãos técnicos é a
situação de a maioria das regiões estarem no
nível gravíssimo, caso contrário, as medidas
restritivas poderiam ser amenizadas. É
exatamente o objetivo deste decreto, apenas
autorizar
o
funcionamento
destes
estabelecimentos quando da saída da região
do “risco gravíssimo”. [...]

Por fim, cumpre salientar que, a partir do
O segundo fator que o regramento do Decreto
momento em fora percebida a possibilidade
1.003/2020 visa mitigar é da clandestinidade,
de agravamento da situação sanitária, o
visto que os empreendimentos de maior
Poder Executivo estadual tem adotado
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medidas no sentido de ampliar a capacidade
do sistema de saúde.
Desde
o
Parecer
017/2020
CIVES/DIVE/SUV/SES/SC, que analisa o
quadro vivenciado em 02/12/2020, foi
substancialmente ampliada a capacidade de
atendimento, com a habilitação de dezenas de
UTIs e a liberação de recursos para
implantação de 170 (cento) e setenta novos
leitos no ano que se inicia.
Portanto, há planejamento do Estado quanto
à ampliação de leitos e soluções alternativas,
- conforme documento CI n. 261/2020 Superintendência de Serviços Especializados
e Regulação -, que trata de forma clara e
detalhada sobre o tema, demonstrando que
os órgãos de saúde trabalham com vários
cenários possíveis, havendo soluções para
pronto estabelecimento em cada caso.
Desde o início da pandemia, em nenhum
momento experimentamos esgotamento
global de leitos de UTI COVID SUS no Estado
de Santa Catarina. Ou seja, diferentemente de
outras unidades da federação, a gestão de
leitos tem permitido a todos os pacientes o
acesso a leitos de UTIs - mesmo com mais de
9 (nove) meses de crise de saúde - de modo
que a atuação do Poder Público catarinense,
no particular, deve receber deferência.

critérios
de
segurança
estabelecidos,
afastando-se eventual clandestinidade de
hospedagem e de eventos. Os turistas,
evidentemente em menor proporção que nos
anos anteriores, virão para Santa Catarina. É
um fato. Por isso, mostra-se necessário o
regramento imposto pelo Executivo.
Ademais, o desaquecimento do setor turístico
vem causando desemprego, prejuízos a
fornecedores,
transportadoras,
hotéis,
restaurantes, comércio em geral, e,
naturalmente,
expressiva
queda
na
arrecadação de tributos.
Neste
cenário,
pedindo
vênia
aos
entendimentos divergentes, vislumbro que
está configurado o manifesto interesse
público, bem como que a manutenção da
decisão questionada causará grave lesão à
ordem e à economia públicas. Logo, o pedido
de suspensão deve ser deferido, com
supedâneo no art. 4º da Lei nº. 8.437/92.
III - Ante o exposto, defiro liminarmente a
suspensão dos efeitos da tutela de urgência
concedida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Florianópolis nos
autos da Ação Civil Pública n. 509088392.2020.8.24.0023, mantendo hígidos os
efeitos dos Decretos Estaduais n. 1.003/2020
e 1.028/2020.

Diante das informações aqui prestadas e da
análise global da situação fática subjacente,
esta Secretaria de Estado da Saúde, órgão
técnico máximo no âmbito estadual quanto à
temática, ao passo que conclui pela
razoabilidade das novas medidas previstas
nos Decretos Estaduais ns. 1.027/2020 e
1.003/2020, entende que tais medidas não
possuem impactos negativos que venham a
culminar no agravamento da pandemia no
âmbito estadual, mas sim culminam em uma
maior segurança da população. (EVENTO 1 OFÍCIO 8).

Faculto a manifestação do autor da ação
originária em 15 dias, determinando que, na
sequência, exaurido o prazo supra, abra-se
vista dos autos à Procuradoria-Geral de
Justiça.

Nesse
contexto,
não
vislumbro
inconstitucionalidade, ilegalidade ou violação
de princípios no caso em discussão, motivo
pelo qual não comporta ingerência do
Judiciário.

Intimem-se.

Cientifique-se, com brevidade, o honrado
Juízo prolator do decisum ora suspenso.
Por fim, conforme determinação desta Corte,
comunique-se
o
Gabinete
de
Acompanhamento da Situação da Covid-19
acerca da presente decisão, por meio de
correspondência eletrônica.

Documento eletrônico assinado por RAULINO
JACO BRUNING, Desembargador, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de
dezembro de 2006.

Os Decretos Estaduais n. 1.003/2020 e n.
Signatário (a): RAULINO JACO BRUNING
1027/2020 não repercutem no agravamento
da pandemia, mas, sim, facilitam a
Data e Hora: 29/12/2020, às 20:30:54
fiscalização do Estado e a observância dos
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Disponível
em:
https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/controlador.p
hp?acao=acessar_documento_publico&doc=
321609282945129010765726623947&event
o=321609282945129010765726681621&key
=70da1e646aeb53d03d764a28c3771fc9b7b9
b6740ea556766b16a9eb79d1ba07&hash=86
70c81696a1adbbed7eea3dd8d441c3

ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Nº 5047103-74.2020.8.24.0000/SC
REQUERENTE:
CATARINA

ESTADO

DE

SANTA

REQUERIDO: JUÍZO DA 2ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
FLORIANÓPOLIS
DESPACHO/DECISÃO

REQUERENTE:
CATARINA

ESTADO

DE

SANTA

REQUERIDO: JUÍZO DA 2ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
FLORIANÓPOLIS
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de agravo interno interposto pelo
Ministério Público contra decisão que, nos
autos da Suspensão de Liminar e de
Sentença n. 5047103-74.2020.8.24.0000,
deferiu "liminarmente a suspensão dos efeitos
da tutela de urgência concedida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Florianópolis nos autos da Ação Civil Pública
n. 5090883-92.2020.8.24.0023, mantendo
hígidos os efeitos dos Decretos Estaduais n.
1.003/2020 e 1.028/2020", que alteraram as
regras de proteção à saúde impostas em
virtude
da
pandemia
causada
pelo
coronavírus.

Signatário (a): RAULINO JACO BRUNING

Em síntese, alega o agravante que a decisão
objurgada
exorbitou
os
limites
de
conhecimento da medida de suspensão de
liminar ao invadir o mérito da ação principal e
que privilegiou os interesses privados em
prejuízo da saúde pública (interesse público
primário). Sustenta, ainda, que o estágio em
que se encontra a pandemia, ao contrário das
alegações da Procuradoria-Geral do Estado,
não recomenda o abrandamento das
restrições impostas pela anterior matriz de
risco. Requer, então, medida liminar para
suspender os efeitos da decisão agravada e,
no mérito, a reforma do decidido.

Data e Hora: 29/12/2020, às 22:14:24

É o breve relatório.

Disponível
em:
https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/controlador.p
hp?acao=acessar_documento_publico&doc=
321609287772627047476377762549&event
o=321609287772627047476377777884&key
=523293731247d7953b90de8a498833701eb
926de7f9b4d4161cbeddb7fe5da44&hash=5f
925a2ba2b101566bbdb7cf332e8012

De início, registro que fui surpreendido com a
alteração das regras do plantão judiciário no
âmbito do Órgão Especial e que vejo com
restrições a possibilidade de rever, sobretudo
em sede de plantão, decisão proferida por
colega do mesmo órgão judicial.

De ofício, corrijo erro material constante na
decisão do EVENTO 15, no tocante à
indicação do número de um dos Decretos
Estaduais em discussão. Assim, onde está
escrito “1.028”, leia-se “1.027”.
Intimem-se.
Documento eletrônico assinado por RAULINO
JACO BRUNING, Desembargador, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de
dezembro de 2006.

ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Nº 5047103-74.2020.8.24.0000/SC

Dito isso, ressalta-se que o caput do art. 293
do Regimento Interno deste e. Tribunal de
Justiça prevê que o agravo interno será
processado e julgado nos termos do art. 1.021
e seguintes do Código de Processo Civil,
dispositivos que, a priori, não preveem a
possibilidade de medida liminar, que há de
ser, em casos como este, portanto,
excepcionalíssima.
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Além disso e ainda mais importante, a
questão já foi apreciada pelo Exmo. Sr.
Desembargador Raulino Jacó Brüning em
plantão anterior e, segundo o § 1° do art. 323
do Regimento Interno deste e. Tribunal, "O
plantão judiciário não se destinará à
reiteração de pedido já apreciado no órgão
judicial de origem ou em plantão anterior, nem
a sua reconsideração ou reexame ou à
apreciação de solicitação de prorrogação de
autorização judicial para interceptação
telefônica".
Ora, eventual análise do pleito liminar por este
Desembargador plantonista representaria,
sem sombra de dúvida, reexame de pedido já
apreciado em plantão anterior, de modo a
gerar insegurança jurídica.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar e
determino a intimação do agravado para se
manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se e cumpra-se.

Documento
eletrônico
assinado
por
ALEXANDRE DIVANENKO, Desembargador,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419,
de 19 de dezembro de 2006.
Signatário (a): ALEXANDRE DIVANENKO
Data e Hora: 2/1/2021, às 12:9:55
Disponível
em:
https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/controlador.p
hp?acao=acessar_documento_publico&doc=
321609599864534104988813516472&event
o=321609599864534104988813560044&key
=c12f9d6cacb6f7d366def32a6bbba3d24670c
95427a79acc062d00e4e818d143&hash=7ad
7ff6a845e5cf1ae809d1f613a5326

ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Nº 5047103-74.2020.8.24.0000/SC
REQUERENTE:
CATARINA

ESTADO

DE

SANTA

DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Ministério Público contra decisão deste
Desembargador, proferida em regime de
plantão, que indeferiu pedido liminar em
agravo interno.
Alega o embargante que "a decisão
embargada incorreu em omissão quanto aos
dispositivos regimentais que definem as
competências jurisdicionais de cada órgão,
quais sejam, os artigos 58, inciso II, alínea “a”,
269, caput e §2º, bem como o artigo 327, §4º,
todos do RITJSC, ao deixar de apreciar o
pedido de efeito suspensivo ao Agravo
interposto pelo Ministério Público, ao
fundamento de que é vedado, em regime de
plantão, reanalisar pedido já posto à
apreciação da mesma Autoridade Judiciária".
Requer, ao final, que sejam concedidos
efeitos infringentes aos embargos de
declaração a fim de que se analise o pleito de
efeito suspensivo e, a partir daí, seja
restabelecida a eficácia da decisão de
primeiro grau.
É o breve relatório.
Reza o § 2° di art. 1.024 do Código de
Processo Civil que "Quando os embargos de
declaração forem opostos contra decisão de
relator ou outra decisão unipessoal proferida
em tribunal, o órgão prolator da decisão
embargada decidi-los-á monocraticamente".
Dito isso, é de ressaltar, desde logo, que se
trata, aqui, de mera tentativa de rediscutir o
mérito do pedido de efeito suspensivo, haja
vista que, uma vez adotada a tese que levou
ao indeferimento do pleito de efeito
suspensivo, desnecessária a menção
expressa a cada um dos dispositivos legais
mencionados pela embargante.
Não é demasiado esclarecer, no entanto, que
o decisum embargado não contrariou os
dispositivos do RITJSC apontados pelo
embargante, nem se omitiu em relação a eles,
porquanto este magistrado, em nenhum
momento, referiu-se à competência para
processar e julgar o presente agravo interno,
mas tão somente apontou que, como mero
plantonista, não lhe cabia analisar pedido já
negado, também em regime de plantão, por
membro do mesmo órgão julgador, qual seja,

REQUERIDO: JUÍZO DA 2ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
FLORIANÓPOLIS
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o Órgão Especial,
segurança jurídica.

em

homenagem

à

Além disso, esse não foi o único argumento
utilizado na decisão embargada, que também
mencionou a natureza excepcionalíssima do
pedido de liminar em agravo interno, natureza
essa que, extrai-se de toda a fundamentação,
entendeu-se ausente, inclusive porque o
pleito, em última análise, já havia sido
apreciado em regime de plantão, que não
deve ser, no meu entendimento, banalizado.
Ante o exposto, por entender ausentes as
omissões apontadas, rejeito estes embargos
de declaração.
Documento
eletrônico
assinado
por
ALEXANDRE DIVANENKO, Desembargador,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419,
de 19 de dezembro de 2006.
Signatário (a): ALEXANDRE DIVANENKO
Data e Hora: 3/1/2021, às 19:10:56
Disponível
em:
https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/controlador.p
hp?acao=acessar_documento_publico&doc=
321609711759006825480522009562&event
o=321609711759006825480522027853&key
=03502b406a867050b4f40b3ba589f046f67fc
e83288f96d5ee961b269742e511&hash=d03
583738862410fe3772529c645b1ae

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

875
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

O MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU EM
JUÍZO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 500326762.2020.4.02.5120/RJ

1ª Vara Federal de Nova Iguaçu
Impetrante: Município de Nova Iguaçu
Impetrado: Delegado da Receita Federal em
Nova Iguaçu - Ministério da Fazenda – Nova
Iguaçu

DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de mandado de segurança
impetrado pelo MUNICÍPIO DE NOVA
IGUAÇU contra ato do Delegado da Receita
Federal em Nova Iguaçu - Ministério da
Fazenda - Nova Iguaçu, postulando, inclusive
em sede de liminar, seja determinado o
desbloqueio da parcela do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) no valor
de R$ 685.647,77 (seiscentos e oitenta e
cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e
setenta e sete centavos), retida em
09/04/2020, bem como, a suspensão
provisória das parcelas vincendas de todos os
acordos fiscais celebrados com a União até a
data de 31/12/2012. Requer, ainda, que seja
assegurado o seu direito a defesa antes de
eventual exclusão dos acordos fiscais perante
a RFB e a PGFN, bem como, sejam invalidado
eventual ato de exclusão dos parcelamentos
praticados no curso da demanda. Postula,
ainda, que a autoridade coatora se abstenha
da pratica de qualquer ato de retenção de
parcelas do FPM ou de cobrança dos
parcelamentos fiscais de nº 620810963, n°
624267881
e
n°
624286932.
Subsidiariamente, requer a suspensão
provisória do pagamento das parcelas
vincendas dos acordos fiscais pelos próximos
90 (noventa) dias.

dos Municípios (FPM), a título de
ressarcimento de débitos objetos de 03 (três)
parcelamentos
tributários,
de
débitos
previdenciários
(n.º
620810963,
nº
624267881 e nº 624286932).
Aduz a impossibilidade de retenção de
valores do FPM durante o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia
do novo coronavírus (COVID-19).
Defende a necessidade de alocação
dos recursos retidos e daqueles destinados ao
pagamento das parcelas do parcelamento
fiscal para as ações relacionadas às medidas
de combate à pandemia.
Atribuiu à causa o valor de R$
1.000,00 (um mil reais).
A inicial veio acompanhada
procuração e demais documentos.

de

É o relato do necessário. Decido.
Pretende o Município de Nova Iguaçu,
inclusive liminarmente, o desbloqueio da
parcela de FPM no valor de R$ 685.647,77,
retida em 09.04.2020 e, ainda:"A.1 - O seu
direito de defesa administrativo com todos os
seus corolários mínimos antes de eventual
exclusão da Edilidade dos acordos fiscais,
pela RFB e/ou pela PGFN, e em de exclusão
do impetrante enquanto em curso essa ação,
requeremos que os atos de exclusão dos
parcelamentos sejam invalidados e, assim, o
Município de Nova Iguaçu regresse aos
parcelamentos
rescindidos
perante
a
RECEITA FEDERAL e/ou PGFN, de sorte que
qualquer ato administrativo federal que
tencione a exclusão do ente local seja
precedido de sua notificação para defesa
administrativa com todas as garantias e
recursos inerentes ao Devido Processo Legal,
ao Contraditório e à Ampla Defesa,
oportunidade em que o Município poderá
apresentar suas legítimas razões, incluindo,
conforme o caso, a purgação da mora.
A.2 - O seu direito de não ter retido ou glosado
qualquer numerário via Fundo de Participação
do Município – FPM – a título de
constrangimento
ao
pagamento
de
parcelamentos fiscais de nº 620810963; nº
624267881; e nº 624286932, ajustados com a
Fazenda Nacional, e a suspensão de todos os
efeitos que seriam imputados ao Município na

