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ACRE (AC)
▪ Decreto com restrições ao funcionamento
de comércio – Decreto 5496/2020, de 20 de
março (link)
▪ Decreto Calamidade Pública - Decreto
Legislativo 2/2020, de 20 de março (link)

RIO BRANCO (AC)

AMAPÁ (AP)

MACAPÁ (AP)

▪ Decretada Emergência de Saúde Pública –
Decreto 1.375/2020 (link).
▪ Home-office de servidores.
▪ Suspensão de aulas e restrições a atividades
de lazer.

▪
▪
▪
▪

AMAZONAS (AM)
▪ Restrições a comércios e empresas - Decreto
nº 42.099, de 21 de março de 2020 (link)

MANAUS (AM)

PARÁ (PA)

BELÉM (PA)

▪ Estado de calamidade (link)
▪ Home-office de servidores, suspensão de aulas
e restrição de eventos e atividades de lazer –
Decreto 609/2020 (link).
▪ Restrição ao funcionamento de comércio e
lazer

▪ Decretada emergência de saúde pública.
▪ Criação de Gabinete de Crise.
▪ Suspensão de aulas e atividades de lazer.

▪ Decretada Emergência de Saúde Pública
(Decreto 196/2020).
▪ Criado Gabinete de Crise.
▪ Suspensão de aulas.
▪ Suspensão de eventos e lazer.

Decretada Emergência de Saúde Pública.
Gabinete de crise .
Home-office de servidores.
Suspensão de aulas e de lazer.

▪ Decretada Emergência de Saúde Pública
(Portaria 29, de 17 de março).
▪ Restrições a comércios e empresas - Decreto nº
42.099, de 21 de março de 2020 (link)
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RONDÔNIA (RO)

PORTO VELHO (RO)

▪ Estado de Calamidade Pública; Restringe o
funcionamento de comércio e lazer – Decreto
24.887/2020, de 20 de março (link)

▪ Estado de Calamidade Pública no município
(link)
▪ Proíbe feiras livres no município (link)

RORAIMA (RR)

BOA VISTA (RR)

▪ Decretada Emergência de Saúde Pública,
home-office de servidores que estiveram em
local com infectados, suspensão de aula e
restrição de eventos e atividades de lazer –
Decreto 28.587/2020 (link).

▪ Restrições a comércios e empresas.
▪ Suspensão todas as atividades do comércio em
geral (link)

TOCANTINS (TO)

PALMAS (TO)

▪ Decretação estado de calamidade pública Decreto n° 6.072/2020, de 21 de março (link) .

▪ Declara estado de calamidade pública –
Decreto 1863/2020, de 22 de março (link).
▪ Home-office de servidores; Restrição de
comércio e empresas; Suspensão de aulas e
atividades de lazer – Decreto Nº 1.859/2020 (link).
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BAHIA (BA)
▪
▪
▪
▪

Decretado estado de calamidade (link).
Suspensão de aulas e restrições a atividades de
lazer – Decreto 19.529/2020 (link).
Restrição transportes – Decreto 19.553/2020, de 21
de março (link)
Suspende pelo período de 10 (dez) dias, a
circulação, saída e a chegada de qualquer
transporte coletivo intermunicipal, público e
privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades
regular, fretamento, complementar, alternativo e
de vans (link)

SERGIPE (SE)
▪

▪
▪
▪

Decretada Emergência de Saúde Pública, criado
Comitê Gestor de Emergência, home-office de
servidores, suspensão de aulas, restrições a
atividades de lazer – Decreto 40.560/2020 (link).
Restrições ao funcionamento de comércio e
empresas e ao transporte - Decreto 40.563/2020,
de 20 de março (link)
Home-office de servidores (total ou parcial) – link
Suspensão de aulas (link)

SALVADOR (BA)
▪ Decretada Emergência de Saúde Pública,
restrição a eventos e funcionamento de
comércio e empresas – Decreto 32.628, de 18
de março.
▪ Trabalho remoto para servidores em grupos
de risco - Decreto nº 32.268/2020, de 18 de
março (link)
▪ Restrições a comércio e empresas (link)

