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1. Introdução 

Diante da pandemia que varre o mundo e deixou a todos perplexos, ações 

urgentes passaram a ser demandadas, por parte de diferentes atores, 

destacadamente do poder público, em suas distintas instâncias e áreas de atuação. 

Em síntese, os mecanismos de intervenção processaram-se de forma particular em 

frentes distintas, mas complementares: na saúde, em âmbito social e na economia. A 

primeira emerge como prioritária, porque salvar vidas a qualquer preço é o maior de 

todos os desafios e, por si só, envolve diferentes áreas, numa complexidade 

superlativa, haja vista a emergência imposta pela pandemia, pois cada dia perdido se 

reflete em vidas ameaçadas, a escassez de recursos diante de uma demanda 

inesperada e imprevisível e a impossibilidade de reversão de possíveis 

consequências causadas por ações inapropriadas. 

Concomitantemente à questão da saúde, que por si só já exige esforços 

desproporcionais, é necessário lidar com os impactos sociais de uma pandemia que 

afeta particularmente as comunidades mais vulneráveis. Percebe-se a dificuldade no 

acesso e no atendimento adequado aos serviços básicos; também se torna um 

enorme desafio assegurar o isolamento necessário em face da precariedade das 

habitações, além da questão de a renda ser fortemente afetada, em muitos casos, a 

ponto de comprometer a própria sobrevivência de famílias inteiras. 

Como se não bastasse, não se pode esquecer a questão econômica que vem 

sendo fortemente impactada, com crescimento acelerado no número de 

desempregados, fechamento de empresas, aumento preocupante no nível de 

endividamento e cancelamento ou adiamento de boa parte dos investimentos. O 

Estado passa a ser particularmente demandado, tanto em termos de assistência à 

saúde e proteção social, mas também como mitigador dos problemas econômicos 

em várias frentes, tais como: implementar a articulação entre os diferentes atores 

econômicos e sociais na busca de pactos mínimos necessários; investir em áreas 

particularmente necessárias às demandas emergenciais na área de saúde; amparar 

as populações mais fragilizadas, diante da situação; promover e estimular 

investimentos capazes de irrigar e estimular a economia local, privilegiando 

pequenos negócios, por meio do instrumento de compras públicas sustentáveis. 
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A melhor solução para a saúde, por enquanto, é que a população permaneça 

em casa e, na medida do possível, evite ambientes com grande número de pessoas. 

A melhor solução para a economia é o governo gastar o que for necessário, para 

socorrer quem mais precisa. A atual pandemia do coronavírus representa uma 

verdadeira tragédia humanitária de proporções poucas vezes vista, mas, em face do 

inevitável, pode representar uma oportunidade para a sociedade repensar decisões 

e prioridades, nomeadamente no cuidado com o meio ambiente, a forma como se 

produz, consome e se relaciona, o papel que cada um ocupa no tecido social, 

principalmente a importância decisiva do Estado, dos serviços públicos essenciais, 

além de dar privilégio, de uma vez por todas, à superação da miséria e ao 

enfrentamento das desigualdades sociais. A pandemia leva a refletir e convida a 

realizar mudanças profundas, dentro de cada um, assim como nas estruturas 

institucionais externas que configuram a sociedade. 
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2.  Arcabouço Normativo 
 

O capítulo em questão tem como objetivo apresentar, de maneira sintetizada, 

as mudanças legais envolvendo o controle da pandemia do novo coronavírus, no 

Brasil. Nesse sentido, a atual situação aponta para três frentes principais de trabalho: 

Saúde Pública, Socioassistencial e Econômica. Desse modo, frente às circunstâncias 

dadas, inéditas na história recente do país, a melhor solução para a saúde, por 

enquanto, é promover o isolamento social, o uso de máscara e a higienização 

sistemática das regiões de maior contato físico. Esses esforços envolvem 

conscientização permanente e o exemplo nas repartições públicas, as quais se 

tornam vitrine das posições assumidas e defendidas pela PML.  

Com relação ao problema social brasileiro, o qual sempre existiu e foi 

evidenciado e amplificado pelo momento de crise sanitária, a solução de maior 

efetividade é a transferência direta de renda, como compensação ao isolamento 

social e à perda de rendimentos e, em muitos casos, do próprio emprego. O estímulo 

ao comércio local é um importante mecanismo de manutenção de postos de trabalho 

e preservação econômica e social das regiões.  

Em termos econômicos, o governo precisa gastar o que for necessário para 

socorrer quem precisa, nomeadamente por meio instrumentos de incremento de 

compras públicas locais e, num segundo momento, ocupando o espaço de indutor do 

crescimento, através de investimentos públicos capazes de irrigar e dinamizar o 

conjunto da economia, contagiando prioritariamente os setores mais debilitados e 

que trazem maiores impactos sociais, a exemplo dos pequenos produtores locais. 

Posteriormente, com a retomada das atividades, estes poderão caminhar sozinhos. 

Com a economia recuperada e a volta do crescimento, o Estado poderá recuar 

progressivamente de suas funções de indutor da atividade, recuperando a 

arrecadação via tributação, equilibrando seus déficits adicionais. Essa é a fórmula 

consagrada pela história, capitaneada por Keynes, na década de 1930, e ainda a mais 

válida em momentos de crise aguda. 

Em face desse prognóstico teórico, serão apresentadas a seguir as medidas 

tomadas em relação às mudanças legais empreendidas para a diminuição dos 

impactos da crise no país, no Estado do Paraná e em Londrina. 
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Governo Federal 

Em âmbito federal, de acordo com o portal do Planalto Federal, já foram 

publicados aproximadamente 400 atos normativos, entre decretos, leis, projetos de 

lei, portarias, resoluções, medidas provisórias, emendas constitucionais, decisões, 

instruções normativas, portarias, circulares, recomendações e deliberações. Dessa 

forma, é necessário compreender esse arcabouço normativo que abrange todo o 

território nacional, para que os atos normativos que dizem respeito ao Estado do 

Paraná e ao Município de Londrina sejam explicitados. 

A primeira normativa federal foi a Portaria de nº 188, do dia 3 de fevereiro de 

2020, ainda no começo da pandemia, no Brasil. A ementa do ato trazia: “Declara 

Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).” Ainda em fevereiro, foi 

publicada a Lei nº 13.979, do dia 06 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.”  

Em abril, outro ato importante em nível nacional foi a Medida Provisória nº 

959, de 29 de abril de 2020, que estabelece “[...]  a operacionalização do pagamento 

do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do benefício 

emergencial mensal de que trata a Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, e 

prorroga a vacatio legis da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que estabelece a Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.” A aprovação do Benefício Emergencial 

foi um marco frente às dificuldades econômicas ocasionadas pelo isolamento social 

imposto pela proliferação da doença, no país. Em maio, foi aprovada lei que direciona 

recursos para as instituições filantrópicas de saúde: Lei nº 13.995, de 5 de maio de 

2020 que “[...] dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às santas 

casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma 

complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo 

de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da Covid-19.”  

Como destacado, o governo federal está em trabalho constante com relação 

às atualizações de atos normativos; da mesma forma, os governos estaduais e 

municipais buscam, na medida das possibilidades, acompanhar as diretivas nacionais 

e internacionais, a fim de que o impacto da crise sanitária seja o menor possível. Vale 
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ressaltar que os entes federativos e Municípios possuem independência de atuação 

e, desse modo, quando não são feitas as sugestões das esferas superiores, os 

Municípios e os Estados dispõem da prerrogativa de atuação. No caso de Londrina, o 

principal direcionamento está consubstanciado em dados técnicos, científicos, 

médicos, epidemiológicos e estatísticos, para o enfretamento do novo coronavírus 

(SARS-cov2). 

 

Governo Estadual 

Em âmbito estadual, é possível citar duas leis sancionadas pelo Governo do 

Paraná, que estão diretamente relacionadas ao apoio às dificuldades econômicas dos 

Municípios do Estado. Uma destas está associada com o apoio financeiro às 

empresas, por meio do Fomento Paraná:  

Lei 20164 - Autoriza a Agência de Fomento do Paraná S.A. – Fomento Paraná 
a envidar medidas objetivando apoiar a recuperação econômica dos 
empreendedores formais e informais, além da infraestrutura de Municípios 
atingidos por emergências, calamidades ou desastres, com oferta de crédito 
e apoio técnico às atividades econômicas locais.  