Como causa de pedir, alega que no dia
09/04/2020, a União reteve parcela devida ao
Município de Nova Iguaçu no valor de R$
685.647,77 através do Fundo de Participação
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condição de devedor, inclusive os reflexos em
restrições legais que impedem o acesso e a
obtenção
a
novos
financiamentos,
parcelamentos ou mesmo transferências
voluntárias, até a data de 31/12/2012; A.3 - A
suspensão provisória das parcelas vincendas
de todos os acordos fiscais celebrados com a
União também até a data de 31/12/2012,
momento em que poderá transacionar como
ente fiscal a respeito dos eventuais débitos
em atraso. Aponta-se esse prazo por uma
questão de coerência com o Decreto
Legislativo Federal n.º 06/2020 e pelo fato de
que há decisões anteriores da 2ª Vara da
Justiça Federal de Nova Iguaçu nesse
sentido, o que reforçaria a coerência e o
fortalecimento do planejamento municipal
para o combate ao covid-19.
A.4 - Em caso de não acolhimento do prazo
apontado nos pedidos A.2 e A.3, até
31/12/2012,
solicitamos,
SUBSIDIARIAMENTE a concessão de tutela
liminar inaudita altera parte para que seja
garantido o seu direito de não ter retido
qualquer numerário via Fundo de Participação
do Município – FPM – a título de
constrangimento
ao
pagamento
de
parcelamentos fiscais em face da União e a
suspensão de todos os efeitos que lhe seriam
imputados na condição de devedor, inclusive
os reflexos em restrições legais que impedem
o acesso e a obtenção a novos
financiamentos, parcelamentos ou mesmo
transferências voluntárias, ao menos pelos
próximos NOVENTA dias, e que a suspensão
provisória das parcelas vincendas de todos os
acordos fiscais celebrados com a União
também o seja, ao menos, por NOVENTA
dias, momento em que poderá transacionar
como ente fiscal a respeito dos eventuais
débitos em atraso, e também com imediato
desbloqueio da parcela de FPM no valor de
R$ 685.647,77, retida em 09/04/2020."
A ação mandamental é remédio
constitucional posto à disposição de toda
pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, para a proteção de
direito líquido e certo, não protegido por
habeas corpus ou habeas data, lesado ou
ameaçado de lesão por autoridade pública ou
por quem lhe faça as vezes, ou seja, por
agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do poder público.

Visa, portanto, à proteção de direito
líquido (preciso em seus limites, contornos e
quantidades) e certo (aferível de plano, sem
necessidade de dilação probatória) que tenha
sido alvo de ilegalidade ou abuso de poder.
A concessão de medida liminar em
Mandado de Segurança exige que o
requerimento
esteja
revestido
de
plausibilidade jurídica e que haja fundado
receio de que o ato impugnado possa tornar
ineficaz o provimento jurisdicional final
pleiteado. Para que seja concedida medida
liminar em sede mandamental, é necessário
que estejam presentes os requisitos previstos
no Artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.
No
caso
em
apreço,
resta
parcialmente demonstrada a presença do
requisito do fumus boni iuris para a concessão
da medida em parte, senão vejamos.
No caso, a União Federal inviabilizou o
levantamento da verba devida ao Município
através do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM, no valor de R$ 685.647,77
(seiscentos e oitenta e cinco reais, seiscentos
e quarenta e sete reais e setenta e sete
centavos), para fins de ressarcimento de
débitos objetos de 3 (três) parcelamentos
tributários,
de
débitos
de
natureza
previdenciária: Parcelamento especial n°
620810963, regido pela Lei Especial n°
12.810/2013; Parcelamento ordinário n°
624267881, regido pela Lei Geral n°
10.522/2002; Parcelamento simplicado n°
624286932, regido pela Geral n° 10.522/2002.
Observo que, conforme o extrato de
parcelamento acostado aos autos (Evento 01,
anexo 02), as parcelas com vencimento no
mês de março de 2020 já foram quitadas,
estando pendente de pagamento as parcelas
com vencimento em abril de 2020.
Ressalte-se que o artigo 160, parágrafo único,
da Constituição Federal de 1988, autoriza o
condicionamento de repasse de verbas dos
municípios ao pagamento de crédito da União
e suas autarquias, ao estabelecer que:

"Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer
restrição à entrega e ao emprego dos
recursos atribuídos, nesta seção, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
neles compreendidos adicionais e acréscimos
relativos a impostos.
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Parágrafo único. A vedação prevista neste
artigo não impede a União e os Estados de
condicionarem
a
entrega
de
recursos:(Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
I - ao pagamento de seus créditos, inclusive
de suas autarquias; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
II - ao cumprimento do disposto no art. 198, §
2º, incisos II e III.(Incluído pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)"
Desta sorte, ao contrário do que
entende o Impetrante, conforme previsão
constitucional, é legal e possível o bloqueio de
verba do FPM, na hipótese de inadimplência
relativamente a obrigações correntes com o
ente federal ou com suas autarquias.
Observa-se, nos autos, que o
Município aderiu ao parcelamento previsto na
Lei nº 10.522/2002 e na Lei 12.810/2013,
encontrando-se com parcelas quitadas até o
mês de março de 2020.
Desta sorte, tendo firmado o
parcelamento da Lei nº 10.522/2002 (artigo
14-D), bem como a modalidade de
parcelamento da Lei nº 12.810/2013 (artigo
3°), obriga-se o Município recorrente a
continuar adimplente em relação aos
mesmos, sob pena de retenção do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM.
Ora, se a lei estabelece que a
inadimplência resulta na retenção do FPM
afigurase desnecessária a instauração de
procedimento
administrativo
ou
de
observância do contraditório e ampla defesa ,
pois a parte ao aderir ao parcelamento tem
plena ciência da consequência legal.
Ademais, exigir tal procedimento implica em
burocracia e ofensa ao princípio da eficiência
administrativa.
Sobre a pretensão de prorrogar o
prazo para pagamento de tributos federais,
com base na Portaria n° 12 /2012, editada
pelo Ministério da Fazenda, que diz:

pública, ficam prorrogadas para o último dia
útil do 3º (terceiro) mês subsequente.
§ 1º O disposto no caput aplica-se ao mês da
ocorrência do evento que ensejou a
decretação do estado de calamidade pública
e ao mês subsequente.
§ 2º A prorrogação do prazo a que se refere o
caput não implica direito à restituição de
quantias eventualmente já recolhidas.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também
às datas de vencimento das parcelas de
débitos objeto de parcelamento concedido
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) e pela RFB.
Art. 2º Fica suspenso, até o último dia útil do
3º (terceiro) mês subsequente, o prazo para a
prática de atos processuais no âmbito da RFB
e da PGFN pelos sujeitos passivos
domiciliados nos municípios de que trata o art.
1º.
Parágrafo único. A suspensão do prazo de
que trata este artigo terá como termo inicial o
1º (primeiro) dia do evento que ensejou a
decretação do estado de calamidade pública.
Art. 3º A RFB e a PGFN expedirão, nos limites
de suas competências, os atos necessários
para a implementação do disposto nesta
Portaria, inclusive a definição dos municípios
a que se refere o art. 1º.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação".
Observa-se que, nos termos da
referida portaria, afigura-se necessária a
expedição de atos por parte da Receita
Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional para fins de implementação do
benefício previsto na norma, o que demonstra
não se tratar de um norma auto-aplicável.
No mais, ressalte-se que a Portaria
n°12 foi editada no ano de 2012 para cuidar
de uma situação específica e direcionada tão
somente a uma determinada base territoral
onde ocorreu o estado de calamidade, não
possuindo, portanto, a força de uma norma
legal para abarcar toda e qualquer situação de
calamidade, principalmente em se tratando de
todo território nacional.