ARACAJU (SE)
▪ Decretada Emergência de Saúde Pública,
criado Comitê Gestor de Emergência, homeoffice de servidores, suspensão de aulas,
restrições a atividades de lazer – Decreto Nº
6.094 de 16 de março de 2020.
▪ Restrições a comércio e empresas (link)

ALAGOAS (AL)

MACEIÓ (AL)

▪ Emergência de Saúde Pública – Decreto
69.541/2020, de 19 de março (link)
▪ Criação de Gabinete de crise – Decreto
69.531/2020, de 19 de março (link)
▪ Restrições ao funcionamento de comércio e
empresas – Decreto 69.541/2020, de 19 de
março (link)
▪ Restrição aos transportes - Decreto
69.541/2020, de 19 de março (link)

▪ Decreto de Emergência em Saúde Pública,
Gabinete de Crise criado e suspensão de
atividades de lazer - Decreto Nº. 8.846
Maceió/AL, 16 de março de 2020.
▪ Home office de servidores (link)
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PARAÍBA (PB)
Decreto de calamidade pública – Decreto
40.134/2020, de 20 de março (link) .
Suspensão de eventos e atividades de lazer e de
funcionamento do comércio – Decreto 40.135/2020,
de 20 de março (link).
Suspensão no âmbito do Porto de Cabedelo do
desembarque e circulação da tripulação dos
navios de carga (link)
Contratação temporária de profissional de saúde
(link)
Home-office de servidores (total ou parcialmente) link

▪
▪
▪
▪
▪

PERNAMBUCO (PE)
Alteração ICMS itens essenciais – Decreto 48
838/2020, de 23 de março (link)
Suspensão de eventos e atividades de lazer –
Decreto 48.837/2020, de 23 de março (link)
▪ Calamidade Pública – Decreto 48.833/2020, de 20
de março (link)
▪ Fechamento de comércio e empresas – Decreto
48.834/2020, de 20 de março (link)
▪ Restrição de transporte terrestre – Decreto
48.836/2020, de 22 de março (link)
▪ Contratação temporária de profissional de saúde
(link)
▪
▪
▪

JOÃO PESSOA (PB)
▪ Fechamento de comércio e empresas (link)
▪ Restrição de transporte terrestre (link).
▪ Fechamento de comércio e empresas (link)

RECIFE (PE)
▪ Decreto de Emergência, de 17 de março,
▪ Restrição às atividades de lazer – Decreto
33.552/2020, de 20 de março (link)
▪ Restrição ao comércio e empresas – Decreto
48.832/2020, de 19 de março (link) e Decreto
33.546/2020, de 20 de março (link)
▪ Home-office de servidores (total ou
parcialmente) – link
▪ Contratação temporária de profissional de saúde
(link)

RIO GRANDE DO NORTE (RN)

NATAL (RN)

▪ Calamidade Pública – Decreto 29.534/2020,
de 19 de março (link)
▪ Criado Gabinete de Crise – Decreto
29.521/2020 (link).
▪ Home-office de servidores – Decreto
29.512/2020 (link).
▪ Fechamento de comércio e empresas –
Decreto 29.541/2020, de 20 de março (link)
▪ Recomendações direcionadas aos
municípios (link)

▪ Calamidade Pública – Decreto 11.923/2020, de
20 de março (link)
▪ Home-office de servidores – Portaria 008/2020, de
19 de março (link)
▪ Restrição de transporte terrestre – Decreto
11.924/2020, de 20 de março (link)
▪ Suspensão de eventos e atividades de lazer (link)
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CEARÁ (CE)

FORTALEZA (CE)

▪ Complementação da lista de serviços que
irão funcionar durante a crise – Decreto
33.523/2020, de 23 de março (link)
▪ Decretada Emergência de Saúde Pública,
restrição de eventos e atividades de lazer e
suspensão de aulas – Decreto 33.510/2020
(link).
▪ Suspensão atividades comerciais - Decreto
33.519/2020, de 19 de março (link)
▪ Atualiza regras de funcionamento do
comércio – Decreto 33.521/2020, de 21 de
março (link)

▪ Decretação de Emergência em Saúde Pública,
home-office de servidores, suspensão de aulas e
atividades de lazer - Decreto 14.611, de 17 de
março.