Outra iniciativa do Governo do Estado também ligada ao apoio às implicações 

econômicas à vida do cidadão paranaense está na  

Lei 20172 - Autoriza a concessão de auxílio emergencial com recursos do 
Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná à pessoa economicamente 
vulnerabilizada em decorrência da emergência de saúde pública de 
importância internacional causada pela infecção humana pelo Coronavírus 
(Covid-19) nas condições que especifica. 

 O Governo do Estado também se preocupa com a precaução quanto à 

proliferação da doença, através da “Lei nº 20189, Obriga, no Estado do Paraná, o uso 

de máscaras enquanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da 

pandemia do coronavírus SARS-CoV-2, e adota outras providências.”  Por fim, faz-se 

importante destacar uma das últimas medidas empreendidas pelo governo estadual, 

até o mês de junho de 2020, que diz respeito diretamente ao Município de Londrina, 

quando foi publicado o “Decreto 4942 - 30 de junho de 2020 - Dispõe sobre medidas 

restritivas regionalizadas para o enfrentamento da COVID-19. O decreto suspende o 

funcionamento das atividades não essenciais por 14 dias. Essa medida impactou 

diretamente no fluxo financeiro e econômico do Município de Londrina, que estava 
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com o comércio funcionando, com a obrigatoriedade de precauções de segurança e 

vigilância sanitária. 

 

Governo Municipal 

Ante as dinâmicas adotadas pelo governo federal e estadual, é possível 

destacar as iniciativas do executivo municipal, que também instituiu atos normativos 

com o objetivo de manter a segurança e preservar a vida dos cidadãos londrinenses. 

O primeiro ato relacionado à pandemia, empreendido pela Prefeitura Municipal de 

Londrina foi, segundo o portal eletrônico1, o  

DECRETO Nº 334 DE 17 DE MARÇO DE 2020. SÚMULA: Regulamenta medidas 
relativas às ações a serem coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde 
para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) decorrente do coronavírus (COVID-19). no dia 17 de março.  

Vale ressaltar que o Município veio a confirmar o primeiro caso de infecção, 

no dia 18 de março, chegando ao último dia do mês de março (31) com 24 confirmações 

e 266 casos descartados. 

A Prefeitura de Londrina se adiantou com relação à situação e, com apenas 

um caso confirmado da doença no Município, publicou o Decreto nº 346 de 19 de março 

de 2020: 

Decreta situação de emergência no Município de Londrina, como medida de 
enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e dá 
outras providências. 
Art. 1º. Fica decretada situação de emergência no Município de Londrina, 
como medida de enfrentamento da pandemia decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19).  

Art. 2º. Fica determinada a suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, a partir de 22 de março de 2020, dos seguintes estabelecimentos e 
atividades: I – shoppings centers, galerias e similares; II – lojas de comércio 
varejista e atacadista; III – teatros, cinemas, casas de espetáculos e demais 
locais de eventos; IV – restaurantes, bares, pubs e lanchonetes; V – casas 
noturnas, lounges, tabacarias, boates e similares; VI – clubes, associações 
recreativas e similares; VII – academias de ginástica; VIII – áreas comuns, 
playgrounds, salões de festas, piscinas e academias em condomínios; IX – 
cultos e atividades religiosas; e X – quaisquer outros serviços privados de 
atendimento ao público, não expressamente excetuados no presente 
Decreto. 

 
1 Legislação sobre o novo Coronavírus – disponível em: [https://www.londrina.pr.gov.br/legislacao-corona-

municipal?start=3]. Acesso em: 15 jul. 2020. 
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Em abril, ainda no início da proliferação da doença, na cidade, com 61 casos 

confirmados, a Prefeitura decretou a obrigatoriedade do uso de máscaras caseiras 

nos ambientes da cidade de Londrina. A medida implementada em Londrina precedeu 

normativas federais e estaduais que sugerem a utilização das máscaras pelos 

cidadãos: 

DECRETO Nº 457 DE 09 DE ABRIL DE 2020: Estabelece obrigatoriedade de 
uso de máscaras pela população em decorrência do COVID-19.  
Art. 1º. Torna obrigatório o uso de máscaras de barreira para os cidadãos que 
estiverem fora de seus domicílios durante o período de emergência da 
COVID-19. § 1º. A obrigação do uso de máscaras contempla o transporte 
coletivo, atividades laborais, comércio, serviços, dentre outras atividades 
realizadas em ambiente fechado. 

Com as medidas sanitárias seguidas e com segurança quanto à capacidade 

do sistema de saúde no Município, a Prefeitura reabre o comércio na cidade, com 

medidas sanitárias rigorosas:  

DECRETO Nº 484 DE 17 DE ABRIL DE 2020: Estabelece condições para 
retomada das atividades comerciais e de prestação de serviços no Município 
de Londrina e dá outras providências. 
CAPÍTULO I Art. 1º. Fica autorizada a retomada das atividades comerciais e 
de prestação de serviços no Município de Londrina, a partir de 20 de abril de 
2020, respeitadas as disposições contidas no presente Decreto.  
Art. 2º. Todos os estabelecimentos e profissionais tratados no presente 
Decreto, deverão observar rigorosamente as normas sanitárias e de saúde 
pública aplicáveis, inclusive as estabelecidas pelo presente Decreto, 
alertando todos os seus colaboradores da necessidade de estrito 
cumprimento. 

Já no mês de junho, o Prefeito publicou um decreto que regulamenta sanções 

para os casos de descumprimento das medidas fixadas para enfrentamento da 

pandemia:  

DECRETO Nº 711 DE 16 DE JUNHO DE 2020  
Art. 4º. O descumprimento das medidas estabelecidas pelos Decretos 
Municipais nº 541/2020, 558/2020, 602/2020 e demais normas editadas para 
enfrentamento da situação de emergência decorrente da COVID-19, inclusive 
as previstas pelo presente Decreto, ensejará aplicação de multa ao infrator, 
sem prejuízo de outras sanções administrativas e cíveis cabíveis, 
principalmente interdição do estabelecimento e cassação do Alvará de 
Licença para Localização e Funcionamento, conforme previsto no Decreto 
Municipal nº 602, de 20 de maio de 2020, respeitadas as disposições deste 
Decreto. 

Por fim, a última mudança legal imposta ao Município veio do Governo 

Estadual, que decretou o fechamento das atividades não essenciais por 14 dias em 

regiões específicas do Estado, incluindo Londrina (Decreto 4942 - 30 de junho de 
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2020). A medida foi questionada pela Prefeitura da cidade, que buscou reverter a 

decisão, no entanto, as atividades tiveram que ser suspensas, em cumprimento ao 

decreto estadual. 

Foram aqui apresentados alguns dos atos normativos que objetivam a 

diminuição dos impactos da pandemia, no país. Dessa maneira, é possível encontrar 

os atos federais, estaduais e os publicados pelo Município de Londrina, no portal da 

Prefeitura, onde estão disponibilizados os endereços eletrônicos que direcionam o 

cidadão para a respectiva seção.  

No presente documento, está disponível, em anexo, a listagem das 

legislações das três esferas, publicadas até o início de julho de 2020 (Anexo A). 

A Prefeitura de Londrina também disponibilizou, em seu portal digital, alguns 

endereços eletrônicos que estão associados com o combate à pandemia, em nível 

nacional: 

• Advocacia-Geral da União - AGU-Modelos de Contratação Fundamentados na 

Lei nº 13.979/20 

• Controladoria-Geral da União - CGU -Portal da Transparência - divulga gastos 

federais para combate ao novo Coronavírus 

• Ministério da Saúde -Coronavírus-Saúde. 

• Portal de Compras do Governo Federal - Orientações e Modelos em Logística 

Pública. 