"Art. 1º As datas de vencimento de tributos
federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), devidos
pelos sujeitos passivos domiciliados nos
municípios abrangidos por decreto estadual
que tenha reconhecido estado de calamidade
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Ademais, a Portaria nº 12 de 2012
editada pelo Mistério da Fazenda, utiliza como
embasamento o art. 66 da Lei nº 7.450, de 23
de dezembro de 1985, e o art. 67 da Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999. Os
dispositivos legais referidos não conferem
nenhum tipo de baliza para que dilações de
prazos sejam realizadas por instrumento
infralegal.
Ora, o Ministro da Fazenda, conforme
os termos da legislação tributária, tem
competência para editar norma fixando a data
de vencimento de determinado tributo, mas tal
medida não pode se distanciar de forma
excessiva da hipótese de incidência ou
mesmo caracterizar efetivamente uma
moratória, pois tal instituto ou benefício fiscal,
que resulta na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, somente pode ser
estabelecido por lei, nos termos do artigo 152,
do CTN.
De acordo com o Supremo Tribunal
Federal, ofende o princípio da legalidade
tributária lei que delega matérias para normas
infralegais sem fixar parâmetros (STF.
Plenário. RE 704292/PR, Rel. Min. Dias
Toffoli, julgado em 19/10/2016 (repercussão
geral) (Info 844).
Portanto, diante da ausência de
parâmetros legais, não vislumbro fundamento
para aplicação, mesmo que por analogia, da
Portaria nº 12 de 2012 editada pelo Mistério
da Fazenda, conforme pretende a parte
Impetrante.
Não se desconhece que, no último dia
20 de março, o Senado aprovou o pedido de
reconhecimento de calamidade pública
enviado pelo governo federal diante da
pandemia de coronavírus, publicando o
Decreto 6/2020, que autoriza a União a
aumentar os gastos públicos e a não cumprir
a meta fiscal prevista para este ano. Segundo
o governo, o reconhecimento do estado de
calamidade pública, previsto para durar até 31
de dezembro, é necessário "em virtude do
monitoramento permanente da pandemia
Covid-19, da necessidade de elevação dos
gastos públicos para proteger a saúde e os
empregos dos brasileiros e da perspectiva de
queda de arrecadação".

Observa-se que o artigo 1° , do
referido decreto, estabelece que: " Fica
reconhecida , exclusivamente para fins do
artigo 65 da Lei Complementar n° 101, de 04
de maio de 2000, notadamente para as
dispensas do atingimento dos resultados
fiscais previstos no artigo 2° da Lei n° 13.898,
de 11 de novembro de 2019, e da limitação de
empenho de que trata o artigo 9° da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 200, a
ocorrência do estado de calamidade pública,
com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos
termos da solicitação do Presidente da
República encaminhada por meio da
Mensagem n° 93, de 18 de março de 2020."
Assim sendo, ressalte-se que o estado
de calamidade pública restou definido e
limitado aos termos do artigo 65, da Lei
Complementar 101/2000, que trata de
assuntos relacionados a dívida dos estados,
folha de pessoal, atingimento de resultados
fiscais, dentre outros, portanto, em princípio, o
estado de calamidade previsto no Decreto 6,
de 2020, não possui o alcance pretendido pela
Impetrante.
Atendo aos efeitos do estado de
calamidade na atividade econômica, foi
publicada pelo Ministério da Economia, no dia
3 de abril, a Portaria 139/2020 que prorroga o
prazo para pagamento de tributos federais de
março e abril, como medida emergencial em
meio à pandemia do coronavírus.
Oportuno transcrever os termos da
Portaria 139/2020:
"Art. 1º As contribuições previdenciárias de
que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991, devidas pelas empresas a que
se refere o inciso I do caput e o parágrafo
único do art. 15 da Lei nº 8.212, de 1991, e a
contribuição de que trata o art. 24 da Lei nº
8.212, de 1991, devida pelo empregador
doméstico, relativas às competências março e
abril de 2020, deverão ser pagas no prazo de
vencimento das contribuições devidas nas
competências julho e setembro de 2020,
respectivamente.
Art. 2º Os prazos de recolhimento da
Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS de que tratam o
art. 18 da Medida Provisória nº 2.158-35, de
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24 de agosto de 2001, o art. 10 da Lei nº
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o art.
11 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de
2003, relativas às competências março e abril
de 2020, ficam postergadas para os prazos de
vencimento dessas contribuições devidas nas
competências julho e setembro de 2020,
respectivamente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação no Diário Oficial da União."
Da análise da norma, verifico que
foram contempladas com a prorrogação do
prazo as contribuições previdenciárias
devidas por empresas e empregador
doméstico e também o recolhimento de
PIS/Pasep e Cofins. Para todos esses
tributos, as contribuições dos exercícios de
março e abril poderão ser pagas quatro meses
depois, em julho e setembro, junto com as
contribuições desses meses.
Nota-se, ainda, que a Receita Federal
editou a Portaria n° 543, de 20 de março de
2020, que estabelece, em caráter temporário,
dentre outras medidas, a suspensão de prazo
para prática de atos processuais no âmbito da
Receita Federal do Brasil até o dia 29 de maio
de 2020, bem como de procedimentos
administrativos, dentre os quais: a emissão
eletrônica automatizada de aviso de cobrança
e intimação para pagamento de tributos
(artigo 7° , inciso I); procedimento de exclusão
de contribuinte de parcelamento por
inadimplência de parcelas; fixando, ainda, que
o prazo estabelecido pode ser prorrogado
enquanto perdurar o estado de emergência de
saúde pública decorrente do coronavírus
(Covid-19).
Sobre o tema, ainda, foi editada a
Portaria Conjunta RFB/PGFN N° 555, de 23
de março de 2020, que dispõe sobre a
prorrogação por 90 dias do prazo de validade
das Certidões Negativas de Débitos relativos
a Créditos Tributários Federais e à Dívida
ativa da União (CND) e também das Certidões
Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos
relativos a Créditos Tributários e à Dívida
Ativa da União (CPEND), medida essa em
decorrência da pandemia relacionada ao
coronavírus (COVID-19).
Ressalte-se, ainda, a Instrução
Normativa RFB n° 1932, de 03 de abril de

2020, regulamenta a prorrogação do prazo
para entrega de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) dos
meses de abril, maio e junho de 2020;
estabelece a prorrogação do prazo para a
entrega de DCTFs, originalmente prevista
para transmissão até o 15° dia útil dos meses
de abril , maio e junho de 2020 para o até o
15° dia util do mes de julho de 2020, sem a
incidência de multa pelo atraso.
Desta sorte, verifica-se que o Governo
Federal observando a situação de crise editou
medidas para proteger a situação financeira
das empresas, sendo que o benefício ou
vantagem
assegurada
à
empresas,
certamente, deve ser , da mesma forma e por
maior razão, assegurada aos Municípios.
Ora, assim como a União Federal os
Municípios integram o Sistema Único de
Saúde e, certamente, estão passando por
momento de crise em razão do estado de
calamidade por conta da pandamia do novo
coronavirus, principalmente pela redução
significativa da arrecadação de impostos,
dentre outros, do imposto sobre serviços de
competência do ente municipal.
Não parece razoável que o Município
não tenha um tratamento igual ou mesmo
diferenciado, pois afigura-se desarrazoado a
exigência do pagamento das prestações
referentes ao parcelamento ou mesmo o
bloqueio do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM.
Ademais, frise-se: o Município atua de
forma direta e mais próxima no enfrentamento
das dificuldades, de toda ordem, para a
adoção de medidas no combate à pandemia
do coronavírus (COVID-19).
Não bastasse isso, sobre o tema, o
Supremo Tribunal Federal, analisando
demandas movidas por Estados da federação
em face da União Federal, vem reconhecendo
a necessidade de observância do princípio da
razoabilidade, de forma a demonstrar a
imperatividade de destinação de recursos
públicos para atenuar os graves riscos a
saúde em geral, para conceder a suspensão
dos pagamentos dos acordos fiscais
celebrados com a União Federal (ACO 3363,
Relator Ministro Alexandre de Morais).
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O referido entendimento já foi aplicado
em favor dos Estados de São Paulo (ACO
3363), Mato Grosso do Sul (ACO 3371), Acre
(ACO 3372), Pará (ACO 3373), Bahia (ACO
3365), Maranhão (ACO 3366), Paraná (ACO
3367), Paraíba (ACO 3368), Goiás (ACO
3262), Espiríto Santo (ACO 3375), Amazona,
(ACO 3376), Rondônia (ACO 3377),
Pernambuco (ACO 3369), Sergipe (ACO
3380), Mato Grosso (ACO 3379), Rio Grande
do Norte (ACO 3378), Santa Catarina (ACO
3370) e Alagoas (ACO 3374).

prática de qualquer ato atinente a cobrança
dos referidos parcelamentos, incluídos a
retenção de valores do FPM ou a exclusão do
impetrante dos referidos parcelamentos.