PIAUÍ (PI)

TEREZINA (PI)

▪ Calamidade pública – Decreto 18.895/2020,
de 19 de março (link).
▪ Comitê de crise – Decreto 18.884/2020, de 16
de março (link)
▪ Suspensão das atividades comerciais e de
prestação de serviços – Decreto 18.901/2020
(link) e 18.902/2020, de 23 de março (link)

▪

MARANHÃO (MA)

SÃO LUIS (MA)

▪ Comitê Estadual de Prevenção e Combate à
COVID-19 criado, suspensão de eventos e
atividades de lazer – Decreto 35.660/2020.
▪ Suspensão de aulas - Decreto 35.662/2020
▪ Decreto de calamidade pública (link)
▪ Serviços Essenciais (link)
▪ Suspensão das atividades comerciais (link)

▪ Medidas de prevenção e contenção de danos
à saúde pública – Portaria 309, de 18 de
março.

▪
▪
▪
▪
▪

Calamidade pública - Decreto19.537/2020 de 20 de
março (link) .
Suspensão das aulas – Portaria 231.
Suspensão de eventos e atividades de lazer – Portaria
02 de 18 de março.
Suspensão atividades econômicas – Decreto
19.540/2020, de 21 de março (link)
Trabalho remoto de servidores (link)
Regras a serem adotadas quanto à interrupção dos
serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário nos casos de inadimplência dos
usuários (link)
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MATO GROSSO (MT)
▪ Decreto de situação de emergência (Link)
▪ Medidas para enfrentamento da emergência
e criação de Gabinete de Situação (link)
▪ Medidas restritivas às atividades privadas (link)
▪ Restrição das Atividades Legislativas (link)

CUIABÁ (MT)
▪ Decreto de situação de emergência (link)
▪ Medidas para evitar a propagação do novo
Corona vírus (link)
▪ Centro de Operações de Emergência em Saúde
Pública (link)

MATO GROSSO DO SUL (MS)

CAMPO GRANDE (MS)

▪ Decreto de instalação de barreiras sanitárias
– Decreto 15.399/2020, de 23 de março (link)
▪ Decreto de ocorrência do estado de
calamidade pública – Decreto Legislativo
620/2020, de 20 de março (link)
▪ Decreto de Emergência de Saúde Pública
(link)

▪ Decreto de Emergência de Saúde Pública –
Decreto 14.200/2020, de 19 de março (link).
▪ Determinação de toque de recolher – Decreto
14.211/2020, de 21 de março (link)
▪ Suspensão do atendimento presencial ao
público em estabelecimentos comerciais Decreto 14.200/2020, de 19 de março (link).

GOIÁS (GO)
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Restrições aos transportes e atividades comerciais
(link)
Decretada Emergência de Saúde Pública – Decreto
9.633/2020 (link).
Home-office parcial de servidores – Decreto
9.634/2020 (link).
Restrições ao comércio e atividades de lazer –
Decreto 9.637/2020 (link).
Alterações na lista de serviços essenciais e restrições
de circulação em rodoviárias e aeroportos – Decreto
9.638/2020, de 20 de março (link)
Atividades Legislativas suspensas (link)

GOIÂNIA (GO)
▪ Declaração de situação de calamidade pública
– Decreto 800/2020, de 23 de março (link).
▪ Restrições ao comércio e atividades de lazer
(link).
▪ Suspensão de aulas – Decreto nº 751, de 16 de
março de 2020 .
▪ Atividades Legislativas suspensas – link.

DISTRITO FEDERAL (DF)
▪
▪
▪
▪

Decretada Emergência de Saúde Pública – Portaria 36/2020 (link).
Novas restrições de funcionamento – Decreto 40.550/2020, de 23 de março (link)
Home-office parcial de servidores – Portaria 36/2020 (link).
Atividades Legislativas com restrição de horário - Ato da Mesa Diretora 32/2020 (link).
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MINAS GERAIS (MG)

BELO HORIZONTE (MG)