É possível encontrar, também no portal da Prefeitura de Londrina, o endereço 

eletrônico onde o Governo do Estado do Paraná está disponibilizando todos os atos 

normativos relacionados à pandemia, no Paraná, entre outros endereços ligados à 

pandemia: 

• Recomendação Administrativa 03/2020  do Ministério Público Estadual, para 

fins de acompanhar e fiscalizar a aquisição de insumos na área da saúde 

pelo Município de Londrina, em decorrência da pandemia de Coronavírus 

(Covid-19) 

• InfoTCE-PR: Coronavírus - http://www.coronavirus.tce.pr.gov.br/ 

https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/908837
https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/908837
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/03/portal-da-transparencia-divulga-gastos-federais-especificos-para-combate-ao-novo-coronavirus
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/03/portal-da-transparencia-divulga-gastos-federais-especificos-para-combate-ao-novo-coronavirus
https://coronavirus.saude.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/gestorpublico/1271-orientacoes-e-modelos-em-logistica-publica-no-combate-ao-covid-19
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/gestorpublico/1271-orientacoes-e-modelos-em-logistica-publica-no-combate-ao-covid-19
http://repositorio.londrina.pr.gov.br/index.php/menu-controladoria/comunicados/30963-recomendacao-administrativa-3-2020-do-ministerio-publico/file
InfoTCE-PR:%20Coronavírus%20- 
http://www.coronavirus.tce.pr.gov.br/
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• Nota Técnica da Rede de Controle da Gestão Pública do Estado do Paraná 

nº01/2020 

• Governo do Estado do Paraná - Coronavírus Campanha 

• Controladoria Geral do Estado - Guia para Contratações Emergenciais de 

Saúde Pública 

É perceptível que a situação atual fez com que os órgãos públicos das 

diferentes instâncias se mobilizassem, para diminuir os impactos da pandemia no 

Brasil, no Estado do Paraná e em Londrina. Dessa forma, é imperiosa uma análise 

cuidadosa com relação à conjuntura do Município de Londrina e, para tanto, serão 

apresentados, nos próximos capítulos deste documento, diversas ações das 

Secretarias e Autarquias vinculadas à Prefeitura de Londrina, para o enfrentamento 

deste momento ímpar na história do Brasil, do Paraná e da cidade de Londrina. 

 

http://repositorio.londrina.pr.gov.br/index.php/menu-controladoria/covid-19/31629-nota-tecnica-rede-de-controle/file
http://repositorio.londrina.pr.gov.br/index.php/menu-controladoria/covid-19/31629-nota-tecnica-rede-de-controle/file
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha
http://www.cge.pr.gov.br/sites/cge/arquivos_restritos/files/documento/2020-04/guia_contratacoes_emergenciais.pdf
http://www.cge.pr.gov.br/sites/cge/arquivos_restritos/files/documento/2020-04/guia_contratacoes_emergenciais.pdf
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3. Situação epidemiológica do Município de Londrina frente à 

pandemia do novo coronavírus 
 

Um dos indicadores que compuseram o índice Paraná é o coeficiente de 

incidência de casos por cem mil habitantes. 

Nesse sentido, seguindo a matriz outrora criada pelo Ministério da Saúde, em 

relação ao tema, a Autoridade Estadual em saúde estabeleceu etapas de criticidade 

para o monitoramento, dividindo-o em três níveis: 

Emergência  50% acima da média estadual 

Atenção  Entre 50% e a incidência estadual 

Alerta  Abaixo da incidência estadual 

 

Dessa feita, o gráfico a seguir tem como objetivo trazer um comparativo do 

coeficiente da COVID-19 nas maiores cidades do Paraná, além de um paralelo com a 

incidência nacional: 

 

Figura 1 - Coeficiente de incidência (por 100.000 habitantes) de COVID-19 de Londrina, 
Municípios Paraná e Brasil [30/06/2020]  

 

Fonte: MS/SESA/AMS Prefeituras. Data: 30/06/2020. Horário: 16h30. Sujeito a alterações 
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Figura 2 - Coeficiente de incidência (por 100.000 habitantes) de COVID-19 de Londrina, 
Municípios e Paraná [30/06/2020]  

 

Fonte: MS/SESA/AMS Londrina. Data: 30/06/2020. Horário: 16h30. Sujeito a alterações 

 

Os dados mostram, por outro prisma, que a municipalidade londrinense tem 

demonstrado êxito, através de dados e medidas no enfrentamento da pandemia do 

novo coronavírus. Como se vê, sua posição de incidência dentre as maiores cidades 

do Paraná é uma das mais baixas. 

 

3.1. Programa municipal de testagem 

Para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, uma das principais 

estratégias apontadas pelo Organização Mundial da Saúde é a testagem em massa.2 

Nesse sentido, a Prefeitura de Londrina não tem medido esforços para ampliar a 

testagem da população. Atualmente, o protocolo vigente expedido pelo Ministério da 

Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde contempla somente a testagem em 

pacientes sintomáticos moderados e graves, em internação hospitalar, tendo iniciado 

 
2 Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2020/03/1707472. Acesso em: 10 set. 2020. 
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a distribuição de testes rápidos para profissionais de saúde e forças de segurança, 

os quais já estão disponíveis na rede assistencial do Município.  

Outrossim, foi formalizado o Convênio de Cooperação CV/AMS-0001/2020, 

com a Universidade Estadual de Londrina, pelo qual a Prefeitura de Londrina fez a 

aquisição de kits de reagentes suficientes para realização de 4.000 (quatro mil) 

exames de RT/PCR para detecção do novo coronavírus, lembrando que esse exame 

é o padrão ouro de diagnóstico definido pela Organização Mundial da Saúde. De 

acordo com a capacidade instalada do laboratório do Hospital Universitário, com o 

advento desse convênio, está sendo possível realizar 200 (duzentos) exames/dia, de 

modo que a municipalidade foi pioneira, implantado um protocolo próprio de testagem 

no Município de Londrina, ampliando o público-alvo para aqueles pacientes 

sintomáticos leves, os quais busquem as unidades respiratórias municipais e tenham 

indicação médica para a realização. 

Aponta-se ainda que, em que pese a baixa cobertura de testes efetuados pelo 

Brasil, atualmente, na pandemia do novo coronavírus, há que se reconhecer, através 

dos números apresentados no gráfico a seguir, que Londrina novamente se destaca 

de forma positiva, em relação à comparação de testagem por milhão de habitantes 

com Municípios de grande porte do Estado do Paraná e, até mesmo, de forma geral, 

em relação aos números do Estado: 
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Figura 3 – Comparação entre número de testes RT-PCR de COVID-19 realizados no Estado do 
Paraná em algumas cidades do Estado [30/06/2020]  

 

Fonte: MS/SESA/AMS Londrina. Data: 30/06/2020. Horário: 18h28. Sujeito a alterações 

 

Sabendo da importância desse indicador de testagem, no contexto do 

enfretamento correto da pandemia, uma nova compra de reagentes e insumos foi 

realizada pela Prefeitura, com investimentos através de recursos próprios, de modo 

a garantir a continuidade dos testes feitos pelo Laboratório do Hospital Universitário 

Regional Norte do Paraná, para os próximos 60 dias. 

Em que pese a cidade com melhor índice de testagem de exames de RT/PCR, 

como o sabido padrão ouro para diagnóstico do novo coronavírus, o índice de 

positividade da municipalidade está em torno de 12,05. 

Noutro giro, em notícias recentes, pode-se observar que a mesma taxa, nas 

maiores cidades do Estado, está em índices expressivamente maiores do que a de 

Londrina: Cascavel, recentemente, apresentou uma taxa de positividade de 75% dos 

exames;3 por sua vez, a cidade de Maringá tem mantido uma taxa de positividade na 

casa dos 35%4. 

 
3 Disponível em: https://tarobanews.com/noticias/ciencia-e-saude/coronavirus-secretario-diz-que-situacao-
em- cascavel-e-muito-grave-PWQ4O.html. Acesso em: 10 out. 2020. 
4 Disponível em: https://www.cbnmaringa.com.br/noticia/veja-os-dados-do-boletim- do-coronavirus-desta-

sexta-feira-19-em-maringa. Acesso em: 20 dez. 2020. 
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Figura 4 – Taxa de positividade COVID-19 [30/06/2020]  

 

Fonte: MS/SESA/AMS Londrina. Data: 30/06/2020. Horário: 16h30. Sujeito a alterações  
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3.2. Cenário epidemiológico  

De acordo com o Boletim Diário do Coronavírus5 do mês de junho, Londrina 

registrava 1.336 casos confirmados da doença, dos quais 1.011 casos já tinham sido 

curados, perfazendo então um número de somente 244 (duzentos e quarenta e 

quatro) casos ativos na cidade (dados de 30/06/2020). 