Assim sendo, em observância ao
princípio da isonomia e de forma a respeitar a
eficácia de precedentes judiciais, entendo
necessário conceder ao Município de Nova
Iguaçu o mesmo tratamento dado aos
Estados da Federação.

MARCELI MARIA CARVALHO SIQUEIRA

Cabe considerar, ainda, que a situação
de calamidade pública atinge todo território
nacional ao mesmo tempo, portanto, o
impacto financeiro e fiscal será enfrentado por
todos os entes da federação, sendo certo que
a União Federal, por concentrar a maior parte
da arrecadação tributária e gozar de maior
capacidade de endividamento, possui maiores
condições de suportar o impacto financeiro
decorrente do estado de calamidade
enfrentado.

PROCEDIMENTO COMUM Nº 500291337.2020.4.02.5120/RJ

De outro giro, observa-se que o
Decreto n.º 06/2020 reconhece o estado de
calamidade pública até 31/12/2020, sendo tal
prazo razoável para determinar o marco final
da garantia ao direito do Município de não ter
retido ou glosado qualquer numerário via
Fundo de Participação do Município - FPM a
título de constrangimento ou para forçar o
pagamento de parcelamentos fiscais ,
inclusive relativamente a reflexos , que
poderia prejudicar o acesso ou mesmo a
obtenção
de
novos
financiamentos,
parcelamentos ou mesmo transferências
voluntárias.
Diante do exposto, DEFIRO EM
PARTE A LIMINAR para determinar: (a) o
desbloqueio da parcela do Fundo de
Participação do Município - FPM , parcela
retida em 09/04/2020; (b) a suspensão até
31/12/2020 do vencimento das parcelas dos
parcelamentos de nº 620810963, n°
624267881 e n° 624286932, bem como, para
que a autoridade coatora se abstenha da

Notifique-se a autoridade Impetrada
para que, no prazo de 10 (dez) dias,
apresente suas informações.
Intime-se a União Federal, através da
PFN.

Juíza Federal

2ª Vara Federal de Nova Iguaçu
AUTOR: MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
RÉU: BANCO DO BRASIL SA
RÉU: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA
UNIÃO

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação cível, pelo rito
ordinário e com pedido de tutela provisória
antecipada em caráter antecedente, movida
pelo MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU em face
da UNIÃO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
CEF e BANCO DO BRASIL – BB, postulando
a suspensão do dever de honrar suas
obrigações decorrentes de três contratos de
financiamento que celebrou com a ré CEF, por
pelo menos 180 (cento e oitenta) dias,
fundamentando seu pleito na epidemia do
Covid-19, cujos reflexos na sociedade são
públicos e notórios.
Alega, em apertada síntese, que
pedidos idênticos vêm sendo deferidos pelo
STF no que se refere a relações contratuais

Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu - RJ.
Rua Dr. Ataíde Pimenta de Morais, n° 335 – Centro – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.210-190

881
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

entre estados da federação e a União; que o
Decreto Legislativo nº 6 de 2020, que
reconheceu a situação de calamidade pública
para os fins do art. 65 da LRF, autorizaria a
suspensão dos pagamentos até o termo final
de seus efeitos, i.e., 31 de dezembro deste
ano; que em razão da excepcionalidade dos
gastos com saúde, associada à queda de
receita pelas medidas de isolamento social
impostas pelos governos federal e estadual,
não terá condições de honrar os
compromissos sem descurar na prestação de
serviços de saúde pública e, por fim, que seu
pedido encontra abrigo nos artigos 478 a 480
do Código Civil.
Requer, ao fim, além da suspensão
dos pagamentos pelo prazo previsto, que os
réus não considerem a municipalidade em
mora na execução dos contratos, de modo a
se absterem de efetuar quaisquer bloqueios
de repasse do FPM e ou medidas de cobrança
em razão dos contratos objetos da lide (nº
0229.034-36/07, nº 0530.748-DV.52 e nº
0085667-41), com valor mensal dos repasses
na ordem de R$ 1.340.023,13 (um milhão,
trezentos e quarenta mil e vinte e três reais e
treze centavos), conforme sua inicial.
Pois bem. Como sabido, a concessão
da tutela de urgência exige a demonstração
da probabilidade do direito e do perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo,
vide art. 300 do CPC.
No que se refere à probabilidade do
direito,
a exemplo
do
decidido
–
monocraticamente - pelo STF na ACO
3363/SP, dentre outras, o direito à vida e à
saúde figuram como representação imediata
da dignidade da pessoa humana e, portanto,
como fundamento da República. Além disso,
se extrai dos artigos 196 e 197 da CRFB que
a saúde é direito de todos e dever do Estado,
de modo que tais valores gozam de prioridade
na
prestação
de serviços
públicos,
configurando-se como essenciais na atuação
da municipalidade.
Em que pese a necessidade de as
partes
contratantes
honrarem
seus
compromissos livremente pactuados, é
evidente que uma situação como a
atualmente
experimentada
desequilibra
sobremaneira
a
relação
contratual
anteriormente
avençada.
Seja
pela

necessidade de verter maiores esforços
financeiros ao setor da saúde pública, seja
pelo decréscimo na arrecadação municipal
em razão da diminuição da circulação
econômica pelas medidas de isolamento
social com o intuito de atenuar a velocidade
de propagação da doença, o fato é que as
condições financeiras que o município autor
ostenta em razão do início da epidemia são
presumidamente diferentes daquelas que
possuía em tempos ditos ordinários.
Todavia, ao contrário do alegado na
inicial, a situação não tem subsunção no
previsto pelo art. 478 do Código Civil. Embora
a prestação de uma parte tenha se tornado
aparentemente excessivamente onerosa em
razão de acontecimentos extraordinários, não
surge daí extrema vantagem para a outra; ao
revés, o que o município pretende é repassar
o custo da imprevisibilidade à outra parte do
contrato, que daquela não se beneficia nem
tem responsabilidade por sua causação.
Assim, a questão se volta a definir, com vistas
na razoabilidade, se é justificável repassar o
preço da extraordinariedade da situação ao
credor nos contratos firmados entre município
e ré.
Parece que dois aspectos devem ser
levados em consideração, sem maiores
alongamentos argumentativos: a) a maior
capacidade econômica da CEF, para quem
obviamente o atraso no recebimento de cerca
de um milhão e trezentos mil reais mensais
não representa risco à sua higidez financeira;
e b) a atuação essencialíssima do município
na ponta do sistema de saúde pública,
majorada pela premência de um colapso na
relação entre número de leitos e de pacientes
atingidos pela nova doença. Afinal, nas
palavras do Ministro Alexandre de Moraes, na
já citada ACO 3363, “a pandemia de COVID19 (Coronavírus) é uma ameaça real e
iminente, que irá extenuar a capacidade
operacional do sistema público de saúde, com
consequências
desastrosas
para
a
população, caso não sejam adotadas medidas
de efeito imediato.”
Desta maneira, parece-me que
permitir que a gestão municipal destine os
recursos que usaria para honrar as parcelas
contratuais ao combate da epidemia,
versando-os exclusivamente à saúde pública,
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corresponde a uma leitura mais eficiente de
respeito a direitos fundamentais previstos
constitucionalmente.
Considere-se, ainda, que não se está
exonerando o município de suas obrigações,
mas apenas reconhecendo, em juízo inicial,
que a suspensão destas por determinado
prazo, desde que os recursos sejam voltados
para a saúde pública, parece ser a medida
mais adequada ao momento.
Por óbvio que há inúmeras objeções a
este entendimento. A mais evidente diria que
o valor cujo pagamento é suspenso,
isoladamente considerado, não afeta o
balanço da empresa pública ré, mas que
sistemicamente, se todos os municípios
devedores tomassem (como deverão tomar,
imagino) a mesma medida, decerto que a CEF
sentiria os efeitos financeiros de forma mais
aguda.
Se
as
circunstâncias
são
aproximadamente
as
mesmas,
a
impossibilidade de universalização da medida
deveria ser o suficiente para impedir sua
decretação de forma particular.
Outro ponto sensível diz respeito ao
regime jurídico ao qual a execução dos
contratos se submete. Em se tratando de
contratos regidos pelo direito privado, faltaria
previsão legal para o deferimento desta
espécie de moratória. Como já dito, a
prestação contratual não se tornou
excessivamente vantajosa para a CEF, de
modo que não é o caso de aplicação da teoria
da imprevisão e readequação das obrigações
contratuais, mas sim de transferência dos
ônus da imprevisibilidade para a parte
economicamente mais forte na relação.
Penso que estas e outras objeções
que venham a ser alegadas serão
exaustivamente debatidas por ocasião da
instrução e conhecimento exauriente do
processo. Por ora, em sede liminar, considero
preenchido o requisito da probabilidade do
direito.
No que tange ao perigo da demora, a
possibilidade de o município autor ter suas
cotas do FPM retidas pelos réus em razão de
excussão de garantias contratuais parece ser
um cenário terrível. Tudo leva a crer que o
município autor precisará dispor de todos os
seus recursos financeiros para atenuar os

