INFORMATIVO SOBRE OS ATOS NORMATIVOS PUBLICADOS EM RAZÃO DO COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS
GERÊNCIA JURÍDICA SISTEMA FIEB
Com o objetivo de facilitar a identificação dos atos normativos editados pelos Governos Federal, Estadual (Bahia) e Municipal
(Salvador), a Gerência Jurídica do Sistema FIEB elaborou a tabela abaixo, destacando os principais atos publicados até o dia
17/04/20 (até as 10h), vejamos:
GOVERNO FEDERAL
ATO

Lei

NÚMERO

OBJETO

RESPONSÁVEL

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
Nº 13.979, de 06 emergência de saúde pública de importância internacional
de fevereiro de decorrente do coronavírus responsável pelo surto de
2020
2019.

Poder Executivo Federal

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm

Decreto

Nº 10.277, de 16
Institui o Comitê de Crise para Supervisão
de março de
Monitoramento dos Impactos da Covid-19.
2020

e

Presidência da República

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=600&pagina=1&data=17/03/2020&totalArquivos=1

Portaria

Dispõe sobre medidas relacionadas aos atos de cobrança
da dívida ativa da União, incluindo suspensão,
Nº 103, de 17 de prorrogação e diferimento, em decorrência da pandemia
declarada pela Organização Mundial da Saúde
março de 2020
relacionada ao coronavírus (COVID-19), e dá outras
providências”.

Ministério da Economia

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=602&pagina=1&data=18/03/2020&totalArquivos=2

Portaria

Portaria
Interministeri
al

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de
Nº 120, de 17 de entrada no País de estrangeiros oriundos da República
março de 2020
Bolivariana da Venezuela, conforme recomendação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-120-de-17-demarco-de-2020-248564454
Dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de
Nº 5, de 17 de
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas
março de 2020
na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

Presidência da República

Ministério da Justiça e
Segurança Pública

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=602&pagina=1&data=17/03/2020&totalArquivos=2

Portaria
Normativa

Nº 30, de 17 de
março de 2020

Resolução

Nº 17, de 17 de
março de 2020

Medida
Provisória

Nº 925, de 18 de
março de 2020

Estabelece medidas de proteção no âmbito do Ministério
da Defesa e dos Comandos das Forças Singulares para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19).
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=602&pagina=1&data=17/03/2020&totalArquivos=2
Concede redução temporária da alíquota do Imposto de
Importação ao amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado
de Montevidéu de 1980, internalizado pelo Decreto
Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, tendo por
objetivo facilitar o combate à pandemia do Corona Vírus /
Covid-19.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-17-de-17de-marco-de-2020-248564246
Dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil
brasileira em razão da pandemia da covid-19.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20192022/2020/Mpv/mpv925.htm

Ministério da Defesa

Ministério da
Economia/Câmara de
Comércio Exterior/ComitêExecutivo de Gestão

Poder Executivo Federal

Despacho do
Presidente da
República

Nº 93

Solicita ao Congresso Nacional o reconhecimento de
estado de calamidade pública com efeitos até de 31 de
dezembro de 2020, em decorrência da pandemia da
COVID-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde,
com as consequentes 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 de Responsabilidade Fiscal.

Poder Executivo Federal

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=18/03/2020&totalArquivos=1

Despacho do
Presidente da
República

Nº 94

Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do
projeto de lei que ‘Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, para instituir o Comitê Nacional de Órgãos de
Justiça e Controle para prevenir ou terminar litígios,
inclusive os judiciais, relacionados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente da covid-19’”.

Poder Executivo Federal

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/03/2020&jornal=515&pagina=7&totalArquivos=84

Portaria

Nº 7.820, de 18
de março de
2020

Estabelece as condições para transação extraordinária na
cobrança da dívida ativa da União, em função dos efeitos
do coronavirus (COVID-19) na capacidade de geração de
resultado dos devedores inscritos em DAU.

Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=602&pagina=1&data=18/03/2020&totalArquivos=2
Estabelece medidas temporárias de prevenção ao
contágio
pelo
Novo
Coronavírus
(COVID-19),
Portaria
considerando a classificação de pandemia pela
Presidência da República
Organização Mundial de Saúde (OMS), no âmbito da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/03/2020&jornal=602&pagina=2&totalArquivos=2
Nº 7.821, de 18
de março de
2020

Resolução

Secretaria Especial de
Fazenda/ Comitê Gestor do
Simples Nacional
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=603&pagina=1&data=18/03/2020&totalArquivos=1

Portaria

Nº 152, de 18 de
março de 2020

Prorroga o prazo para pagamento dos tributos federais no
âmbito do Simples Nacional.

Nº 16, de 18 de
março de 2020

Altera a Portaria nº 19, de 2 julho de 2019, que dispõe
Secretaria Especial de
sobre a emissão de licenças, autorizações, certificados e Comércio Exterior e Assuntos
outros documentos públicos de exportação por meio do
Internacionais

Portal Único de Comércio Exterior do Sistema Integrado
de Comércio Exterior - SISCOMEX, para estabelecer a
Licença Especial de Exportação de Produtos para o
Combate do Covid-19.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/03/2020&jornal=515&pagina=26&totalArquivos=84

Portaria
Normativa

Nº 32, de 18 de
março de 2020

Altera a Portaria Normativa nº 30/GM-MD, de 17 de março
de 2020, que estabelece medidas de proteção no âmbito
do Ministério da Defesa e dos Comandos das Forças
Singulares para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19).

Ministério da Defesa

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=20/03/2020&totalArquivos=1

Portaria

Nº 125, de 19 de
março de 2020

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de
entrada no País de estrangeiros oriundos dos países que
relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa.

Presidência da República

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-125-de-16-de-marco-de-2020-248328399
Portaria

Nº 126, de 19 de
março de 2020

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de
entrada no País de estrangeiros provenientes dos países

Ministros de Estado Chefe da
Casa Civil da Presidência da

(Republicação)

Portaria

Nº 356, de 20 de
março de 2020

que relaciona, conforme recomendação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=603&pagina=1&data=20/03/2020&totalArquivos=1
Dispõe sobre a atuação dos alunos dos cursos da área de
saúde no combate à pandemia do COVID19 (coronavírus).
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/core/jornalList.action

República, da Justiça e
Segurança Pública, da
Infraestrutura e da Saúde

Ministério da Educação

Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar
Decreto
nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de
Legislativo
Nº 6, de 2020
calamidade pública, nos termos da solicitação do
Congresso Nacional
Presidente da República encaminhada por meio da
Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=602&pagina=1&data=20/03/2020&totalArquivos=1

Portaria

Nº 335, de 20 de
março de 2020

Estabelece medidas emergenciais na gestão do Programa
Bolsa Família, criado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro
de 2004, e do Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal, regulamentado pelo Decreto nº 6.135,
de 26 de junho de 2007, em decorrência da Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional.

Ministério da Cidadania

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=612&pagina=1&data=20/03/2020&totalArquivos=2
Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para
dispor sobre procedimentos para aquisição de bens,
Medida
Nº 926, de 20 de
serviços e insumos destinados ao enfrentamento da
Presidência da República
Provisória
março de 2020
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=614&pagina=1&data=20/03/2020&totalArquivos=13

Medida
Provisória

Nº 927, de 22 de
março de2020

Dispõe sobre as medidas trabalhistas 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 (covid-19), e dá outras
providências.