Conforme se depreende do gráfico comparativo abaixo, o número de casos 

ativos no Município de Londrina, nesse período, é o menor dentre as grandes cidades 

do Estado: 

 

Figura 5 – Casos ativos de COVID-19 [30/06/2020]  

 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde de Londrina 

 

  

 
5 Disponível em: https://saude.londrina.pr.gov.br/images/covid_19_boletim/Boletim_COVID_30-06.pdf. Acesso 

em: 30 set. 2020. 
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Ademais, Londrina também possui melhor cenário, quando se compara o 

coeficiente de incidência por cada 100 mil habitantes: 

 
Figura 6 - Coeficiente de incidência por 100mil habitantes 

 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde de Londrina 

Também a comparação do R0 de Londrina demonstra um melhor cenário em 

relação às demais grandes cidades do Paraná: 

 

Figura 7 – R0 de alguns Municípios do Paraná 

 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde de Londrina 
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Além disso, embora a observação da curva de crescimento de casos em 

Londrina (gráfico a seguir) denote um aumento do número de casos, há que se 

constatar que, diferentemente de várias outras cidades do Brasil e do Mundo, nos 

últimos dez dias, o percentual médio de aumento de casos em relação ao dia anterior 

é de 2,53%, número muito abaixo da média nacional. 

 

Figura 8 - Casos acumulados do período de 16/03/2020 – 30/06/2020 

 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde  

 

Nessa esteira, a análise feita por um grupo multiprofissional, com médicos 

epidemiologistas, infectologistas e a equipe de Matemática e Estatística da 

Universidade Estadual de Londrina, permite observar o franco e real achatamento da 

curva do coronavírus na cidade de Londrina: 
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Figura 9 - Análise de cenários: Curvas epidemiológicas de COVID-19 na cidade de Londrina 

 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde 

 

No gráfico, é possível observar de forma muito clara que o objetivo do 

achatamento da curva na cidade Londrina foi alcançado com sucesso. 

As projeções mostram que, de acordo com os dados do início de março, 

quando começaram a aparecer casos positivos na cidade, se nada tivesse sido feito, 

Londrina teria chegado ao dia 28/06 com 48.364 (quarenta e oito mil, trezentos e 

sessenta e quatro) casos positivos. Todavia, o número real para essa data foi de 1.294 

(um mil, duzentos e sessenta e quatro) casos. 

Recentemente, um estudo realizado e assinado por 47 pesquisadores da 

renomada faculdade Imperial College, de Londres, mostrou que o Brasil tem uma alta 

taxa de transmissibilidade da doença6, índice tecnicamente conhecido como “R0”, que 

é capacidade de um indivíduo contaminado transmitir a doença para outras pessoas. 

O R0 da COVID-19 no Brasil, de acordo com estudo da Imperial College, estava 

em 2,81 atualmente, enquanto o de Londrina, conforme os dados atualizados, está em 

1,06. 

De forma técnica e científica, significa que o objetivo principal do 

achatamento da curva é preparar os serviços de saúde, bem como promover 

organizações internas, capacitações, adequação de estoque de equipamento de 

 
6  Disponível em: https://exame.abril.com.br/ciencia/estudo-mostra-que-brasil-tem-maior-taxa-de-contagio-

de-covid- 19-no-mundo/. Acesso em: 19 nov. 2020. 

https://exame.abril.com.br/ciencia/estudo-mostra-que-brasil-tem-maior-taxa-de-contagio-de-covid-%2019-no-mundo/
https://exame.abril.com.br/ciencia/estudo-mostra-que-brasil-tem-maior-taxa-de-contagio-de-covid-%2019-no-mundo/
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proteção individual aos trabalhadores da saúde, para o enfretamento adequado da 

pandemia do novo coronavírus, o que foi realizado na municipalidade. 

Assim, o objetivo maior de prover atendimento a todos os eventuais 

contaminados tem sido atendido, de maneira consistente e expressiva, em nossa 

cidade.  
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4.  Ações do Sistema de Saúde para o combate à Covid-19 no 

Município de Londrina 
 

Desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus, a cidade de 

Londrina vem se destacando de forma positiva nas medidas de enfretamento à 

doença, sendo pioneira em várias ações que se tornaram modelo para outras cidades 

no Brasil. 

A título de introito, é importante explicar que foram tomadas medidas para 

isolamento social, a partir de 22/3/2020, antes da maioria dos Municípios brasileiros; 

foram fechados parques, praças e áreas de lazer; tornou-se obrigatório o uso de 

máscaras de tecido pela população de Londrina, sendo que o Município adquiriu 333 

mil máscaras de tecido para distribuição à população de menor renda; foram 

organizados e implantados os centros de referência para atendimento primário dos 

suspeitos de contaminação da Covid-19; foi criado, como uma das primeiras medidas, 

um Comitê técnico (COESP) de especialistas em saúde para orientar o Município nas 

ações; foi articulado com outras instâncias governamentais e privadas o fluxo de 

atendimento nos diversos níveis de gravidade dos infectados; foram contratadas 

centenas de profissionais de saúde para reforçar os quadros do Município; diversos 

tipos de estabelecimentos, como escolas, academias e igrejas, permanecem 

fechadas, dentre outras medidas enérgicas para o achatamento da curva de 

contaminação e organização da estrutura de saúde pública para atendimento de toda 

a população. Tais medidas serão mais bem detalhadas no decorrer desta explanação, 

mas cumpre enfatizar que elas lograram obter uma redução expressiva da 

contaminação na população local. 

 

4.1. Núcleos estratégicos 

Do ponto de vista estratégico e operacional do Município, foram implantados 

núcleos estratégicos de atuação, com o objetivo não só de avaliar, monitorar e agir 

em relação às pessoas que porventura se infectem com o novo coronavírus, mas 

também para gerir de forma eficaz e global as consequências que essa pandemia 

pode trazer à nossa cidade. 
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Nesse sentido, passa-se a discorrer de forma breve sobre esses núcleos 

criados pela Administração Pública: 

• Núcleo de Suprimento: responsável pelo processo de gestão e aquisição de 

todos os materiais e insumos necessários para o enfrentamento da 

pandemia na cidade; 

• Núcleo Econômico: responsável por avaliar e monitorar toda a questão 

fiscal do Município, ante os reveses de receita e aumento de despesas 

causadas pela pandemia; 

• Núcleo de Assistência Social: responsável por monitorar o aumento da 

vulnerabilidade social, de forma a criar políticas para minimizar esse efeito, 

na sociedade, através de auxílios transitórios; 

• Núcleo de Voluntariado: responsável por organizar todo o processo de 

pessoas que, com o advento da pandemia, estão se dispondo a ajudar a 

cidade de diversas maneiras, além de organizar o fluxo de arrecadação de 

doações; 

• Núcleo de Fiscalização: responsável por promover as ações de 

fiscalizações necessárias decorrentes da edição ou não de decretos da 

municipalidade, agindo de forma preventiva com foco na orientação aos 

cidadãos londrinenses; 

• Núcleo de Saúde: responsável por coordenar e organizar todo o processo 

assistencial de saúde, na cidade, de forma integrada com vários atores, 

visando a preparar a rede de atendimento à saúde, em nossa cidade, para 

o enfretamento da pandemia causada pelo novo coronavírus. 

Assim, é importante salientar, como citado, que, dentro das ações do Núcleo 

de Saúde, foi criado, através do Decreto Municipal nº 334, de 17 de março de 2020, o 

Centro de Operações e Emergências em Saúde Pública, doravante COESP, órgão 

colegiado composto por todas as instituições hospitalares, sejam públicas, sejam 

privadas ou filantrópicas, juntamente com a Associação Médica de Londrina e o 

Conselho Regional/Federal de Medicina, cujo objetivo é o apoio e a orientação da 

tomada de decisões da Administração Pública Municipal, mas, mais do que isso, com 

foco na organização, alinhamento e padronização entre todos os serviços de saúde 



 

 
Londrina contra o Coronavírus: Ações empreendidas para o combate à pandemia na cidade de Londrina 

 

                                                                                                                                                                                                   

29 

da atenção hospitalar do Município de Londrina, nos temas atinentes ao combate à 

pandemia do novo coronavírus (SARS-cov2).  

A composição interinstitucional e democrática do COESP, que conta desde sua 

primeira reunião de criação com a colaboração do Ministério Público Estadual e, na 

sequência, com a inserção do Ministério Público Federal, juntamente com os demais 

atores, tem permitido debates enriquecedores, troca de conteúdo de cunho técnico e 

científico, diariamente, ingredientes estes que fazem com que o aprendizado se torne 

diário, bem como ocorre a constante mudança de cenários e até mesmo das 

literaturas e conceitos, haja vista estar em pauta algo que é novo para toda a 

humanidade, colocando o planeta Terra em um cenário pandêmico talvez sem 

precedentes na História – ao menos em período recente. 