efeitos da doença sobre a sua população, de
modo que permitir que atrase o pagamento
dos contratos, mas permaneça sujeito às
medidas de garantia dos credores, sobretudo
à retenção do Fundo de Participação dos
Municípios, configuraria flagrante contradição.
Outrossim, todos os meios de
comunicação preveem o incremento do
número de casos para as próximas semanas,
de forma que a utilização destes recursos à
saúde pública deve ser deferida o mais rápido
possível, sendo inviável aguardar toda a
instrução e o conhecimento pleno, sob pena
de as condições de atendimento à população
já terem se tornado colapsadas.
Por isto, verifico também presente
ao caso o perigo da demora.
Por fim, a questão do prazo da
suspensão. Em que pese o decreto legislativo
que reconheceu a situação de calamidade
pública não ser literalmente aplicável, penso
que fornece um parâmetro razoável de tempo
para que a municipalidade possa não apenas
lidar com a epidemia de forma eficaz, mas
também recompor suas finanças após o pico
da doença para dar continuidade ao
pagamento. Ademais, este prazo pode ser
objeto de composição entre as partes,
considerando o rito processual previsto no art.
303, §1º, II, do CPC.
Portanto, com base na fundamentação
acima, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA para permitir que o MUNICÍPIO
DE NOVA IGUAÇU suspenda o pagamento
das prestações vincendas dos contratos
celebrados com a ré CEF, de nº 0229.03436/07, nº 0530.748-DV.52 e nº 0085667-41,
estendendo o vencimento de tais dívidas para
a partir de 31 de dezembro de 2020, ou até
manifestação judicial ulterior. Defiro também a
imposição de obrigação de não-fazer aos
réus UNIÃO e BANCO DO BRASIL, para
que se abstenham de impor medidas de
garantia previstas nos contratos na
hipótese de não-pagamento, sob pena de
imposição de penalidades processualmente
previstas.
Ao autor para o aditamento a que se
refere o art. 303, §1º, I, do CPC, bem como
para que junte cópia dos atos de nomeação
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dos procuradores municipais subscritores da
inicial.
Sem prejuízo, citem-se os réus para
defesa e manifestação a respeito da
possibilidade de conciliação ou mediação,
tendo
em
vista
a
situação
de
excepcionalidade do funcionamento da
Justiça Federal em regime de trabalho por
acesso remoto.
Intimem-se para cumprimento.

RAFFAELE FELICE PIRRO
Juiz Federal
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DIREITO ADMINISTRATIVO GLOBAL

AUTORIZAÇÃO DO USO EMERGENCIAL
DA VACINA Pfizer-BioNTech PELA FDA.

December 23, 2020
Pfizer Inc.
Attention: Ms. Elisa Harkins
500 Arcola Road
Collegeville, PA 19426
Dear Ms. Harkins:
On February 4, 2020, pursuant to Section
564(b)(1)(C) of the Act, the Secretary of the
Department of Health and Human Services
(HHS) determined that there is a public health
emergency that has a significant potential to
affect national security or the health and
security of United States citizens living abroad,
and that involves the virus that causes COVID19.1 On the basis of such determination, the
Secretary of HHS on March 27, 2020,
declared that circumstances exist justifying the
authorization of emergency use of drugs and
biological products during the COVID-19
pandemic, pursuant to Section 564 of the Act,
subject to terms of any authorization issued
under that section.2
On December 11, 2020, the Food and Drug
Administration (FDA) issued an Emergency
Use Authorization (EUA) for emergency use of
Pfizer-BioNTech COVID‑19 Vaccine for the
prevention of Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) for individuals 16 years of age
and older, as described in the Scope of
Authorization (Section II) of this letter,
pursuant to Section 564 of the Federal Food,
Drug, and Cosmetic Act (the FD&C Act or the
Act) (21 U.S.C. 360bbb-3).
On December 23, 2020, having concluded that
revising this EUA is appropriate to protect the
public health or safety under section 564(g)(2)
of the Act, FDA is reissuing the December 11,
2020 letter in its entirety with revisions
incorporated to remove reference to the
number of doses per vial after dilution, to
clarify instructions for vaccination provider

reporting to VAERS, and to provide other
technical corrections. The Fact Sheet for
Healthcare Providers Administering Vaccine
(Vaccination Providers) is being revised to
clarify the number of doses of vaccine per vial
after dilution and the instructions for reporting
to VAERS. In addition, the Fact Sheet for
Healthcare Providers Administering Vaccine
(Vaccination Providers) and the Fact Sheet for
Recipients and Caregivers are being revised
to include additional information on safety
monitoring and to clarify information about the
availability of other COVID-19 vaccines.
Pfizer-BioNTech COVID‑19 Vaccine is for use
for active immunization to prevent COVID-19
caused by severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in individuals 16
years of age and older. The vaccine contains
a nucleoside-modified messenger RNA
(modRNA) encoding the viral spike (S)
glycoprotein of SARS-CoV-2 formulated in
lipid particles. It is an investigational vaccine
not licensed for any indication.
FDA reviewed safety and efficacy data from an
ongoing phase 1/2/3 trial in approximately
44,000 participants randomized 1:1 to receive
Pfizer-BioNTech COVID‑19 Vaccine or saline
control. The trial has enrolled participants 12
years of age and older. FDA’s review has
considered the safety and effectiveness data
as they relate to the request for emergency
use authorization in individuals 16 years of
age and older. FDA’s review of the available
safety data from 37,586 of the participants 16
years of age and older, who were followed for
a median of two months after receiving the
second dose, did not identify specific safety
concerns that would preclude issuance of an
EUA. FDA’s analysis of the available efficacy
data from 36,523 participants 12 years of age
and older without evidence of SARS-CoV-2
infection prior to 7 days after dose 2 confirm
the vaccine was 95% effective (95% credible
interval 90.3, 97.6) in preventing COVID-19
occurring at least 7 days after the second dose
(with 8 COVID-19 cases in the vaccine group
compared to 162 COVID-19 cases in the
placebo group). Based on these data, and
review of manufacturing information regarding
product quality and consistency, it is
reasonable to believe that Pfizer-BioNTech
COVID‑19 Vaccine may be effective.
Additionally, it is reasonable to conclude,
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based on the totality of the scientific evidence
available, that the known and potential
benefits of Pfizer-BioNTech COVID‑19
Vaccine outweigh the known and potential
risks of the vaccine, for the prevention of
COVID-19 in individuals 16 years of age and
older. Finally, on December 10, 2020, the
Vaccines and Related Biological Products
Advisory Committee voted in agreement with
this conclusion.
Having concluded that the criteria for issuance
of this authorization under Section 564(c) of
the Act are met, I am authorizing the
emergency use of Pfizer-BioNTech COVID‑19
Vaccine for the prevention of COVID-19, as
described in the Scope of Authorization
section of this letter (Section II) and subject to
the terms of this authorization.