Presidência da República

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
Resolução

Nº 812, de 23 de
março de 2020

Define procedimentos a serem adotados pelos agentes
regulados pela ANP, enquanto durarem as medidas
temporárias de enfrentamento da emergência de saúde

Ministério de Minas e Energia

pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus (Covid-19) estabelecidas pelos Estados e
Municípios da Federação.
file:///C:/Users/tacio/Downloads/2020_03_23_ASSINADO_do1_extra_A.pdf

Portaria

Nº 543, de 20 de
março de 2020

Resolução

Nº 812, de 23 de
março de 2020

Estabelece, em caráter temporário, regras para o
atendimento presencial nas unidades de atendimento, e
suspende o prazo para prática de atos processuais e os
procedimentos administrativos que especifica, no âmbito
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB),
como medida de proteção para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
(Covid-19).
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=600&pagina=1&data=23/03/2020&totalArquivos=2
Define procedimentos a serem adotados pelos agentes
regulados pela ANP, enquanto durarem as medidas
temporárias de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus (Covid-19) estabelecidas pelos Estados e
Municípios da Federação.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=23/03/2020&jornal=600&pagina=2&totalArquivos=2

Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil

Agência Nacional do Petróleo,
Gás
Natural
e
Biocombustíveis

Medida
Provisória

Nº 928, de 23 de
março de 2020

Portaria
Conjunta

Nº 555, de 23 de
março de 2020

Portaria

Nº 71, de 23 de
março de 2020

Altera 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 coronavírus responsável pelo surto de
2019, e revoga o art. 18 da Medida Provisória nº 927, de
22 de março de 2020.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20192022/2020/Mpv/mpv928.htm
Dispõe sobre a prorrogação do 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), em decorrência da pandemia
relacionada ao coronavírus (COVID-19).
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n555-de-23-de-marco-de-2020-249439539
Disciplina o atendimento ao contribuinte no âmbito das
unidades da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil na 5ª Região Fiscal para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2).

Presidência da República

Ministério
da
Economia/Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil

Ministério
da
Economia/Secretaria Especial
da
Receita
Federal
do
Brasil/Superintendência
Regional da 5ª Região Fiscal

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-71-de-23-demarco-de-2020-249440680

Portaria

Nº 23, de 23 de
março de 2020

Portaria

Nº 25, de 23 de
março de 2020

Ministério
da
Economia/Secretaria Especial
da
Receita
Federal
do
Suspende o atendimento da Agência da Receita Federal Brasil/Superintendência
do Brasil em Serrinha-BA.
Regional
da
5ª
Região
Fiscal/Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Feira de
Santana
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-23-de-23-demarco-de-2020-249438775
Ministério
da
Economia/Secretaria Especial
da
Receita
Federal
do
Suspende o Atendimento da Agência da Receita Federal Brasil/Superintendência
do Brasil Em Itaberaba-BA.
Regional
da
5ª
Região
Fiscal/Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Feira de
Santana
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-25-de-23-demarco-de-2020-249440302

Portaria

Nº 26, de 23 de
março de 2020

Portaria

Nº 27, de 23 de
março de 2020

Ministério
da
Economia/Secretaria Especial
da
Receita
Federal
do
Suspende o atendimento da Agência da Receita Federal Brasil/Superintendência
do Brasil em Ribeira do Pombal-BA.
Regional
da
5ª
Região
Fiscal/Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Feira de
Santana
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-26-de-23-demarco-de-2020-249440375
Ministério
da
Economia/Secretaria Especial
da
Receita
Federal
do
Suspende o atendimento da Agência da Receita Federal Brasil/Superintendência
do Brasil em Paulo Afonso-BA.
Regional
da
5ª
Região
Fiscal/Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Feira de
Santana
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-27-de-23-demarco-de-2020-249440372

Portaria

Nº 28, de 23 de
março de 2020

Portaria

Nº 826, de 21 de
março de 2020

Portaria

Nº 133, de 23 de
março de 2020

Ministério
da
Economia/Secretaria Especial
da
Receita
Federal
do
Suspende o atendimento no Centro de Atendimento ao
Brasil/Superintendência
Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Regional
da
5ª
Região
Feira de Santana-BA.
Fiscal/Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Feira de
Santana
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-28-de-23-demarco-de-2020-249440376
Dispõe sobre medidas complementares à Instrução Ministério
do
Meio
Normativa nº 19, de 12 de março de 2020 para Ambiente/Instituto Brasileiro
enfrentamento da emergência de saúde pública de do Meio Ambiente e dos
importância internacional decorrente do coronavírus Recursos
Naturais
(COVID-19).
Renováveis
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-826-de-21de-marco-de-2020-249491009
Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de
entrada no País de estrangeiros provenientes dos países
Presidência da República
que relaciona, conforme recomendação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

Resolução

Portaria

Resolução
Normativa

Nº 355, de 23 de
março de 2020

Nº 105, de 24 de
março de 2020

Nº 878, de 24 de
março de 2020

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=602&pagina=1&data=23/03/2020&totalArquivos=6
Dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais afetos
aos requerimentos de atos públicos de liberação de
responsabilidade da Anvisa em virtude da emergência de
saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=602&pagina=1&data=23/03/2020&totalArquivos=6
Suspende os prazos para apresentação de defesa e
interposição de recurso nos processos administrativos de
apuração de infração administrativa instaurados por
descumprimento a deveres instituídos pela Lei nº
9.933/1999.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-105-de-24-demarco-de-2020-249619802
Medidas para preservação da prestação do serviço
público de distribuição de energia elétrica em decorrência
da calamidade pública atinente à pandemia de
coronavírus (COVID-19).
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-n878-de-24-de-marco-de-2020-249621270

Agência
Nacional
Vigilância Sanitária

de

Ministério
da
Economia/Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia

Ministério
de
Minas
e
Energia/Agência Nacional de
Energia
Elétrica/Diretoria/ANEEL

Circular

N° 893, de 24 de
março de 2020

Decreto

Nº 10.292, de 25
de março de
2020

Resolução

Nº 22, de 25 de
março de 2020

Dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS referente às competências março, abril e maio de
2020, diferimento dos respectivos valores sem incidência
de multa e encargos, regularidade do empregador junto ao
FGTS e dá outras providências.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-893-de-24de-marco-de-2020-249616403
Altera 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.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato20192022/2020/Decreto/D10292.htm
Concede redução temporária, para zero porcento, da
alíquota do Imposto de Importação ao amparo do artigo
50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 1980,
internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de
novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o combate
à pandemia do Corona Vírus / Covid-19.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-22-de-25-demarco-de-2020-249807290