Essa dinâmica de trabalho, guiada por análises técnicas individuais que são 

discutidas coletivamente, norteia e orienta as medidas adotadas pelo Município, 

sendo usual, sobretudo, por envolver a Administração Pública, que, durante o 

processo de construção coletiva, haja divergência de pontos de vistas, conceitos, 

opiniões, metodologias, agravando-se para o tema em tela, considerando ser algo 

muito novo e com variáveis alteradas diariamente, em todo o mundo. 

Foi assim quando, outrora, o COESP recomendou à Administração Municipal, 

de forma cautelar, a implantação do regime de Distanciamento Social Ampliado 

(DSA), sendo que, na oportunidade, em 19/03/2020, a cidade de Londrina apresentava 

apenas um caso confirmado da doença, tornando-se uma das primeiras cidades a 

implantar essa medida. É importante salientar que nenhum estudo técnico, científico 

ou literatura trazia como diretriz essa medida, entretanto, foi sopesado, durante as 

discussões técnicas do grupo, para que fosse levado em conta o cenário prático 

vivenciado por várias cidades do mundo, no qual se revelava que a não aplicação de 

medidas não farmacológicas precocemente estava resultando em perdas 

inestimáveis de vida, devido ao colapso do sistema de saúde. 

E é única e exclusivamente albergado em dados técnicos, científicos, 

médicos, epidemiológicos e estatísticos, que as tomadas de decisões, bem como as 

estratégias de enfretamento ao novo coronavírus (SARS-cov2), estão acontecendo 

desde o início desse processo, na cidade de Londrina. 
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4.2. Organização da Rede Assistencial de Saúde 

Em relação à organização da rede de assistência à saúde para o 

enfretamento da pandemia do novo coronavírus, novamente há que se destacar o 

protagonismo dessa municipalidade. Enquanto vários Municípios do Estado, e até do 

Brasil, tiveram que fechar unidades de saúde para se organizar, aqui, primando pelo 

acesso à saúde, Londrina não fechou nenhuma unidade de saúde: muito pelo 

contrário, reordenou todo o processo de trabalho, de modo a criar sete unidades para 

atendimento de síndromes respiratórias por toda a cidade, sendo seis vinculadas à 

atenção primária à saúde e uma vinculada à rede de urgência e emergência. 

A fim de demonstrar um pouco melhor a divisão de pontos de atenção, as 

unidades foram qualificadas conforme abaixo: 

• DISQUE CORONAVÍRUS (0800): primeiro nível de atendimento à população, 

esse serviço foi criado para tirar dúvidas em relação ao novo coronavírus, 

entretanto, com uma importante diferença que precisa ser ressaltada: o 

serviço de Londrina é operado por acadêmicos da área de Saúde, parceria 

com a UEL, profissionais de Saúde – médicos e equipe de enfermagem –, 

os quais, através de seus conhecimentos técnicos, conseguem dar um 

suporte de qualidade ao usuário, direcionando-o para o local correto de 

atendimento, de acordo com as queixas do usuário. 

• UNIDADES BÁSICAS PARA SINDROMES RESPIRATÓRIAS: foram escolhidas 

06 unidades em todas as regiões da cidade, de sorte a ficar como referência 

exclusiva para os casos de síndromes respiratórias. Todas essas unidades 

funcionam de segunda a sexta, das 07h às 19h, e contam com equipe médica 

e de enfermagem, durante todo seu horário de funcionamento: 

1. UBS OURO BRANCO – ZONA SUL; 

2. UBS GUANABARA - CENTRO; 

3. UBS BANDEIRANTES – ZONA OESTE; 

4. UBS VILA RICARDO – ZONA LESTE; 

5. UBS CHEFE NEWTON – ZONA NORTE; 

6. UBS MARIA CECÍLIA – ZONA NORTE. 

• UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS PARA SÍNDROMES 

RESPIRATÓRIAS: com retaguarda médica e todo o suporte de exames 
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laboratoriais e RAIO-X 24h, todos os dias da semana, a UPA JARDIM 

SABARÁ ficou como referência para esses atendimentos. 

Importante destacar que foi criado em anexo a essa unidade um centro de 

triagem rápida, observadas as diretrizes do Ministério da Saúde, para 

qualificar ainda mais o processo assistencial na unidade. 

No centro de triagem, o paciente passa por avaliação médica; caso seja 

descartada uma síndrome respiratória, o mesmo é liberado; havendo 

necessidade de uma maior investigação, o paciente é direcionado para o 

interior da unidade. 

É oportuno registrar que, além da reorganização da rede de atendimento, a 

Prefeitura de Londrina realizou o chamamento de aproximadamente 500 

(quinhentos) profissionais de Saúde, dentre médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e técnicos de laboratórios, visando a ampliar ainda mais a força de 

trabalho, com o objetivo de prestar o atendimento adequado ao cidadão londrinense. 

Dos quinhentos profissionais convocados, aproximadamente duzentos já 

foram devidamente empossados e já estão compondo as equipes assistenciais do 

Município. 

É possível enfatizar, ainda, outras iniciativas empreendidas em virtude da 

pandemia, no Município de Londrina, de maneira a proteger o cidadão e o servidor 

público dos impactos na saúde mental, psicológica, ocasionados pela mudança na 

dinâmica social imposta pela situação. 

 

Atendimento psicológico à população durante o período de isolamento social7 

Através desse canal, os psicólogos fazem, durante o atendimento telefônico, 

uma escuta acolhedora aos servidores, os quais, mesmo com a paralisação de vários 

setores da sociedade, continuam atuando durante a pandemia. Ora, muitos, por 

trabalharem em serviços essenciais, têm alto risco de contágio pela COVID-19, o que 

por si só pode causar um desgaste psicológico. Projeto executado pelo NASF-AB de 

Londrina é o atendimento psicológico por telefone. Inicialmente, o serviço era restrito 

 
7 Disponível em: https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=73650] - link da página da Prefeitura de Londrina com 

divulgação do apoio emocional aos servidores, o qual foi estendido à população, por meio do Disque 

Coronavírus: https://saude.londrina.pr.gov.br/index.php/disque-coronavirus.html. Acesso em: 20 set. 2020. 

https://saude.londrina.pr.gov.br/index.php/disque-coronavirus.html


 

 
Londrina contra o Coronavírus: Ações empreendidas para o combate à pandemia na cidade de Londrina 

 

                                                                                                                                                                                                   

32 

aos servidores da Prefeitura, foi ampliado e pode ser utilizado por toda a população. 

O serviço está disponível pelo mesmo telefone do Disque Coronavírus, 0800-400-

1234, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Oito 

psicólogos do NASF-AB e duas profissionais residentes da UEL são responsáveis 

pelo serviço, apoiando as pessoas que estejam com desconforto emocional 

provocado ou agravado pela pandemia de coronavírus. 

 

Acompanhamento dos usuários do Sistema Único de Saúde que pertencem a algum 

grupo de risco da Covid-19 

• Teleatendimento idoso 

• Teleatendimento da gestante/puérpera 

• Telemonitoramento das ILPI - Plano de Contingência das ILPI 

• Telemonitoramento dos diabéticos 

 

Consultório de rua amplia atendimento em Londrina8 

A partir de segunda-feira (13 de abril), a equipe atenderá com uma cobertura 

de 12 horas, de segunda a sexta-feira, com plantão à distância e mais profissionais. 

A equipe multiprofissional permanente é composta por uma enfermeira, assistente 

social, psicóloga, educadora social e duas auxiliares de enfermagem. Com o reforço 

da nova enfermeira, das três residentes médicas e da auxiliar de enfermagem, 

ocorreu um avigoro no combate à COVID-19. 

As profissionais realizam o atendimento da demanda nas ruas e, com a 

parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Mitra Arquidiocesana de 

Londrina, fazem a avaliação e a classificação de risco para o encaminhamento aos 

abrigos São Vicente Palotti (onde estão os idosos), Centro de Espiritualidade Monte 

Carmelo (onde ficam as mulheres), Casa de Retiro Emaús (onde foram acolhidos os 

homens assintomáticos) e ao Centro-Dia, que está recebendo os pacientes com 

sintomas da síndrome respiratória e suspeita de COVID-19. 

 

 
8 Disponível em: https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=73018. Acesso em: 10 out. 2020. 

https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=73018
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Comunicação - Divulgação à população de informações epidemiológicas locais e de 

prevenção 

• Informe epidemiológico9  

• Boletim Informativo10 

• Perguntas e Respostas11 

• Locais de atendimento12 

• Disque Coronavírus13 

• Treinamento Capacitações14 

• Pílulas Informativas15 

• Combate a notícias falsas16 

 

Projetos de prevenção à sociedade civil 

Os profissionais elaboraram diversas ações para atender a população, 

respeitando o distanciamento social.  