▪ Calamidade Pública - Decreto 47.891, de 20
de março de 2020 (link).
▪ Gabinete de crise criado – Decreto
47.886/2020 (link).
▪ Restrição e acessibilidade de serviços (link)
▪ Suspensão suspensão de prazos de processos
administrativos – Decreto 47.890/2020, de 20
de março (link)

▪
▪
▪
▪

Decretada Emergência de Saúde Pública e suspensão
das aulas – Decreto 17.297, de 17 de março – Link.
Gabinete de crise criado e home office – Decreto
17.298, de 17 de março (link).
Restrições ao funcionamento de comércio e
atividades de lazer – Decreto 17.394, de 18 de março
(link).
Determina condições para central de telemarketing e
call center (link)

ESPÍRITO SANTO (ES)

VITÓRIA (ES)

▪ Decretada Emergência de Saúde Pública –
Decreto 4.593/2020 (link).
▪ Gabinete de Crise criado – Decreto
4.593/2020 (link).
▪ Home-office parcial de servidores – Decreto
4.599/2020 (link).
▪ Restrições ao funcionamento de empresas e
comércio – Decreto 4.600 (link).
▪ Restrições a atividades de lazer – Decretos
4.599 e 4.600/2020.

▪ Decretada Emergência de Saúde Pública Decreto 18.037, de 13 de março.
▪ Home-office parcial de servidores, restrições ao
funcionamento de comércio e empresas e
suspensão de eventos e atividades de lazer –
Decreto 18.044, de 18 de março.
▪ Restrições ao funcionamento de empresas e
comércio – Decreto 4.600 (link).
▪ Suspende atividades educacionais até dia 06/04
(link)
▪ Suspende feiras ao ar livre, o funcionamento da
ciclofaixa regulamenta medidas de
funcionamento aos supermercados (link)

SÃO PAULO (SP)
▪
▪
▪
▪

▪

Deliberação 2, de 23-3-2020, do Comitê
Administrativo Extraordinário Covid-19
(Atendimento ao público – link)
Calamidade Pública – Decreto 64.879/2020, de 20
de março (link)
Home-office de servidores – Decreto 64.864/2020
(link).
Restrição ao funcionamento de comércio e
empresas na região metropolitana de SP,
suspensão de aulas e de lazer – Decreto
64.862/2020 (link).
Decretação de quarentena – Decreto 64.881/2020,
de 22 de março (link)

SÃO PAULO (SP)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Suspende o atendimento presencial ao público em
estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços – Decreto 59.298/2020, de 23 de março (link)
Home-office de servidores – Decreto nº 64.864/2020
(link).
Restrição ao funcionamento de comércio e empresas
– Decreto nº 64.862/2020 (link).
Suspensão de aulas – Decreto nº 64.862/2020 (link).
Suspensão de aulas e atividades de lazer – Decreto nº
64.862/2020 (link).
Compras públicas – Decreto 59.292/2020, de 20 de
março (link)
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RIO DE JANEIRO (RJ)

RIO DE JANEIRO (RJ)

▪ Restrição de circulação de pessoas no
transporte intermunicipal de passageiros –
Resolução Conjunta SEDEERI/SETRANS 9/2020,
de 23 de março (link)
▪ Proibição da circulação de veículos nas
modalidades regular, fretamento,
complementar e transporte por aplicativo
entre a Cidade do Rio de Janeiro e as
demais – Portaria DETRO 1521/2020, de 20 de
março (link)
▪ Calamidade Pública – Decreto 46.984/2020,
de 20 de março (link)
▪ Restrição transportes – Decreto 46.983/2020,
de 20 de março (link)
▪ Prorrogação pagamento de créditos inscritos
em dívida ativa estadual – Decreto
46.982/2020, de 20 de março (link)
▪ Atualização de medidas restritivas – Decreto
46.980/2020, de 19 de março (link)
▪ Decretada Emergência de Saúde Pública –
Decreto 46.973/2020 (link).
▪ Criado Gabinete de Crise – Decreto
46.969/2020 (link).
▪ Home-office de servidores, suspensão de
aulas e de lazer – Decreto 46.970/2020 (link).