Ministério da Economia/Caixa
Econômica
Federal/VicePresidência Agente Operador

Presidência da República

Ministério
da
Economia/Câmara
de
Comércio
Exterior/ComitêExecutivo de Gestão

Resolução

Nº 23, de 25 de
março de 2020

Portaria

Nº 8.457, de 25
de março de
2020

Resolução

Nº 153, de 25 de
março de 2020

Decide pela suspensão, até 30 de setembro de 2020, por
interesse público, dos direitos antidumping aplicados às
importações brasileiras de seringas descartáveis de uso
geral, de plástico, com capacidade de 1ml, 3ml, 5 ml, 10
ml ou 20 ml, com ou sem agulhas, originárias da China, e
às importações brasileiras de tubos de plástico para coleta
de sangue a vácuo, originários da Alemanha, China,
Estados Unidos e Reino Unido, tendo por objetivo facilitar
o combate à pandemia do Corona Vírus / Covid-19.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-23-de-25de-marco-de-2020-249807449
Altera a Portaria PGFN nº 7.280, de 18 de março de 2020,
que estabelece as condições para transação
extraordinária na cobrança da dívida ativa da União, em
função dos efeitos do coronavirus (COVID-19) na
capacidade de geração de resultado dos devedores
inscritos em DAU
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-8.457-de-25de-marco-de-2020-249803188

Ministério
da
Economia/Câmara
de
Comércio
Exterior/ComitêExecutivo de Gestão

Ministério
da
Economia/Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional

Prorroga, excepcionalmente, prazos de declarações do Ministério
da
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Economia/Secretaria Especial

Retificação

Portaria RFB nº
543, de 20 de
março de 2020

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Fazenda/Comitê Gestor do
de Pequeno Porte (Simples Nacional).
Simples Nacional
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-153-de-25de-marco-de-2020-249804173
Onde se lê: "e no inciso XXII, do § 1º, e no § 7º do art. 3º,
do Decreto nº 10.822, de 20 de março de 2020,"
Ministério
da
Economia/Secretaria Especial
Leia-se: "no inciso XXIV do § 1º e no § 7º do art. 3º do
da Receita Federal do Brasil
Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020,"
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-249807239

Portaria

Nº 46, de 25 de
março de 2020

Suspende temporariamente as atividades de atendimento
presencial da Agência da Receita Federal do Brasil em
Barreiras - BA, em função da insuficiência de servidores e
com vistas a reforçar os cuidados preventivos e diminuir o
risco de contágil pelo coronavírus (SARS-Cov-2).

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-46-de-25-demarco-de-2020-249804222

Ministério
da
Economia/Secretaria Especial
da
Receita
Federal
do
Brasil/Superintendência
Regional
da
5ª
Região
Fiscal/Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Feira de
Santana

Portaria

Nº 47, de 25 de
março de 2020

Portaria

Nº 6, de 25 de
março de 2020

Portaria

Nº 7, de 25 de
março de 2020

Suspende temporariamente as atividades de atendimento
presencial da Agência da Receita Federal do Brasil em
Euclides da Cunha - BA, em função da insuficiência de
servidores e com vistas a reforçar os cuidados preventivos
e diminuir o risco de contágil pelo coronavírus (SARS-Cov2).
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-47-de-25-demarco-de-2020-249804240
Dispõe sobre a suspensão temporária das atividades do
atendimento presencial no Centro de Atendimento ao
Contribuinte (CAC) da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Itabuna (BA), em função da insuficiência de
servidores e com vistas a reforçar os cuidados preventivos
e diminuir o risco de contágio pelo novo coronavírus
(SARS-CoV-2).
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6-de-25-demarco-de-2020-249802675
Dispõe sobre a suspensão temporária das atividades do
atendimento presencial na Inspetoria da Receita Federal
do Brasil em Ilhéus (BA), em função da insuficiência de

Ministério
da
Economia/Secretaria Especial
da
Receita
Federal
do
Brasil/Superintendência
Regional
da
5ª
Região
Fiscal/Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Feira de
Santana

Ministério
da
Economia/Secretaria Especial
da
Receita
Federal
do
Brasil/Superintendência
Regional
da
5ª
Região
Fiscal/Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Itabuna

Ministério
da
Economia/Secretaria Especial
da
Receita
Federal
do

Portaria

Nº 8, de 25 de
março de 2020

Portaria

Nº 9, de 25 de
março de 2020

servidores e com vistas a reforçar os cuidados preventivos Brasil/Superintendência
e diminuir o risco de contágio pelo novo coronavírus Regional
da
5ª
Região
(SARS-CoV-2).
Fiscal/Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Itabuna
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-7-de-25-demarco-de-2020-249802543
Ministério
da
Dispõe sobre a suspensão temporária das atividades do
Economia/Secretaria Especial
atendimento presencial na Agência da Receita Federal do
da
Receita
Federal
do
Brasil em Ipiaú (BA), em função da insuficiência de
Brasil/Superintendência
servidores e com vistas a reforçar os cuidados preventivos
Regional
da
5ª
Região
e diminuir o risco de contágio pelo novo coronavírus
Fiscal/Delegacia da Receita
(SARS-CoV-2).
Federal do Brasil em Itabuna
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-8-de-25-demarco-de-2020-249802615
Ministério
da
Dispõe sobre a suspensão temporária das atividades do
Economia/Secretaria Especial
atendimento presencial na Agência da Receita Federal do
da
Receita
Federal
do
Brasil em Eunápolis (BA), em função da insuficiência de
Brasil/Superintendência
servidores e com vistas a reforçar os cuidados preventivos
Regional
da
5ª
Região
e diminuir o risco de contágio pelo novo coronavírus
Fiscal/Delegacia da Receita
(SARS-CoV-2).
Federal do Brasil em Itabuna

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-9-de-25-demarco-de-2020-249802481
Carta Circular
Eletrônica

Resolução

Nº 2, de 25 de
março de 2020

Nº 2, de 25 de
março de 2020

Dilação do prazo AGO - Assembleia Geral Ordinária.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/carta-circulareletronica-n-2-de-25-de-marco-de-2020-249803477
Emite orientação aos órgãos e entidades públicos nos
portos organizados e instalações portuárias sobre a
atuação na área de segurança e vigilância sanitária, em
virtude da pandemia de Coronavírus (COVID-19).

Ministério
da
Economia/Superintendência
de Seguros Privados

Ministério
da
Infraestrutura/Comissão
Nacional das Autoridades nos
Portos

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-2-de-25de-marco-de-2020-249804165

Instrução
Normativa

Nº 12, de 25 de
março de 2020

Ministério
do
Meio
Prorroga o prazo regular para a entrega do Relatório Anual Ambiente/Instituto Brasileiro
de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de do Meio Ambiente e dos
Recursos Ambientais - RAPP de 2020 (ano-base 2019).
Recursos
Naturais
Renováveis
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n12-de-25-de-marco-de-2020-249806905

Resolução

Nº 28, de 24 de
março de 2020

Portaria

Nº 586, de 26 de
março de 2020

Portaria

Nº 743, de 26 de
março de 2020

Deliberação

Nº 848, de 25 de
março de 2020

Estabelece os casos cujos prazos processuais e matérias
serão suspensos, com a fixação de prazo inicial e final de
suspensão, bem assim outros procedimentos correlatos.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-28-de-24de-marco-de-2020-249801566
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vencimento dos
débitos provenientes da concessão de crédito de
instalação, títulos de domínio e parcelamentos
administrativos e suspensão dos prazos administrativos
no âmbito do Incra no período de duração da declaração
de Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional, e dá outras providências.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-586-de-26de-marco-de-2020-249995346
Estabelece rito específico para o reconhecimento federal
das situações de anormalidade decretadas pelos entes
federados, decorrentes de desastre relacionado à
contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19).
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-743-de-26de-marco-de-2020-249994987
Prorroga determinados prazos com vencimento no
exercício de 2020 previstos em regulamentação editada