Com os atendimentos presenciais restritos, por conta da pandemia de 

coronavírus, os profissionais que integram o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 

Atenção Básica (NASF-AB) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) prosseguem com 

a atuação, porém, de forma remota. Os serviços foram lançados para que a população 

continue sendo assistida pelos 88 profissionais das áreas de Educação Física, 

Nutrição, Fisioterapia, Farmácia e Psicologia, os quais atuam divididos em 10 grupos. 

 
9 Disponível em: https://saude.londrina.pr.gov.br/index.php/dados-epidemiologicos/informe-
epidemiologico.html. Acesso em: 25 ago. 2020. 
10 Disponível em: https://saude.londrina.pr.gov.br/index.php/dados-epidemiologicos/boletim-
informativo.html. Acesso em: 15 jul. 2020. 
11 Disponível em: https://saude.londrina.pr.gov.br/index.php/perguntas-e-respostas.html. Acesso em: 25 ago. 
2020. 
12 Disponível em: https://saude.londrina.pr.gov.br/index.php/locais-de-atendimento.html. Acesso em: 15 jul. 
2020. 
13 Disponível em: https://saude.londrina.pr.gov.br/index.php/disque-coronavirus.html. Acesso em: 25 ago. 
2020. 
14 Disponível em: https://saude.londrina.pr.gov.br/index.php/treinamento-capacitacoes.html. Acesso em: 25 
ago. 2020. 
15 Disponível em: https://saude.londrina.pr.gov.br/images/COVID_19/P%C3%ADlula_2.pdf. Acesso em: 25 ago. 
2020. 
16 Disponível em: https://www.bonde.com.br/bondenews/londrina/belinati-chama-atencao-contra-as-fake-
news-sobrecovid-19-em-londrina-519674.html.; https://www.folhadelondrina.com.br/geral/prefeito-alerta-
sobre-fake-news-envolvendo-covid-19-2997439e.html. Acesso em: 25 ago. 2020. 

https://saude.londrina.pr.gov.br/index.php/dados-epidemiologicos/informe-epidemiologico.html
https://saude.londrina.pr.gov.br/index.php/dados-epidemiologicos/informe-epidemiologico.html
https://saude.londrina.pr.gov.br/index.php/dados-epidemiologicos/boletim-informativo.html
https://saude.londrina.pr.gov.br/index.php/dados-epidemiologicos/boletim-informativo.html
https://saude.londrina.pr.gov.br/index.php/perguntas-e-respostas.html
https://saude.londrina.pr.gov.br/index.php/locais-de-atendimento.html
https://saude.londrina.pr.gov.br/index.php/disque-coronavirus.html
https://saude.londrina.pr.gov.br/index.php/treinamento-capacitacoes.html
https://saude.londrina.pr.gov.br/images/COVID_19/P%C3%ADlula_2.pdf
https://www.folhadelondrina.com.br/geral/prefeito-alerta-sobre-fake-news-envolvendo-covid-19-2997439e.html
https://www.folhadelondrina.com.br/geral/prefeito-alerta-sobre-fake-news-envolvendo-covid-19-2997439e.html
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Os educadores físicos do NASF-AB lançaram, recentemente, o canal 

“Exercício e Saúde”17, no Youtube, onde publicam vídeos de atividades físicas variadas. 

 

Saúde no trabalho/prevenção nas empresas 

 

Saúde promove palestras para prevenção de coronavírus 

Projeto utiliza videoconferências para repassar informações sobre a 

doença18, de que mais de 2.400 funcionários já participaram, até mês de maio. Por 

meio da legislação municipal e estadual, diversos segmentos do comércio, indústrias 

e empresas de Londrina retomaram seu funcionamento, durante a pandemia de 

coronavírus. Para resguardar clientes e funcionários, várias medidas de prevenção 

se tornaram obrigatórias, como distanciamento social, higienização das mãos e 

superfícies, uso das máscaras, horário de funcionamento diferenciado, entre outras.  

E, para que essas medidas sejam aplicadas corretamente no ambiente de 

trabalho, a Secretaria Municipal de Saúde está realizando videoconferências com 

sindicatos, condomínios, associações de classe, funcionários e proprietários de 

empresas e estabelecimentos comerciais. O objetivo é orientar, de maneira adequada 

a cada segmento, quais as formas eficazes de prevenir o contágio e a transmissão 

da COVID-19. 

A iniciativa é executada por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS), integra o projeto da Universidade Estadual de Londrina (UEL), “Saúde em 

Tempos de Covid-19: como se proteger e evitar a disseminação”, no qual a Prefeitura 

atua como parceira. 

Além da videoconferência, o projeto encaminha um material de apoio para 

auxiliar na continuidade das práticas de prevenção. Interessados podem entrar em 

contato através do e-mail prevencaocovid19@saude.londrina.pr.gov.br. 

 

 
17 Canal youtube atividade física: Grupos do NASF-AB atuam de forma remota em meio à pandemia. 
Disponível em: https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=78079. Acesso em: 20 nov. 2020. 
18  Disponível em: https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=76474.  Acesso em: 25 ago. 2020. 

https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=78079
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=76474
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4.3. Leitos Hospitalares 

Um indicador que tem se mostrado da mais alta relevância para o combate 

ao novo coronavírus, em todo o mundo, é a estrutura de leitos hospitalares 

existentes. Para melhor compreensão técnica do tema, é oportuna uma análise a 

respeito do que até hoje se tem de literatura ou evidências médicas a respeito.  

Coronavírus (CoV) é uma ampla família de RNA vírus que, em humanos, pode 

causar síndromes respiratórias e gastrointestinais. O novo coronavírus (SARS-CoV-

2) é uma nova cepa que ainda não havia sido previamente identificada em humanos. 

Conforme estudos, o período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 

5,2 dias, com intervalo que pode chegar até 12,5 dias. 

A disseminação de pessoa para pessoa, nos casos do MERS-CoV e SARS-

CoV, acredita-se que tenha ocorrido principalmente por meio de gotículas 

respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, semelhante 

à maneira como a influenza e outros patógenos respiratórios se espalham (BRASIL, 

2020). O que se sabe é que a transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-

CoV se dá entre pessoas, em média, 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, 

dados preliminares do novo coronavírus (SARS-CoV-2) sugerem que a transmissão 

possa acontecer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Até o momento, 

não há informação suficiente de quantos dias anteriores ao início dos sinais e 

sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus. 

O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar 

de um simples resfriado até uma pneumonia severa. As manifestações clínicas do 

novo coronavírus não estão estabelecidas, necessitando de mais investigações e 

tempo para caracterização da doença. Os principais sinais e sintomas referidos são 

respiratórios, sendo que o paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para 

respirar. 

Nesse sentido, estima-se que, do total de uma população que tiver o contato com 

o SARS-CoV2, 80% devem evoluir de maneira muito leve, quase assintomática, enquanto 

20% da população terão manifestação um pouco mais aguda, que demandará atenção em 

unidade hospitalar. Além disso, a literatura traz um indicativo/tendência de que algo em 

torno de 5% dos pacientes possa evoluir para um quadro mais grave, necessitando de 

suporte em Unidade de Terapia Intensiva – UTI. 
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Nesse contexto, foi elaborado um plano de ampliação de leitos na nossa rede 

assistencial de saúde, destacando-se que, em relação a várias cidades do país, 

Londrina sempre teve uma rede de atenção à saúde que serve de modelo e é muito 

bem preparada. 

Definimos como referência hospitalar. dentro do Sistema Único de Saúde. o 

Hospital Universitário Regional Norte do Paraná, para os atendimentos dos casos 

moderados e graves de síndromes respiratórias. 

É sabido que o HU de Londrina é o maior hospital público do interior do Estado 

do Paraná, e já dispunha de uma estrutura de aproximadamente 300 leitos, sem 

contar toda a retaguarda de exames de diagnóstico e equipe altamente qualificada. 

Após definida essa referência, as ações para ampliação da capacidade de 

atendimento do HU de Londrina foram intensificadas pela Prefeitura, Governo do 

Estado e a Diretoria do Hospital. 