▪ Atualização de medidas restritivas – Decreto
47.282/2020, de 21 de março (link)
▪ Gabinete de crise – Decreto 47.269/2020, de 19
de março (link)
▪ Decretada emergência de saúde pública –
Decreto nº 47.246/2020 (link); Decreto nº
47.263/2020 (link).
▪ Home-office de servidores – Decreto nº
47.247/2020 (link)
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PARANÁ (PR)

CURITIBA (PR)

▪ Dispensa de licitação – Decreto 4315/2020
▪ Garantia de abastecimento e distribuição de
produtos necessários e essenciais (link)
▪ Medidas para a iniciativa privada (link)
▪ Decreto de Calamidade (link).
▪ Criado Gabinete de Crise – Decreto
4.259/2020.
▪ Home-office de servidores.

▪ Decretada Emergência de Saúde Pública Criado
Gabinete de Crise – Decreto 421, de 16 de
março de 2020.
▪ Gabinete de crise da Prefeitura.
▪ Home-office de servidores.
▪ Suspensão de aulas .
▪ Restrições de funcionamento a comércio e
empresas.
▪ Restrições ao lazer e Transportes.

SANTA CATARINA (SC)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Novas medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública – Decreto 525/2020,
de 23 de março (link)
Regulamentação da atividade da indústria –
Portaria 198/2020, de 22 de março (link)
Decretada Emergência de Saúde Pública –
Decreto 515/2020 (link).
Home-office de servidores.
Suspensão de aulas e restrição a atividades lazer.
Restrições aos transportes - Decreto 521, de 19 de
março (link).
Novas restrições ao transporte rodoviário e ao
transporte aquaviário (link)

FLORIANÓPOLIS (SC)
▪ Decretada Emergência de Saúde Pública Decreto número 21.354/2020.
▪ Home-office de servidores.
▪ Fechamento de comércio e empresas.
▪ Suspensão de aulas e de lazer.
▪ Suspensão de eventos e atividades de lazer.
▪ Restrição aos meios de transportes.

RIO GRANDE DO SUL (RS)

PORTO ALEGRE (RS)

▪ Declara estado de calamidade pública em
todo o território do Estado do Rio Grande do
Sul – Decreto 55.128/2020 (link)
▪ Calamidade pública – Decreto 55.130/2020,
de 20 de março (link).
▪ Gabinete de crise criado – Decreto
55.129/2020, de 20 de março (link).
▪ Home-office de servidores (link).
▪ Atividades essenciais e restrições ao comércio
e transportes – Decreto 55.135/2020, de 24 de
março (link)
▪ Atividades Legislativas suspensas.

▪ Determina distanciamento social de pessoas
com mais de 60 anos (link)
▪ Complementação do Decreto sobre serviços
essenciais e dá outras providências (link)
▪ Serviços Essenciais (link)
▪ Decreto de Emergência de Saúde (Decreto
20.502, de 17 de março).
▪ Home-office de servidores.
▪ Restrições a comércios e empresas (link).
▪ Suspensão de aulas e de lazer.
▪ Restrições aos Transportes (link)