Ministério
de
Minas
e
Energia/Agência Nacional de
Mineração

Ministério da Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento/Instituto
Nacional de Colonização e
Reforma Agrária/Gabinete

Ministério
do
Desenvolvimento
Regional/Gabinete do Ministro

Ministério
Economia/Comissão

da
de

Portaria

Nº 107, de 26 de
março de 2020

pela CVM, bem como o término do período de vacância da
Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, dispõe
sobre a suspensão dos prazos dos processos
administrativos sancionadores, de que trata a Medida
Provisória n° 928, de 2020, enquanto perdurar o estado de
calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de
2020, e promove alterações temporárias na Instrução
CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 e na Instrução CVM
nº 566, de 31 de julho de 2015.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/deliberacao-n-848-de25-de-marco-de-2020-249995796
Posterga a extensão dos prazos de validade ou de
vencimento do Certificado de Inspeção Veicular (CIV), do
Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos
Perigosos (CIPP), do Certificado para o Transporte de
Produtos Perigosos (CTPP), do Selo Gás Natural Veicular,
do Certificado de Capacitação Técnica (CCT), do Relatório
Técnico de Requalificação do Cilindro para Gás Natural
Veicular e da Etiqueta de Garantia Autoadesiva dos
Extintores de Incêndio manutenidos, em decorrência da
pandemia do Coronavírus (COVID-19).

Valores
Mobiliários/Gabinete/Secretari
a-Executiva

Ministério
da
Economia/Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia

Resolução

Portaria

Nº 5.879, de 26
de março de
2020

Nº 116, de 26 de
março de 2020

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-107-de-26de-marco-de-2020-249995824
Dispõe sobre 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 da infraestrutura e
serviço de transporte ferroviário de cargas e do transporte
rodoviário de cargas e de passageiros, e dá outras
providências.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5.879-de26-de-marco-de-2020-249995776
Dispõe sobre os serviços, as atividades e os produtos
considerados essenciais pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento para o pleno funcionamento
das cadeias produtivas de alimentos e bebidas, para
assegurar o abastecimento e a segurança alimentar da
população brasileira enquanto perdurar o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia da COVID19.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-116-de-26de-marco-de-2020-250059467

Ministério
da
Infraestrutura/Agência
Nacional
de
Transportes
Terrestres/Gabinete
do
Diretor-Geral

Ministério da Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento/Gabinete
da
Ministra

Projeto de Lei

Nº 721/2020

Portaria

Nº 152, de 27 de
março de 2020

Portaria

Nº 48, de 25 de
março de 2020

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para
instituir o Comitê Nacional de Órgãos de Justiça e Controle
para prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais,
relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da covid-19.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Projetos/PL/2020/
msg95-mar%C3%A7o2020.htm
Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de
entrada no País de estrangeiros, conforme recomendação Casa Civil
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Porta
ria%20n%C2%BA%20152-20-ccv.htm
Ministério
da
Economia/Secretaria Especial
Suspende temporariamente as atividades de atendimento
da
Receita
Federal
do
presencial da Agência da Receita Federal do Brasil em
Brasil/Superintendência
Seabra - BA, em função da insuficiência de servidores e
Regional
da
5ª
Região
com vistas a reforçar os cuidados preventivos e diminuir o
Fiscal/Delegacia da Receita
risco de contágio pelo coronavírus (SARS-Cov-2).
Federal do Brasil em Feira de
Santana
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-48-de-25-demarco-de-2020-250191948

Portaria

Nº 11, de 27 de
março de 2020

Dispõe sobre a suspensão temporária das atividades de
atendimento presencial na Rede de Atendimento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória da
Conquista (DRF/VCA), em função da insuficiência de
servidores e com vistas a reforçar os cuidados preventivos
e diminuir o risco de contágio pelo coronavírus (SARSCoV-2).

Ministério
da
Economia/Secretaria Especial
da
Receita
Federal
do
Brasil/Superintendência
Regional
da
5ª
Região
Fiscal/Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Vitória da
Conquista

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-11-de-27-demarco-de-2020-250196361

Portaria

Nº 111, de 27 de
março de 2020

Portaria

Nº 75, de 27 de
março de 2020

da
Aprova condições extraordinárias para realização das Ministério
atividades de avaliação da conformidade durante a Economia/Instituto Nacional
pandemia do coronavírus (COVID-19).
de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-111-de-27de-marco-de-2020-250196230
Altera a Portaria nº 208, de 6 de fevereiro de 2020, que
Ministério
da
estabelece o calendário anual de abertura do protocolo de
Educação/Secretaria
de
ingresso de processos regulatórios no Sistema e-MEC em
Regulação e Supervisão da
2020, tendo em vista a situação de pandemia do
Educação Superior
coronavírus - COVID-19.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-75-de-27-demarco-de-2020-250193598
Portaria

Circular

Resolução

Nº 880, de 27 de
março de 2020

Nº 897, de 24 de
março de 2020

RDC Nº 347, de
17 de março de
2020

Autoriza transporte de carga por operador certificado sob
o RBAC nº 135.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Porta
ria%20n%C2%BA%20880-20-minfra-anac-spo.htm
Dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS referente às competências março, abril e maio de
2020, diferimento dos respectivos valores sem incidência
de multa e encargos, regularidade do empregador junto ao
FGTS e dá outras providências.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-897-de-24de-marco-de-2020-250404127
Define os critérios e os procedimentos extraordinários e
temporários para a exposição à venda de preparações
antissépticas ou sanitizantes oficinais, em virtude da
emergência de saúde pública internacional relacionada ao
SARS-CoV-2.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-347de-17-de-marco-de-2020-*-250404851

Agência Nacional de Aviação
Civil

Ministério da Economia/Caixa
Econômica
Federal/VicePresidência Agente Operador

Ministério da Saúde/Agência
Nacional
de
Vigilância
Sanitária/Diretoria Colegiada

Resolução

RDC Nº 356, de
23 de março de
2020

Resolução

RDC Nº 360, de
27 de março de
2020

Ato Conjunto

Nº 1, DE 2020

Portaria

Nº 158, de 27 de
março de 2020

Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os
requisitos para a fabricação, importação e aquisição de
dispositivos médicos identificados como prioritários para
uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de
saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-356de-23-de-marco-de-2020-*-250404719
Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 304,
de 17 de setembro de 2019, que dispõe sobre as Boas
Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte
de Medicamentos
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-360de-27-de-marco-de-2020-250404862
Dispõe sobre o regime de tramitação, no Congresso
Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal, de medidas provisórias durante a pandemia de
Covid-19.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-conjunto-dasmesas-da-camara-dos-deputadose-do-senado-federal-n1-de-2020-250639870
Estabelece, no âmbito da Procuradoria-Geral Federal,
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo

Ministério da Saúde/Agência
Nacional
de
Vigilância
Sanitária/Diretoria Colegiada

Ministério da Saúde/Agência
Nacional
de
Vigilância
Sanitária/Diretoria Colegiada

Mesas
da
Câmara
dos
Deputados e do Senado
Federal

Presidência
da
República/Advocacia-Geral da

Deliberação

Nº 849, de 31 de
março de 2020

Portaria

Nº 114, de 30 de
março de 2020

Portaria

Nº 798, de 31 de
março de 2020

Coronavírus (COVID-19), com a adoção de medidas União/Procuradoria-Geral
relacionadas à cobrança da dívida ativa das autarquias e Federal
fundações públicas federais, considerando a classificação
de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-158-de-27de-marco-de-2020-250636163
Ministério
da
Estabelece o prazo para apresentação, pelas companhias Economia/Comissão
de
abertas, de informações com vencimento no exercício de Valores
2020 e dá outras providências.
Mobiliários/Gabinete/Secretari
a-Executiva
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/deliberacao-n-849-de31-de-marco-de-2020-250637188
Ministério
da
Altera a Portaria Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020,
Economia/Instituto Nacional
publicada no Diário Oficial da União, de 23 de março de
de Metrologia, Qualidade e
2020, seção 1, página 93.
Tecnologia
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-114-de-30de-marco-de-2020-250638835
Ministério
da
Altera prazos previstos na Portaria DENATRAN nº 374, de
Infraestrutura/Secretaria
04 de fevereiro de 2020, que estabelece os requisitos e os
Nacional
de
Transportes

Portaria

Nº 14327481, de
31 de março de
2020

Medida
Provisória

Nº 931, de 30 de
março de 2020

Medida
Provisória

Nº 932, de 31 de
março de 2020

procedimentos a serem observados para fins de adesão Terrestres/Departamento
ao programa de rotulagem veicular de segurança.
Nacional de Trânsito
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-798-de-31de-marco-de-2020-250637426
Ministério
da
Justiça
e
Estabelece normas e procedimentos para suspensão de
Segurança
Pública/Polícia
processos punitivos, bem como prorrogação de processos
Federal/Diretoria
autorizativos no âmbito das áreas afetas à CoordenaçãoExecutiva/Coordenação-Geral
Geral de Controle de Serviços e Produtos.
de Controle de Serviços
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-14327481de-31-de-marco-de-2020-250634912
Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código
Civil, a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e a Lei
Presidência da República
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e dá outras
providências.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato20192022/2020/Mpv/mpv931.htm
Altera as alíquotas de contribuição aos serviços sociais
Presidência da República
autônomos que especifica e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato20192022/2020/Mpv/mpv932.htm
Medida
Provisória

Nº 933, de 31 de
março de 2020

Suspende, pelo prazo que menciona, o ajuste anual de
preços de medicamentos para o ano de 2020.

Presidência da República

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv933.htm

Decreto

Nº 10.305, de 1º
de abril 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.

Presidência da República

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2020&jornal=515&pagina=1&totalArquivos=167
ATO
CONJUNTO
DAS MESAS
DA CÂMARA
DOS
DEPUTADOS
E DO
SENADO
FEDERAL

Nº 1, de 2020

Dispõe sobre o regime de tramitação, no Congresso
Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal, de medidas provisórias durante a pandemia de
Covid-19.

Câmara dos Deputados e
Senado Federal

MEDIDA
PROVISÓRIA

Estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da
Nº 934, DE 1º DE educação básica e do ensino superior decorrentes das
ABRIL DE 2020 medidas para enfrentamento da situação de emergência
de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

Presidência da República

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=01/04/2020&totalArquivos=1
DECRETO

Nº 10.302, DE 1º
DE ABRIL DE
2020

Reduz temporariamente as alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI incidentes sobre os
produtos que menciona.

Presidência da República

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=01/04/2020&totalArquivos=1
Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da
Nº 935, DE 1º DE
Economia, no valor de R$ 51.641.629.500,00, para os fins
Presidência da República
ABRIL DE 2020
que especifica.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=603&pagina=1&data=01/04/2020&totalArquivos=4

MEDIDA
PROVISÓRIA

MEDIDA
PROVISÓRIA

Institui o Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas
Nº 936, DE 1º DE
complementares para enfrentamento do estado de
ABRIL DE 2020
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde

Presidência da República

pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, e dá outras providências
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=603&pagina=1&data=01/04/2020&totalArquivos=4

INSTRUÇÃO
NORMATIVA

Nº 1.930, DE 1º
DE ABRIL DE
2020

Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.924, de 19 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre a apresentação da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física referente ao exercício de 2020, anocalendário de 2019, pela pessoa física residente no Brasil.

SECRETARIA ESPECIAL DA
RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/04/2020&jornal=603&pagina=4&totalArquivos=4
PORTARIA

Nº 139, DE 3 DE
ABRIL DE 2020

INSTRUÇÃO
NORMATIVA)

Nº 1.932, DE 3
DE ABRIL DE
2020

MEDIDA
PROVISÓRIA

Nº 944, DE 3 DE
ABRIL DE 2020

Prorroga o prazo para o recolhimento de tributos federais,
na situação que especifica em decorrência da pandemia
relacionada ao Coronavírus.
Prorroga o prazo da apresentação da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e da
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita (EFD-Contribuições
Institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
GABINETE DO MINISTRO

SECRETARIA ESPECIAL DA
RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Presidência da República

RESOLUÇÃO

Nº 154, DE 3 DE
ABRIL DE 2020

Dispõe sobre a prorrogação de prazos de pagamento de
tributos no âmbito do Simples Nacional, em razão da
pandemia da Covid-19.

SECRETARIA ESPECIAL DE
FAZENDA COMITÊ GESTOR
DO SIMPLES NACIONAL

file:///C:/Users/tacio/Downloads/2020_04_03_ASSINADO_do1_extra_B.pdf
MEDIDA
PROVISÓRIA

Nº 945, DE 4 DE
ABRIL DE 2020

Dispõe sobre medidas temporárias em resposta à pandemia
decorrente da covid-19 no âmbito do setor portuário e sobre
a cessão de pátios sob administração militar.

Presidência da República

MEDIDA
PROVISÓRIA

Nº 944, DE 3 DE
ABRIL DE 2020

Institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

Presidência da República

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=603&pagina=1&data=04/04/2020&totalArquivos=2

MEDIDA
PROVISÓRIA)

MEDIDA
PROVISÓRIA.

Dispõe sobre medidas temporárias emergenciais
destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado
Nº 950, DE 8 DE de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
Presidência da República
ABRIL DE 2020 nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente da
pandemia de coronavírus (covid-19)
file:///C:/Users/tacio/Downloads/2020_04_08_ASSINADO_do1_extra_B.pdf
Nº 948, DE 8 DE
ABRIL DE 2020

Dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de
eventos dos setores de turismo e cultura em razão do
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência

Presidência da República

de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19)
file:///C:/Users/tacio/Downloads/2020_04_08_ASSINADO_do1_extra_A.pdf
MEDIDA
PROVISÓRIA

Nº 946, DE 7 DE
ABRIL DE 2020

Extingue o Fundo PIS-Pasep, instituído pela Lei
Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975,
transfere o seu patrimônio para o Fundo de Garantia

Presidência da República

file:///C:/Users/tacio/Downloads/2020_04_07_ASSINADO_do1_extra_B.pdf

DECRETO

Nº 10.316, DE 7
DE ABRIL DE
2020

Regulamenta a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, que
estabelece medidas excepcionais de proteção social a
serem adotadas durante o período de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19).