• Pfizer Inc. will supply Pfizer-BioNTech
COVID‑19 Vaccine either directly or through
authorized distributor(s)4, to emergency
response stakeholders5 as directed by the
U.S. government, including the Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) and/or
other designee, for use consistent with the
terms and conditions of this EUA;
• The Pfizer-BioNTech COVID‑19 Vaccine
covered by this authorization will be
administered by vaccination providers6 and
used only to prevent COVID-19 in individuals
ages 16 and older; and
• Pfizer-BioNTech COVID‑19 Vaccine may be
administered by a vaccination provider without
an individual prescription for each vaccine
recipient.

I. Criteria for Issuance of Authorization

Product Description

I have concluded that the emergency use of
Pfizer-BioNTech COVID‑19 Vaccine for the
prevention of COVID-19 when administered
as described in the Scope of Authorization
(Section II) meets the criteria for issuance of
an authorization under Section 564(c) of the
Act, because:

The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine is
supplied as a frozen suspension in multiple
dose vials; each vial must be diluted with 1.8
mL of sterile 0.9% Sodium Chloride Injection,
USP prior to use to form the vaccine. The
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine does not
contain a preservative.

1. SARS-CoV-2 can cause a serious or lifethreatening disease or condition, including
severe respiratory illness, to humans infected
by this virus;

Each 0.3 mL dose of the Pfizer-BioNTech
COVID-19 Vaccine contains 30 mcg of a
nucleoside-modified
messenger
RNA
(modRNA) encoding the viral spike (S)
glycoprotein of SARS-CoV-2. Each dose of
the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine also
includes the following ingredients: lipids (0.43
mg (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1diyl)bis(2-hexyldecanoate),
0.05
mg
2[(polyethylene
glycol)-2000]-N,Nditetradecylacetamide,
0.09
mg
1,2distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, and
0.2 mg cholesterol), 0.01 mg potassium
chloride, 0.01 mg monobasic potassium
phosphate, 0.36 mg sodium chloride, 0.07 mg
dibasic sodium phosphate dihydrate, and 6 mg
sucrose. The diluent (0.9% Sodium Chloride
Injection) contributes an additional 2.16 mg
sodium chloride per dose.

2. Based on the totality of scientific evidence
available to FDA, it is reasonable to believe
that Pfizer-BioNTech COVID‑19 Vaccine may
be effective in preventing COVID-19, and that,
when used under the conditions described in
this authorization, the known and potential
benefits of Pfizer-BioNTech COVID‑19
Vaccine when used to prevent COVID-19
outweigh its known and potential risks; and
3. There is no adequate, approved, and
available alternative to the emergency use of
Pfizer-BioNTech COVID‑19 Vaccine to
prevent COVID-19.3
II. Scope of Authorization
I have concluded, pursuant to Section
564(d)(1) of the Act, that the scope of this
authorization is limited as follows:

The dosing regimen is two doses of 0.3 mL
each, 3 weeks apart.

The manufacture of the authorized PfizerBioNTech COVID‑19 Vaccine is limited to
those facilities identified and agreed upon in
Pfizer’s request for authorization.
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The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine vial
label and carton labels are clearly marked for
“Emergency Use Authorization.” The PfizerBioNTech COVID‑19 Vaccine is authorized to
be distributed, stored, further redistributed,
and administered by emergency response
stakeholders when packaged in the authorized
manufacturer packaging (i.e., vials and
cartons), despite the fact that the vial and
carton labels may not contain information that
otherwise would be required under the FD&C
Act.
Pfizer-BioNTech COVID‑19 Vaccine is
authorized for emergency use with the
following product-specific information required
to be made available to vaccination providers
and recipients, respectively (referred to as
“authorized labeling”):
• Fact Sheet for Healthcare Providers
Administering
Vaccine
(Vaccination
Providers): Emergency Use Authorization
(EUA) of Pfizer-BioNTech COVID‑19 Vaccine
to Prevent Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)
• Fact Sheet for Recipients and Caregivers:
Emergency Use Authorization (EUA) of PfizerBioNTech COVID‑19 Vaccine to Prevent
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in
Individuals 16 Years of Age and Older
I have concluded, pursuant to Section
564(d)(2) of the Act, that it is reasonable to
believe that the known and potential benefits
of Pfizer-BioNTech COVID‑19 Vaccine, when
used to prevent COVID-19 and used in
accordance with this Scope of Authorization
(Section II), outweigh its known and potential
risks.
I have concluded, pursuant to Section
564(d)(3) of the Act, based on the totality of
scientific evidence available to FDA, that it is
reasonable to believe that Pfizer-BioNTech
COVID‑19 Vaccine may be effective in
preventing COVID-19 when used in
accordance with this Scope of Authorization
(Section II), pursuant to Section 564(c)(2)(A)
of the Act.

BioNTech COVID‑19 Vaccine (as described in
this Scope of Authorization (Section II)) meets
the criteria set forth in Section 564(c) of the Act
concerning safety and potential effectiveness.
The emergency use of Pfizer-BioNTech
COVID‑19 Vaccine under this EUA must be
consistent with, and may not exceed, the
terms of the Authorization, including the Scope
of Authorization (Section II) and the Conditions
of Authorization (Section III). Subject to the
terms of this EUA and under the
circumstances set forth in the Secretary of
HHS's
determination
under
Section
564(b)(1)(C) described above and the
Secretary of HHS’s corresponding declaration
under Section 564(b)(1), Pfizer-BioNTech
COVID‑19 Vaccine is authorized to prevent
COVID-19 in individuals 16 years of age and
older as described in the Scope of
Authorization (Section II) under this EUA,
despite the fact that it does not meet certain
requirements otherwise required by applicable
federal law.
III. Conditions of Authorization
Pursuant to Section 564 of the Act, I am
establishing the following conditions on this
authorization:
Pfizer Inc. and Authorized Distributor(s)
A. Pfizer Inc. and authorized distributor(s) will
ensure that the authorized Pfizer-BioNTech
COVID‑19 Vaccine is distributed, as directed
by the U.S. government, including CDC and/or
other designee, and the authorized labeling
(i.e., Fact Sheets) will be made available to
vaccination
providers,
recipients,
and
caregivers consistent with the terms of this
letter.
B. Pfizer Inc. and authorized distributor(s) will
ensure that appropriate storage and cold chain
is maintained until delivered to emergency
response stakeholders’ receipt sites.

C. Pfizer Inc. will ensure that the terms of this
EUA are made available to all relevant
stakeholders (e.g., emergency response
stakeholders, authorized distributors, and
vaccination providers) involved in distributing
Having reviewed the scientific information
or receiving authorized Pfizer-BioNTech
available to FDA, including the information
COVID‑19 Vaccine. Pfizer Inc. will provide to
supporting the conclusions described in
all relevant stakeholders a copy of this letter of
Section I above, I have concluded that Pfizerauthorization
and
communicate
any
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subsequent amendments that might be made
to this letter of authorization and its authorized
labeling.
D. Pfizer Inc. may develop and disseminate
instructional and educational materials (e.g.,
video
regarding
vaccine
handling,
storage/cold-chain management, preparation,
disposal) that are consistent with the
authorized emergency use of the vaccine as
described in the letter of authorization and
authorized labeling, without FDA’s review and
concurrence, when necessary to meet public
health needs during an emergency. Any
instructional and educational materials that
are inconsistent with the authorized labeling
are prohibited.
E. Pfizer Inc. may request changes to this
authorization, including to the authorized Fact
Sheets for Pfizer-BioNTech COVID‑19
Vaccine, that do not alter the analysis of
benefits and risks that underlies this
authorization and FDA may determine that
such changes may be permitted without
amendment of this EUA. That determination
must be made by joint decision of the Office of
Vaccines
Research
and
Review
(OVRR)/Center for Biologics Evaluation and
Research (CBER), the Preparedness and
Response Team (PREP)/Office of the Center
Director (OD)/CBER, and the Office of
Counterterrorism and Emerging Threats
(OCET)/Office of the Chief Scientist/Office of
the Commissioner (OCS).
F. Pfizer Inc. will report to Vaccine Adverse
Event Reporting System (VAERS):
• Vaccine administration errors whether or not
associated with an adverse event;
• Serious adverse events (irrespective of
attribution to vaccination);
• Cases of Multisystem Inflammatory
Syndrome in children and adults; and
• Cases of COVID-19 that result in
hospitalization or death, that are reported to
Pfizer Inc.
These reports should be submitted to VAERS
as soon as possible but no later than 15
calendar days from initial receipt of the
information by Pfizer Inc.