De forma ágil e assertiva, foi possível a construção do plano de ampliação de 

leitos, análise dos interessados e aprovação para execução com recursos de custeio 

do Governo do Estado e da Prefeitura de Londrina. 

O referido plano de ampliação de leitos no HU de Londrina atingiu 214 

(duzentos e quatorze) leitos para atendimento exclusivo de pacientes infectados pelo 

novo coronavírus, o qual foi amplamente divulgado, como pode ser observar na 

página oficial do Governo do Estado do Paraná.19 

Dos leitos previstos para o hospital de retaguarda vinculado ao HU de 

Londrina, destaca-se que 30 leitos já foram efetivamente ativados em 15/06/2020, dos 

quais 10 são leitos de Unidade de Terapia Intensiva, com a participação efetiva da 

Prefeitura de Londrina, haja vista que foram cedidos 50 (cinquenta) servidores de 

enfermagem, entre técnicos e enfermeiros, para comporem a escala de trabalho. 

Ademais, o restante dos leitos do hospital de retaguarda do HU de Londrina 

está previsto para ser ativado, em 15 dias, passando. nesse cenário. a municipalidade 

a contar com 140 leitos de Unidade de Terapia Intensiva vinculados ao Sistema Único 

de Saúde, exclusivamente para tratamento de pacientes com complicações causadas 

 
19 Disponível em: http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106694&tit=Hospital-
Universitario-de-Londrina-tera-214-novos-leitos-para-Covid-19. Acesso em: 25 ago. 2020. 

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106694&tit=Hospital-Universitario-de-Londrina-tera-214-novos-leitos-para-Covid-19
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106694&tit=Hospital-Universitario-de-Londrina-tera-214-novos-leitos-para-Covid-19
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em decorrência do novo coronavírus, sem contar a rede privada de assistência 

hospitalar.  

Não obstante, destaca-se a ação da Prefeitura de Londrina na contratação de 

mais 50 leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI – junto à rede hospitalar privada, 

para os casos de síndromes respiratórias graves, exclusivamente de pacientes 

residentes em Londrina, o que deve estar disponível desde junho. 

É de se comemorar a magnitude dos números de leitos ampliados em 

Londrina, o que, sem sombra de dúvida, permite afirmar que a cidade se encontra em 

um cenário privilegiado de retaguarda hospitalar, o que pode ser facilmente atestado 

na comparação das ocupações de leitos para tratamento de COVID-19, nos maiores 

Municípios do Estado, conforme gráfico a seguir: 

 

Figura 10 - Taxa de ocupação das UTIs [COVID-19] 

 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde 

 

Por outro prisma, basta fazer uma comparação entre os leitos de Unidade de 

Terapia Intensiva existentes em países de Primeiro Mundo com os dados locais. 

Recentemente, o Ministério da Saúde fez um levantamento a respeito dos 

leitos de UTI em alguns países.20 Utilizando-nos desses dados, apresentamos o 

 
20 Disponível em: https://www.metropoles.com/saude/media-de-leitos-de-uti-no-brasil-e-maior-que-da-italia-
e-franca. Acesso em: 25 ago. 2020. 
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quadro comparativo a seguir, ressaltando que, de acordo com os critérios técnicos 

da Organização Mundial de Saúde, a análise dos leitos de UTI é realizada por 

coeficiente de 10.000 habitantes e, consoante disposto pela referida Organização, o 

padrão desejado é que se tenha entre 1 a 3 leitos de UTI para cada grupo de 10.000 

habitantes: 

 

Quadro 1 – Número de Leitos de UTI por 10.000 Habitantes por localidade 

LOCAL LEITOS DE UTI POR 10.000/HAB 

ITÁLIA 0,83 

INGLATERRA 0,60 

FRANÇA 1,05 

ALEMANHA 3,02 

BRASIL 2,62 

PARANÁ 2,52 

LONDRINA - SITUAÇÃO ATUAL 5,35 

REGIÃO DE LONDRINA - SITUAÇÃO ATUAL 3,14 

LONDRINA - APÓS AMPLIAÇÃO 6,16 

REGIÃO DE LONDRINA - APÓS AMPLIAÇÃO 3,62 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde 

 

Em relação aos dados acima, é possível observar alguns cenários referentes 

a Londrina, os quais passamos a explicar. 

O primeiro cenário, “LONDRINA SITUAÇÃO ATUAL”, refere-se aos leitos já 

existentes neste momento, com possibilidade de uso, levando-se em consideração 

somente a população de Londrina para o cálculo do coeficiente. 

Quando analisado o conjunto da 17ª Regional de Saúde, que apresenta 

incremento da população de cidades próximas, para as quais Londrina é referência 

em saúde, se aplicado o coeficiente, teríamos o cenário “REGIÃO LONDRINA 

SITUAÇÃO ATUAL”. 

O que se pode constatar é que, de acordo com os critérios técnicos 

estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, Londrina se destaca em nível 

nacional em relação à disponibilidade de leitos de UTI por 10.000/habitantes. 
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4.4. Equipamentos de proteção individual  

Os EPI, como são conhecidos os Equipamentos de Proteção Individual, têm 

se tornado um grande gargalo em todo o mundo, uma vez que, com o avanço da 

pandemia do novo coronavírus, a busca pelos itens por todas as nações e, no país, 

por todas as instâncias governamentais, transformou esse mercado em um 

verdadeiro palco de guerra. 

Entretanto, as ações de planejamento da Prefeitura de Londrina novamente 

levam a um cenário de protagonismo. 

Sabe-se que tão essencial quanto o leito de UTI é fornecer a proteção 

adequada ao profissional de saúde, para que ele possa desenvolver suas atividades 

de modo seguro. A literatura dispõe que, devido à alta exposição, o profissional de 

Saúde é um dos indivíduos mais suscetíveis à contaminação pelo novo coronavírus. 

Ciente de todas essas particularidades, o nosso núcleo de suprimento tem se 

destacado na agilidade dos processos de compras, de modo que não houve 

interrupção de suprimento, um dia sequer, aos profissionais da Saúde, inclusive 

tendo a municipalidade auxiliado a rede hospitalar da cidade com itens que, 

porventura, eles não conseguiram adquirir. 

A fim de corroborar essa afirmativa, reputa-se salutar ilustrar o estoque 

municipal, o qual vem sendo incrementado com itens, dia a dia: a meta da Prefeitura 

de Londrina é atingir um estoque de segurança de 70 dias, para todos os itens, e a 

Administração está muito próxima disso; na época de elaboração deste relatório 

(maio-junho/2020), havia aproximadamente 900.000 (novecentos mil) itens de EPI no 

centro de distribuição do Município, entre máscaras cirúrgicas, N95 e PFFS, óculos 

de proteção, face shield, gorro, macacão, avental impermeável, luvas, álcool gel, 

dentre outros. A título de ilustração, apresentam-se as imagens abaixo, que foram 

realizadas nos estoques e estruturas administrativas e de atendimento:  
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Fonte: Autarquia Municipal de Saúde de  
Londrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12 - Equipamentos para combate à 
Pandemia - Estoque 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde de 
Londrina 

Figura 11 - Equipamentos para combate à 
Pandemia - Sede Administrativa 
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Destaca-se também, como reforço na proteção dos servidores municipais, o 

seguinte: todos aqueles que estão trabalhando nas unidades de atendimento a 

síndromes respiratórias receberam kits de uniforme privativos, para utilização 

durante o trabalho, bem como retaguarda de lavanderia pela Prefeitura de Londrina, 

para higienização dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Programa de capacitação de profissionais 

Outra vertente importante de se destacar no enfretamento da pandemia do 

novo coronavírus é o programa de capacitação dos servidores assistenciais da 

Secretaria Municipal de Saúde, quem vem acontecendo de modo contínuo, através do 

núcleo próprio de epidemiologia e ou do núcleo de urgência e emergência. 

Os cursos, cujo conteúdo varia entre teórico e prático, têm como objetivo 

capacitar os profissionais de Saúde, neste momento de pandemia, para que possam 

dar o atendimento adequado ao cidadão que busca um dos serviços municipais, uma 

vez que o que o mundo está vivenciando é um cenário novo e muito dinâmico, para 

os profissionais de Saúde. 