Presidência da República

file:///C:/Users/tacio/Downloads/2020_04_07_ASSINADO_do1_extra_B.pdf

DECRETO

Nº 10.314, DE 6
DE ABRIL DE
2020

Altera o Decreto nº 9.764, de 11 de abril de 2019, que dispõe
sobre o recebimento de doações de bens móveis e de
serviços, sem ônus ou encargos, de pessoas físicas ou
jurídicas de direito privado pelos órgãos e pelas entidades
da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional.

file:///C:/Users/tacio/Downloads/2020_04_07_ASSINADO_do1.pdf

Presidência da República

DECRETO

Nº 10.318, DE 9
DE ABRIL DE
2020

Reduz temporariamente as alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins incidentes sobre os produtos que
menciona.

Presidência da República

http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.318-de-9-de-abril-de-2020-251970201

PORTARIA

Nº 170, DE 8 DE
ABRIL DE 2020

Disciplina os procedimentos emergenciais relacionados ao
agendamento de posicionamento de cargas nos recintos
aduaneiros e à verificação remota de mercadorias por meio
de imagens, na importação, exportação e trânsito
aduaneiro, no âmbito da 6ª Região Fiscal, enquanto
durarem as medidas de enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do Coronavírus - Covid19

SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DA 6ª REGIÃO
FISCAL

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/core/jornalList.action

RESOLUÇÃO
- RDC

Nº 370, DE 13
DE ABRIL DE
2020

Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 352, de
20 de março de 2020, que dispõe sobre a autorização prévia
para fins de exportação de matéria-prima, produto semielaborado, produto a granel ou produto farmacêutico
acabado destinados ao combate da COVID-19.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=13/04/2020&totalArquivos=1

RESOLUÇÃO

Nº 1, DE 13 DE
ABRIL DE 2020

Institui o Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações
Estruturantes
e
Estratégicas
para
Recuperação,
Crescimento e Desenvolvimento do País, no âmbito do
Comitê de Crise da Covid-19.

CASA CIVIL COMITÊ DE
CRISE PARA SUPERVISÃO
E MONITORAMENTO DOS
IMPACTOS DA COVID-19

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/04/2020&jornal=515&pagina=6&totalArquivos=243
INSTRUÇÃO
NORMATIVA

Nº 1.936, DE 15
DE ABRIL DE
2020

Altera a Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro
de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de
importação, em decorrência da pandemia da doença pelo
coronavírus 2019 (Covid19)

SECRETARIA ESPECIAL DA
RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=602&pagina=1&data=15/04/2020&totalArquivos=2
MEDIDA
PROVISÓRIA

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento de
Nº 952, DE 15 DE
tributos incidentes sobre a prestação de serviços de
ABRIL DE 2020
telecomunicações

Presidência da República

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=15/04/2020&totalArquivos=1
MEDIDA
PROVISÓRIA

Nº 951, DE 15
DE ABRIL DE
2020

Estabelece normas sobre compras públicas, sanções em
matéria de licitaç

Presidência da República

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=15/04/2020&totalArquivos=1

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
ATO

NÚMERO
DECRETO

LEI

LEI

Nº 19.636 DE 14
DE ABRIL DE
2020

OBJETO
RESPONSÁVEL
Regulamenta a Lei nº 14.258, de 13 de abril de 2020, na Governador do
forma que indica.
Estado da
Bahia

http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO15/DO_frm0.html
Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso e fornecimento
de máscaras em estabelecimentos públicos, industriais,
Nº 14.258 DE 13
comerciais, bancários, rodoviários, metroviários e de
DE ABRIL DE
transporte de passageiros nas modalidades pública e
privada, como medida de enfrentamento à disseminação
2020
do novo coronavírus, causador da COVID-19, na forma
que indica, e dá outras providências.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO14/DO_frm0.html
Autoriza o Poder Executivo a destinar recursos para
pagamento
das faturas residenciais de energia elétrica
Nº 14.255 DE 03
de consumidores de baixa renda que residam no
DE ABRIL DE
Estado da Bahia, na forma que indica.
2020
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO04/DO_frm0.html

Governador do
Estado da
Bahia

Governador do
Estado da
Bahia

LEI

DECRETO

DECRETO

DECRETO

Decreto

Autoriza o Poder Executivo a destinar recursos para
pagamento das faturas residenciais de água de
consumidores de baixa renda beneficiários de tarifa
social que residam no Estado da Bahia, na forma que
indica.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO07/DO_frm0.html
Prorroga prazos de recolhimento do ICMS apurado e
Nº 19.619 DE 07 devido, no âmbito do Simples Nacional, por
DE ABRIL DE 2020 microempresas e empresas de pequeno porte optantes,
inclusive por Microempreendedor Individual - MEI
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO08/DO_frm0.html
Nº 14.256 DE 06
DE ABRIL DE
2020

Nº 19.612 DE 02 Altera o Anexo Único do Decreto nº 19.586, de 27 de
março de 2020, na forma que indica, e dá outras
DE ABRIL DE 2020
providências
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO03/DO_frm0.html
Altera o Anexo Único do Decreto nº 19.586, de 27 de
Nº 19.603 de 01 de março de 2020, na forma que indica, e dá outras
abril de 2020
providências.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO02/DO_frm0.html
Determina a requisição administrativa dos bens que
Nº 19.601 de 31 de indica, em razão da necessidade de enfrentamento da
março de 2020
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.

Governador do
Estado da
Bahia

Governador do
Estado da
Bahia
Governador do
Estado da
Bahia
Governador do
Estado da
Bahia

Governador do
Estado da
Bahia

Decreto

Instrução Normativa

Decreto

Decreto

http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html
Altera o Anexo Único do Decreto nº 19.586, de 27 de
Nº 19.600 de 31 de
março de 2020, na forma que indica, e dá outras
março de 2020
providências.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html
Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública
do Poder Executivo Estadual quanto à possibilidade de
realização das sessões presenciais de licitação por meio
Nº 016/2020
de videoconferência, enquanto perdurar a situação de
emergência acarretada pela pandemia do Novo
Coronavírus - COVID-19, regulamentando os
procedimentos para o seu processamento.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html
Altera o Anexo Único do Decreto nº 19.586, de 27 de
Nº 19.598 de 30 de
março de 2020, na forma que indica, e dá outras
março de 2020
providências.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO31/DO_frm0.html
Dispõe sobre a aceitação, pelos órgãos e entidades da
Administração Pública do Poder Executivo Estadual, de
Nº 19.597 de 27 de
doação de bens móveis, sem ônus ou encargos, e da
março de 2020
prestação não remunerada de serviços, oferecidos por
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, que

Governador do
Estado da
Bahia

SAEB

Governador do
Estado da
Bahia

Governador do
Estado da
Bahia

tenham por finalidade o atendimento às ações de
prevenção, controle e tratamento da COVID-19, e dá
outras providências.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html
Decreto

Nº 19.596 de 27 de Homologa o Decreto Municipal de “Situação de
março de 2020
Emergência” que indica.