G. Pfizer Inc. must submit to Investigational
New Drug application (IND) number 19736
periodic safety reports at monthly intervals,
within 15 days after the last day of a month,
beginning after the first full calendar month
after authorization. Each periodic safety report
is required to contain descriptive information
which includes:
• A narrative summary and analysis of adverse
events submitted during the reporting interval,
including interval and cumulative counts by
age groups, special populations (e.g.,
pregnant women), and adverse events of
special interest.
• Newly identified safety concerns in the
interval; and
• Actions taken since the last report because
of adverse experiences (for example, changes
made to Healthcare Providers Administering
Vaccine (Vaccination Providers) Fact Sheet,
changes made to studies or studies initiated).
H. No changes will be implemented to the
description of the product, manufacturing
process, facilities, or equipment without
notification to and concurrence by the Agency.
I. All manufacturing facilities will comply with
Current
Good
Manufacturing
Practice
requirements.
J. Pfizer Inc. will submit to the EUA file
Certificates of Analysis (CoA) for each drug
product lot at least 48 hours prior to vaccine
distribution. The CoA will include the
established specifications and specific results
for each quality control test performed on the
final drug product lot.
K. Pfizer Inc. will submit to the EUA file
quarterly manufacturing reports that include a
listing of all Drug Substance and Drug Product
lots produced after issuance of this
authorization. This report must include lot
number, manufacturing site, date of
manufacture, and lot disposition, including
those lots that were quarantined for
investigation or those lots that were rejected.
Information on the reasons for lot quarantine
or rejection must be included in the report. The
first report is due July 2021.
L. Pfizer Inc. and authorized distributor(s) will
maintain records regarding release of Pfizer-
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BioNTech COVID‑19 Vaccine for distribution
(i.e., lot numbers, quantity, release date).

appropriate storage
maintained.

M. Pfizer Inc. and authorized distributor(s) will
make available to FDA upon request any
records maintained in connection with this
EUA.

Vaccination Providers

N. Pfizer Inc. will conduct post-authorization
observational study(ies) to evaluate the
association between Pfizer-BioNTech COVID19 Vaccine and a pre-specified list of adverse
events of special interest, along with deaths
and hospitalizations, and severe COVID-19.
The study population should include
individuals administered the authorized PfizerBioNTech COVID-19 Vaccine under this EUA
in the general U.S. population (16 years of age
and older), populations of interest such as
healthcare workers, pregnant women,
immunocompromised
individuals,
subpopulations with specific comorbidities.
The study(ies) should be conducted in large
scale databases with an active comparator.
Pfizer Inc. will provide protocols and status
update reports to the IND 19736 with agreedupon study designs and milestone dates.
Emergency Response Stakeholders
O. Emergency response stakeholders will
identify vaccination sites to receive authorized
Pfizer-BioNTech COVID‑19 Vaccine and
ensure its distribution and administration,
consistent with the terms of this letter and
CDC’s COVID-19 Vaccination Program.
P. Emergency response stakeholders will
ensure that vaccination providers within their
jurisdictions are aware of this letter of
authorization, and the terms herein and any
subsequent amendments that might be made
to the letter of authorization, instruct them
about the means through which they are to
obtain and administer the vaccine under the
EUA, and ensure that the authorized labeling
[i.e., Fact Sheet for Healthcare Providers
Administering
Vaccine
(Vaccination
Providers) and Fact Sheet for Recipients and
Caregivers] is made available to vaccination
providers through appropriate means (e.g., email, website).
Q. Emergency response stakeholders
receiving
authorized
Pfizer-BioNTech
COVID‑19 Vaccine will ensure that

and

cold

chain

is

R. Vaccination providers will administer the
vaccine in accordance with the authorization
and will participate and comply with the terms
and training required by CDC’s COVID-19
Vaccination Program.
S. Vaccination providers will provide the Fact
Sheet for Recipients and Caregivers to each
individual receiving vaccination and provide
the necessary information for receiving their
second dose.
T. Vaccination providers administering PfizerBioNTech COVID‑19 Vaccine must report the
following information associated with the
administration of Pfizer-BioNTech COVID‑19
Vaccine of which they become aware to
VAERS in accordance with the Fact Sheet for
Healthcare Providers Administering Vaccine
(Vaccination Providers):
• Vaccine administration errors whether or not
associated with an adverse event
• Serious adverse events (irrespective of
attribution to vaccination)
• Cases of Multisystem Inflammatory
Syndrome in children and adults
• Cases of COVID-19
hospitalization or death

that

result

in

Complete and submit reports to VAERS online
at https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. The
VAERS reports should include the words
“Pfizer-BioNTech COVID‑19 Vaccine EUA” in
the description section of the report. More
information is available at vaers.hhs.gov or by
calling 1-800-822-7967. To the extent feasible,
report to Pfizer Inc. by contacting 1-800-4381985 or by providing a copy of the VAERS
form to Pfizer Inc.; Fax: 1-866-635-8337.
U. Vaccination providers will conduct any
follow-up requested by the U.S government,
including CDC, FDA, or other designee,
regarding adverse events to the extent
feasible given the emergency circumstances.
V. Vaccination providers will monitor and
comply with CDC and/or emergency response
stakeholder
vaccine
management
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requirements (e.g., requirements concerning
obtaining, tracking, and handling vaccine) and
with requirements concerning reporting of
vaccine administration data to CDC.

RADM Denise M. Hinton

W. Vaccination providers will ensure that any
records associated with this EUA are
maintained until notified by FDA. Such records
will be made available to CDC, and FDA for
inspection upon request.

Enclosures

Conditions Related to Printed
Advertising, and Promotion

Matter,

Chief Scientist
Food and Drug Administration

Íntegra do artigo disponível em: <
https://www.fda.gov/media/144412/download
>

X. All descriptive printed matter, advertising,
and promotional material, relating to the use of
the Pfizer-BioNTech COVID‑19 Vaccine shall
be consistent with the authorized labeling, as
well as the terms set forth in this EUA, and
meet the requirements set forth in section
502(a) and (n) of the FD&C Act and FDA
implementing regulations.
Y. All descriptive printed matter, advertising,
and promotional material relating to the use of
the Pfizer-BioNTech COVID‑19 Vaccine
clearly and conspicuously shall state that:
• This product has not been approved or
licensed by FDA, but has been authorized for
emergency use by FDA, under an EUA to
prevent Coronavirus Disease 2019 (COVID19) for use in individuals 16 years of age and
older; and
• The emergency use of this product is only
authorized for the duration of the declaration
that circumstances exist justifying the
authorization of emergency use of the medical
product under Section 564(b)(1) of the FD&C
Act unless the declaration is terminated or
authorization revoked sooner.
IV. Duration of Authorization
This EUA will be effective until the declaration
that circumstances exist justifying the
authorization of the emergency use of drugs
and biological products during the COVID-19
pandemic is terminated under Section
564(b)(2) of the Act or the EUA is revoked
under Section 564(g) of the Act.
Sincerely,
--/S/-____________________________
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