www.umbelino.com.br

BOLETIM CORONAVÍRUS • 24/03
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Após as repercussões negativas sobre a Medida Provisória (MPV) 927/2020, que trata das
medidas trabalhistas para o enfrentamento da pandemia, o Governo Federal publicou a MPV
928/2020. A medida trouxe em seu bojo a revogação do trecho da MP 927/2020 que versava
sobre a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário. A revogação do
trecho ocorreu após intensa movimentação de parlamentares contrários à matéria. Algumas
legendas ingressaram com Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade (ADI), no Supremo
Tribunal Federal (STF) contra a MPV 927. Em sua conta no Twitter, o Presidente Jair Bolsonaro
havia adiantado a intenção de revogar o conteúdo polêmico.
Contudo, este não foi o foco principal da MPV 928/2020. De acordo com a normativa,
enquanto durar a pandemia e o enfrentamento da emergência de saúde pública, ficam
suspensos os prazos de resposta para os pedidos de informação com base na Lei de Acesso
à Informação (LAI). Ainda consoante o texto da MPV, eventuais recursos apresentados diante
da negativa dos pedidos de informação, de acordo com as regras da MP, não serão
reconhecidos pela administração pública.
Com a evolução dos casos de COVID-19 no Brasil, teve início hoje a quarentena nos 645
municípios do estado de São Paulo. A medida obriga o fechamento do comércio e mantém
os serviços essenciais, como as áreas de saúde, alimentação e segurança. A quarentena
durará até 7 de abril, e poderá ser estendida.
Seguindo a tendência e recomendação de isolamento social da Organização Mundial da
Saúde (OMS), o Reino Unido experimentou hoje o primeiro dia de confinamento obrigatório.
Após muita pressão, incluindo de membros de seu próprio gabinete, para que o PrimeiroMinistro inglês tomasse medidas semelhantes às que estão a ser implementadas em outros
países da União Europeia, ontem o Primeiro-Ministro britânico Boris Johnson anunciou um
lockdown (confinamento). O Estado de Emergência tem previsão para durar três semanas.
Outro país que também decretou o confinamento da população foi a Índia. O PrimeiroMinistro indiano, Narendra Modi, decidiu pelo confinamento total do país de 1,3 bilhão de
habitantes durante três semanas para conter o avanço do novo coronavírus. A decisão foi
anunciada hoje e terá validade a partir de amanhã (25).
Outra decisão internacional relacionada ao avanço da pandemia foi tomada pelo Comitê
Olímpico Internacional (COI), que resolveu adiar os Jogos Olímpicos de Tóquio que seriam
realizados a partir do dia 24 de julho. De acordo com a decisão do COI, a previsão é que os
Jogos ocorram em 2021. Essa é a primeira vez, na era moderna, que os Jogos Olímpicos são
adiados. Eles foram cancelados três vezes: em 1916, 1940 e 1944, por ocasião das Grandes
Guerras Mundiais.
Importa mencionar, por fim, a conversa, hoje, entre o Presidente Jair Bolsonaro e o Presidente
chinês, Xi Jinping. Oficialmente, a reunião teve a finalidade de trocar informações sobre o
combate ao novo coronavírus. É importante salientar que este foi o primeiro contato direto
entre os dois após o imbróglio diplomático causado pela publicação do deputado Eduardo
Bolsonaro (PSL/SP) acusando a China de ser a culpada pela propagação do vírus e a situação
de crise originária da pandemia. A conversa, que contou com a participação dos Ministros
da Agricultura, Tereza Cristina; das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do Meio Ambiente,
Ricardo Salles, teve também o objetivo de reafirmar os laços comerciais entre os dois países.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 2.201 casos confirmados de COVID-19
no Brasil. Há 46 óbitos registrados, sendo 40 no estado de São Paulo e 6 no Rio de Janeiro. A
letalidade é de 2,1%, abaixo da média global.
EXPORTAÇÕES O Secretário-Executivo da pasta, João Gabbardo dos Reis, anunciou que o
Ministério já está realizando, com o apoio da Receita Federal, a apreensão de equipamentos
essenciais que estão sendo exportados, mas são considerados necessários para o
abastecimento interno. De segunda a quarta, deverão ser realizadas 71 apreensões deste
tipo.
GRADUAÇÃO O Ministério publicou Portaria (link) instituindo a ação estratégica "O Brasil Conta
Comigo", voltada aos alunos dos cursos da área de saúde. A ação visa otimizar a
disponibilização de serviços de saúde no SUS para contenção do novo coronavírus, de forma
integrada com as atividades de graduação na área.
GRIPE Ontem (23), o Ministério iniciou a 1ª fase da Campanha Nacional de Vacinação contra
a Gripe. A vacina não tem eficácia contra o novo coronavírus, mas irá auxiliar os profissionais
de saúde na exclusão do diagnóstico para COVID-19, já que os sintomas são parecidos.
Também irá ajudar a reduzir a procura por serviços de saúde.
AEROPORTOS Ontem, o TRF da 1ª Região devolveu à Anvisa a competência para atuar e
fiscalizar as áreas restritas dos aeroportos em relação ao novo coronavírus. A atribuição havia
sido ameaçada, mas com a suspensão das liminares a Agência volta a desempenhar suas
atividades de fiscalização nas aeronaves, nas áreas de embarque e desembarque e nos
demais locais de acesso restrito nos aeroportos. A Anvisa também publicou nota técnica (link)
sobre o controle de temperatura como método de triagem.
RODOVIAS A Anvisa publicou Resolução (link) delegando aos órgãos de vigilância sanitária
ou equivalentes nos estados e no Distrito Federal a competência para recomendações de
controle sanitário em rodovias de locomoção interestadual e intermunicipal.
PESQUISA Ontem (23) a Anvisa publicou nota técnica (link) com uma série de orientações
sobre a condução de pesquisas clínicas autorizadas pela Agência e estudos de
bioequivalência, considerando as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus.
TESTES 1 Ontem (23), a Agência também aprovou três novos testes para detectar a COVID19. Com isso, já são 11 os testes aprovados para aumentar a capacidade de diagnóstico do
vírus no Brasil.
TESTES 2 Ainda sobre o tema, o Ministério da Saúde informou que irá ampliar para 22,9 mi os
testes disponíveis para o diagnóstico da COVID-19. Serão entregues dois tipos diferentes de
testes: RT-PCR e teste rápido de sorologia. Inicialmente, os testes serão aplicados em
profissionais da saúde e segurança, além da verificação dos casos graves e óbitos.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MPV 928/2020 Conforme anunciado ontem (23) pelo Presidente Jair Bolsonaro, hoje foi
publicada a Medida Provisória 928/2020 (link), revogando o art. 18 da MPV 927/2020. O
polêmico artigo permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário. A
MPV 928 também suspende os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos

órgãos da administração pública cujos servidores estejam em regime de quarentena,
teletrabalho ou equivalente e que dependam do acesso presencial de agentes públicos
encarregados da resposta ou do agente público ou setor prioritariamente envolvido com as
medidas de enfrentamento da situação de emergência. Além disso, enquanto perdurar o
estado de calamidade no País, não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados
e entes privados processados em processos administrativos.
PRAZOS Diversos órgãos do Governo vêm publicando atos normativos determinando a
suspensão de prazos processuais ou extensão prazos de validade de documentos. Hoje, por
exemplo, o Ministério da Defesa prorrogou a validade de Certificados de Aquaviários e não
Aquaviários, Certificados Estatutários, de Vistorias e outros documentos (link) e o Ministério da
Economia prorrogou o prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos
de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
(CPEND) (link). Além disso, o Ibama (link) e o ICMBio (link) determinaram a suspensão de prazos
processuais por prazo indeterminado. Ontem (23), em dição extra do DOU, a Anvisa (link) e a
Receita (link) também suspenderam prazos de atos processuais de sua responsabilidade.
ESTRANGEIROS Ontem (23), em edição extra do DOU, foi publicada Portaria (link) que restringe,
pelo prazo de 30 dias, a entrada no País por via aérea de estrangeiros provenientes da China,
Europa, Austrália, Irã, Japão, Malásia e Coreia do Sul. A maioria dos países listados já
constavam em portaria semelhante, publicada em 19/03. As diferenças estão na inclusão do
Irã, e do termo “independência de sua nacionalidade”. A partir de agora, estrangeiros de
outros países oriundos desses destinos terão sua entrada restringida.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
PORTOS A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) publicou Resolução (link)
suspendendo o desembarque de estrangeiros em porto ou ponto no território brasileiro, cuja
origem da viagem seja Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Guiana Francesa e
Suriname. A norma também estabelece outras medidas no âmbito do transporte aquaviário
de passageiros e nas instalações portuárias em razão da pandemia.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
ENERGIA Em reunião extraordinária, a Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) aprovou um conjunto de medidas para garantir a continuidade do serviço de
distribuição de energia elétrica em face da pandemia (link). Dentre as medidas, está a
suspensão do corte de luz por falta de pagamento, pelo prazo de 90 dias, para residências e
serviços considerados essenciais em todo o Brasil. A Agência também suspendeu a exigência
de atendimento presencial das distribuidoras ao público e a entrega da fatura em mãos.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDO O MJSP publicou Portaria (link) autorizando a utilização dos recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública, repassados no exercício de 2019 aos Fundos Estaduais e
Distrital, para ações de segurança pública e defesa social necessárias ao combate
emergencial dos efeitos decorrentes da pandemia.