Governador do
Estado da
Bahia

http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html
Decreto

Nº 19.595 de 27 de Homologa o Decreto Municipal de “Situação de
março de 2020
Emergência” que indica.

Governador do
Estado da
Bahia

http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html
Decreto

Nº 19.594 de 27 de Homologa o Decreto Municipal de “Situação de
março de 2020
Emergência” que indica.

Governador do
Estado da
Bahia

http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html
Decreto

Nº 19.593 de 27 de Homologa o Decreto Municipal de “Situação de
março de 2020
Emergência” que indica.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html

Governador do
Estado da
Bahia

Decreto

Nº 19.592 de 27 de Homologa o Decreto Municipal de “Situação de
março de 2020
Emergência” que indica.

Governador do
Estado da
Bahia

http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html
Decreto

Nº 19.591 de 27 de Homologa o Decreto Municipal de “Situação de
março de 2020
Emergência” que indica.

Governador do
Estado da
Bahia

http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html
Decreto

Nº 19.587 de 27 de Homologa o Decreto Municipal de “Situação de
março de 2020
Emergência” que indica.

Governador do
Estado da
Bahia

Decreto

http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html
Ratifica declaração de Situação de Emergência em todo
o território baiano, para fins de prevenção e
Nº 19.586 de 27 de enfrentamento à COVID-19, e regulamenta, no Estado
março de 2020
da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html

Governador do
Estado da
Bahia

Decreto

Nº 19.585 de 27 de Dispõe sobre as medidas temporárias complementares
março de 2020
para enfrentamento da emergência de saúde pública de

Governador do
Estado da
Bahia

importância internacional decorrente do coronavírus, e
dá outras providências.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html

Resolução

Dispõe sobre medidas temporárias complementares, a
cargo da AGERBA, para prevenção e enfrentamento da
Nº 17 de 26 de emergência de saúde pública de importância
março de 2020
internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19),
declarada em todo o território baiano através do Decreto
Estadual nº 19.549, de 18 de março de 2020.

Agência
Estadual de
Regulação de
Serviços
Públicos
de Energia,
Transportes e
Comunicações
da Bahia –
AGERBA

http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html
Decreto

Nº 19.575 de 26 de Homologa o Decreto Municipal de “Situação de
março de 2020
Emergência” que indica.

Governador do
Estado da
Bahia

http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html

Decreto

Nº 19.574 de 26 de Homologa o Decreto Municipal de “Situação de
março de 2020
Emergência” que indica.

Governador do
Estado da
Bahia

http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html

Decreto

Nº 19.572 de 26 de Suspende a contagem de prazos no âmbito do Processo
março de 2020
Administrativo Fiscal.

Governador do
Estado da
Bahia

http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html

Decreto

Decreto

Portaria

Dispõe sobre as medidas temporárias complementares
Nº 19.571 de 25 de para enfrentamento da emergência de saúde pública de
março de 2020
importância internacional decorrente do coronavírus, e
dá outras providências.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html
Dispõe sobre as medidas temporárias complementares
Nº 19.569 de 24 de para enfrentamento da emergência de saúde pública de
março de 2020
importância internacional decorrente do coronavírus, e
dá outras providências.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html
Nº 20.286 de 24 de
Suspende os prazos administrativos.
março de 2020
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html

Governador do
Estado da
Bahia

Governador do
Estado da
Bahia

INEMA

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Estabelece isenção nas operações com produtos
Nº 19.568 de 23 de utilizados em atendimento médico destinados à órgãos
março de 2020
da Administração Pública Estadual Direta e suas
Fundações e Autarquias.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html
Dispõe sobre as medidas temporárias complementares
Nº 19.567 de 23 de para enfrentamento da emergência de saúde pública de
março de 2020
importância internacional decorrente do coronavírus, e
dá outras providências.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html
Determina a requisição administrativa dos bens que
Nº 19.556 de 20 de indica, em razão da necessidade de enfrentamento da
março de 2020
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO22/DO_frm0.html
Dispõe sobre as medidas temporárias complementares
Nº 19.555 de 20 de para enfrentamento da emergência de saúde pública de
março de 2020
importância internacional decorrente do coronavírus, e
dá outras providências.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO22/DO_frm0.html

Governador do
Estado da
Bahia

Governador do
Estado da
Bahia

Governador do
Estado da
Bahia

Governador do
Estado da
Bahia

Decreto

Decreto

Dispõe sobre as medidas temporárias complementares
Nº 19.553 de 20 de para enfrentamento da emergência de saúde pública de
março de 2020
importância internacional decorrente do coronavírus e dá
outras providências.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO19/DO_frm0.html
Estabelece medidas para a gestão das despesas e
controle dos gastos de custeio e de pessoal, para
Nº 19.551 de 20 de enfrentamento da emergência de saúde pública de
março de 2020
importância internacional decorrente do COVID-19, no
âmbito do Poder Executivo Estadual, na forma que
indica, e dá outras providências.

Governador do
Estado da
Bahia

Governador do
Estado da
Bahia

http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO21/DO_frm0.html

Decreto

Dispõe sobre as medidas temporárias complementares
Nº 19.550, de 19 de para enfrentamento da emergência de saúde pública de
março de 2020
importância internacional decorrente docoronavírus, e
dá outras providências.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html

Governador do
Estado da
Bahia

Decreto

Decreto

Decreto

Declara Situação de Emergência em todo o território
baiano, afetado por Doença Infecciosa Viral - COBRADE
Nº 19.549, de 18 de 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério
março de 2020
da Integração Nacional nº 02, de 20 de dezembro de
2016, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID19, e dá outras providências.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO18/DO_frm0.html
Determina a requisição administrativa de bens, em razão
Nº 19.533, de 18 de da necessidade de enfrentamento da emergência de
março de 2020
saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavirus.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO19/DO_frm0.html
“Art. 7º - Em função dos casos confirmados de
Nº 19.532 de 17 de coronavírus nos Municípios de Salvador, Feira de
março de 2020
Santana, Porto Seguro e Prado, ficam suspensos, pelo
período de 30 (trinta) dias:
(Altera o Decreto I - os eventos e atividades com a presença de público
nº 19.529, de 16 de superior a 50 (cinquenta) pessoas, ainda que
março de 2020)
previamente autorizados, que envolvem aglomeração de
pessoas, tais como: eventos desportivos, religiosos,

Governador do
Estado da
Bahia

Governador do
Estado da
Bahia

Governador do
Estado da
Bahia

shows, feiras, circos, eventos científicos, passeatas e
afins, bem como aulas em academias de dança e
ginástica.
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO18/DO_frm0.html
Decreto

LEI

Nº 19.529, de 16
de março de 2020

Regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas
temporárias para enfrentamento da emergência de Governador do
saúde pública de importância internacional decorrente
Estado da
do coronavírus.
Bahia
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO17/DO_frm0.html
Institui, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o Governador do
Nº 19.528, de 16 de
Decreto
trabalho remoto, na forma que indica, e dá outras
Estado da
março de 2020
providências.
Bahia
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO17/DO_frm0.html
Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso e fornecimento de máscaras em
estabelecimentos públicos,
industriais, comerciais, bancários,
Nº 14.258 DE 13
rodoviários, metroviários e de transporte de passageiros nas Governador do
DE ABRIL DE 2020 modalidades pública e privada, como medida de enfrentamento à Estado da Bahia
disseminação do novo coronavírus, causador da COVID-19, na forma
que indica, e dá outras providências
http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
ATO

Decreto

Decreto

NÚMERO
OBJETO
RESPONSÁVEL
Nº 32.248,
Dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção e controle para
de 14 de
enfrentamento do COVID-19 no âmbito do município de Salvador.
Prefeito
março de
2020
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6315
Estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes da Administração
Nº 32.249,
Pública Municipal Direta e Indireta, quanto às medidas de proteção para
de 14 de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
Prefeito
março de
decorrente do coronavírus (COVID-19)
2020
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6315

Nº 32.256,
de 16 de Dispõe sobre novas medidas de prevenção e controle para enfrentamento do
Decreto
Prefeito
março de COVID-19 no âmbito do município de Salvador.
2020
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6318:dom-7594&catid=1:dom

Nº 32.268,
de 18 de
março de
2020
Decreto

Portaria

Declara situação de emergência no Município de Salvador e define outras
Republicado medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus.
no DOM do
dia
20/03
por ter saído
com
incorreção.
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/diario-atual.php
Determinar que os concessionários, permissionários, autorizatários,
prestadores dos serviços de transporte coletivo público de passageiros ou de
transporte individual privado de passageiros, bem como os administradores
de ascensores, terminais e estações municipais, adotem os procedimentos a
Nº 059/2020 seguir relacionados, com o propósito de garantir a adequada higienização
dos equipamentos de uso comum, a fim de conter a disseminação do COVID19.

Prefeito

Secretário
Municipal de
Mobilidade

http://www.dom.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6320:dom-7596&catid=1:dom
No uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 9.186 de 29 de
dezembro de 2016, e com fundamento nos Art.3º, inciso X, Art.16, inciso I,
alínea K, do regimento interno aprovado pelo Decreto nº 29.451 de 24 de abril
de 2018 publicado no Diário Oficial do Município de 25 de janeiro 2018,
Considerando o Decreto Municipal que recomenda aos órgãos da Superintendente
Portaria
Nº 120/2020 administração adotar medidas para prevenção e controle da transmissão do
de Trânsito do
SARS CoV2 (COVID-19), RESOLVE: Art.1º - Prorrogar os vencimentos de
Salvador
Apresentação de Condutor, interposição de Defesa Prévia e Recursos contra
imposição de penalidades de trânsito com datas compreendidas no período
de 18 de março de 2020 à 31 de março de 2020, por 15 dias, iniciando a partir
de 02 de abril de 2020, e assim sucessivamente.
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6320:dom-7596&catid=1:dom

Decreto

Nº 32.272,
de 19 de
março de
2020

Define medidas complementares para o enfrentamento da pandemia
decorrente do coronavírus.

http://www.dom.salvador.ba.gov.br/diario-atual.php

Prefeito

Resolução

Art. 1º Autorizar que as entidades e órgãos que têm atividades e projetos
voltados para crianças e adolescentes e capacitação de Aprendizagem e
Nº 011/2020 similares suspendam os serviços, sendo assegurado o recebimento de
recursos e mantido o repasse regular das parcelas para a manutenção dos
salários dos colaboradores.

O Presidente do
Conselho
Municipal dos
Direitos da
Criança e do
Adolescente CMDCA

http://www.dom.salvador.ba.gov.br/diario-atual.php

Decreto

Nº32.275
de 21 de
março de
2020

Determina a requisição administrativa de bens, em razão da necessidade de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

Prefeito

http://www.dom.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com

Decreto

Nº 32.280
de 23 de
março de
2020

Define medidas complementares para o enfrentamento da pandemia
decorrente do coronavírus.

Prefeito

http://www.dom.salvador.ba.gov.br/diario-atual.php
Portaria
Conjunta

Nº 020/2020
Suspende, em caráter excepcional, os prazos para a prática de atos
de 24 de
processuais no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda e da Procuradoria
março de
Geral do Município, na forma que indica.
2020

Secretário
Municipal da
Fazenda

ProcuradoriaGeral do
Município de
Salvador
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/diario-atual.php

Decreto

Instrução
Normativa

Portaria

Nº 32.297
de 26 de
março de
2020

Define medidas complementares para o enfrentamento da pandemia
decorrente do coronavírus.

Prefeito

http://www.dom.salvador.ba.gov.br/diario-atual.php
Estabelece a suspensão da realização dos sorteios e das transferências de
Secretaria
Nº 08/2020 créditos, no âmbito do Programa Nota Salvador, na forma que indica, e dá
Municipal da
outras providências.
Fazenda - SEFAZ
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/diario-atual.php
Secretaria
Municipal de
Suspende, até 30 de abril de 2020, os prazos para as práticas de atos
Desenvolvimento
Nº 250/2020 processuais, relativos aos processos e procedimentos administrativos no
e
âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo.
Urbanismo Sedur
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/diario-atual.php

Nº
9.517/2020

Lei

Resolução

Nº 16/2020

Institui o “Auxílio Salvador por Todos”, no âmbito da Assistência Social, com
o objetivo de garantir aos cidadãos que não têm emprego formal as condições
mínimas de sobrevivência, diante da pandemia de coronavírus, na forma que
indica, e dá outras providências.
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/diario-atual.php

Aprova a criação do benefício eventual Salvador por Todos.

Prefeito

Conselho
Municipal de
Assistência
Social de
Salvador CMASS

http://www.dom.salvador.ba.gov.br/diario-atual.php

Decreto

Nº 32.317
de 31 de
março de
2020

Dispõe sobre novas medidas de prevenção e controle para enfrentamento do
COVID-19 no âmbito do município de Salvador

Prefeito

http://www.dom.salvador.ba.gov.br/diario-atual.php
DECRETO

Nº 32.320
de 01 abril
de 2020

Define medidas para o funcionamento das agências bancárias.
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/diario-atual.php

Prefeito

Nº 32.337
de 11 de
Define medidas complementares para o enfrentamento da pandemia
DECRETO
Prefeito
abril de
decorrente do coronavírus
2020
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6359:dom-7622&catid=1:dom
Nº 32.346
de 14 de
Define medidas complementares para enfrentamento da pandemia
DECRETO
Prefeito
abril de
decorrente do coronavirus
2020
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6362:dom-7625&catid=1:dom
Nº 32.347
de 14 de
Dispõe sobre medidas administrativas de controle e redução de despesas no
DECRETO
Prefeito
abril de
âmbito do Município de Salvador
2020
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6362:dom-7625&catid=1:dom
DECRETO
PUBLICADO
Nº 32.332
NO DOM DE
de 07 de
Dispõe sobre novas medidas de prevenção e controle para enfrentamento do
Prefeito
08/04/2020
abril de
COVID-19 no âmbito do município de Salvador.
REPUBLICADO
2020
POR TER

SAÍDO
INCOMPLETO
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6363:dom-7626&catid=1:dom
Nº 32.350
de 15 de
Dispõe sobre novas medidas de prevenção e controle para enfrentamento do
DECRETO
Prefeito
abril de
COVID-19 no âmbito do município de Salvador.
2020
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6363:dom-7626&catid=1:dom