Com objetivo de corroborar as narrativas acima, demonstram-se, a seguir, 

alguns cursos oferecidos aos profissionais de Saúde, em nossa rede assistencial, 

lembrando que o referido programa se estrutura sob a égide da educação continuada, 

Figura 13 - Servidores da Saúde 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde de 
Londrina 
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sendo de caráter contínuo, de acordo com as necessidades vislumbradas no cotidiano 

dos profissionais na assistência, conforme abaixo: 

 

Quadro 3 – Cursos oferecidos aos profissionais de Saúde 

CURSO PÚBLICO DATA STATUS 

CURSO TEÓRICO SOBRE O 
CORONAVÍRUS 

ENFERMEIROS DA 
REDE DE ASSISTÊNCIA 

04/mar FINALIZADO 

CURSO TEÓRICO SOBRE O 
CORONAVÍRUS 

MÉDICOS DA REDE DE 
ASSISTÊNCIA 

17/mar FINALIZADO 

PARAMENTAÇÃO E 
DESPARAMENTAÇÃO 

PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE E SERVIÇOS 
GERAIS 

VÁRIAS TURMAS 
EM 
ANDAMENTO 

COLETA DE SWAB EM 
CADÁVERES 

MÉDICOS E 
ENFERMEIROS SAMU 

17/18 ABRIL FINALIZADO 

ATUALIZAÇÃO PARA 
INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL 

MÉDICOS DA REDE DE 
ASSISTÊNCIA 

VÁRIAS TURMAS 
EM 
ANDAMENTO 

CAPACITAÇÃO PARA CUIDADOS 
COM OXIGENOTERAPIA E VIA 
AÉREA PARA COVID 

ENFERMEIROS VÁRIAS TURMAS 
EM 
ANDAMENTO 

MANEJO EM VENTILAÇÃO 
MECÂNICA COM ENFOQUE EM 
SUSPEITAS DE COVID 

MÉDICOS E 
ENFERMEIROS 

VÁRIAS TURMAS ÍNICO MAIO 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde 
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Figura 14 - Cursos relacionados à pandemia do 
Coronavírus 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde 

Figura 15 - Cursos relacionados à pandemia do 
Coronavírus 
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Fonte: Autarquia Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde 

Figura 16 - Cursos relacionados à pandemia do 
Coronavírus 

Figura 17 - Cursos relacionados à pandemia do 
Coronavírus 

Figura 18 - Cursos relacionados à pandemia do 
Coronavírus 
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Figura 20 - Cursos relacionados à pandemia do 
Coronavírus 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde 

Figura 19 - Cursos relacionados à pandemia do 
Coronavírus 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde 
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4.6. Telemedicina 

Outra importante ferramenta de auxílio no combate à pandemia do novo 

coronavírus é a telemedicina. Em razão do atual contexto, em 19 de março de 2020, o 

Conselho Federal de Medicina expediu ao Ministério da Saúde o Ofício CFM Nº 

1756/2020 – COJUR, reconhecendo a possibilidade e a eticidade da utilização da 

telemedicina, na esteira do disposto na Resolução CFM nº 1.643, de 26 de agosto de 

2002. 

Nesse sentido, Londrina tomou algumas providências, como se observa a 

seguir: 

 

Teleorientação: para que profissionais da Medicina realizem à distância a orientação e o 

encaminhamento de pacientes em isolamento: 

Iniciativa inovadora permite que o paciente seja atendido por um médico 

sem sair de sua casa, por meio da internet.21  

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) implantou um serviço de 

teleconsultas voltado a atender os casos suspeitos de coronavírus, por 

meio de uma parceria com uma startup de Londrina, a qual forneceu à 

Prefeitura, gratuitamente, a plataforma para consultas on-line. A ideia é 

fazer um atendimento inicial aos pacientes, sem que eles precisem se 

deslocar até a unidade de saúde para uma consulta.  

A plataforma on-line, chamada MedMobi, possibilita a realização de 

consultas, retornos e envio de recomendações médicas, por vídeos e 

áudios, os quais podem ser acessados usando-se a internet. Em Londrina, 

o serviço inovador foi implantado no dia 13 de abril e desde então já realizou 

100 teleconsultas, até o momento.  

A iniciativa foi implementada por meio de um edital de chamamento do 

Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL), o qual abre espaço 

para que empresas de Londrina testem o seu serviço ou produto na 

Prefeitura, sem custos. A porta de entrada do teleatendimento é o Disque 

Coronavírus, serviço disponibilizado pela Prefeitura pelo 0800-400-1234, 

desde março, com a finalidade de atender e orientar pessoas com sintomas 

 
21 Disponível em: https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=75204. Acesso em 25 nov. 2020. 

https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=75204
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gripais ou respiratórios, por meio de contato com profissionais de saúde. 

O atendente tem uma agenda dos horários dos médicos, de manhã e à 

tarde, por isso, é possível já marcar a teleconsulta com o paciente, 

enviando um e-mail para que ele tenha acesso ao link e à consulta on-line. 

Telemonitoramento: ato realizado sob orientação e supervisão médica, para monitoramento 

ou vigência à distância de parâmetros de saúde e/ou doença: 

Cerca de 600 pessoas são avaliadas, em média, todos os dias; casos de 

descumprimento serão repassados às forças de segurança local.  

De domingo a domingo, a Central de Monitoramento da Secretaria 

Municipal de Saúde verifica como está sendo o isolamento de pacientes 

com diagnóstico confirmado para coronavírus, ou que ainda aguardam o 

laudo dos exames e têm suspeita da doença. No geral, cerca de 80% dos 

casos apresentam apenas quadros leves da infecção, ou até mesmo 

nenhum sintoma. Dessa forma, o distanciamento e o isolamento social são 

essenciais para impedir a disseminação do Sars-CoV-2, causador da 

pandemia. 

Teleinterconsulta: exclusivamente para troca de informações e opiniões entre médicos, para 

auxílio diagnóstico ou terapêutico. 

 

Por sua vez, o Ministério da Saúde editou a Portaria GM/MS nº 467, de 23 de 

março de 2020,22 que dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de 

Telemedicina, com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, 

previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, decorrente da epidemia 

de COVID-19. 

Desta feita, a Universidade Estadual de Londrina, por meio do Hospital 

Universitário Regional Norte do Paraná, através da Instrução de Serviço DIR SUP nº 

009/2020, instituiu o Programa de Telemedicina e Telessaúde para o Enfrentamento 

da Pandemia causada pelo Coronavírus (SARS-COV-2) - PTEC, instituído em caráter 

de excepcionalidade e enquanto durar o Enfrentamento da Pandemia. 

 
22 Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-467-de-20-de-marco-de-2020-249312996. 

Acesso em: 25 abr. 2020. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-467-de-20-de-marco-de-2020-249312996
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O referido programa tem, como pilares, dar suporte técnico assistencial ao 

médico, visando à qualificação do cuidado por ele prestado no seu ponto de 

atendimento, bem como qualificar a triagem dos casos a serem referenciados aos 

Centros de Regulação de Pacientes Municipal e Estadual. 

É oportuno ressaltar que a Telemedicina cumpre um papel fundamental neste 

momento, no tocante a levar o apoio especializado e uma segurança clínica aos 

médicos, em especial da atenção primária, de forma a promover maior eficiência 

terapêutica aos pacientes e a todo o processo de trabalho, otimizando sobremaneira 

as ações.  
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5. Estratégias Municipais para minimizar os impactos sociais 

da pandemia do novo Coronavírus no Município de Londrina 
 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

A Assistência Social, desde a Constituição Federal de 1988, foi inserida no 

tripé da Seguridade Social, juntamente com a Saúde e a Previdência Social. Tal 

inserção se reveste de significado, quando sua interpretação se dá pautada na 

importância dessas políticas para a preservação da vida humana. Estando, assim, a 

assistência social no rol das políticas públicas que se voltam para a proteção da vida, 

ficou expresso o compromisso da sociedade brasileira, assumido por ocasião da 

promulgação da Carta Magna, em assegurar condições mínimas de sobrevivência e 

dignidade à população. 

A assistência social é, assim, uma política situada no campo do direito, o que 

pressupõe que suas ações possam ser os vetores da garantia da proteção social que 

lhe compete, e que o Estado a incorpore como um dos deveres que deve prover. É 

esse reconhecimento da assistência social, cunhada na ideia do direito do cidadão e 

do dever do Estado, que a traduz, de fato, como parte do tripé da Seguridade Social, 

como política asseguradora de proteção, por meio de suas ofertas, classificadas na 

Lei Orgânica da Assistência Social como serviços, programas, projetos e benefícios. 

Nessa direção, o Sistema Único de Assistência Social - SUAS - retomou a 

centralidade do Estado na garantia dos direitos socioassistenciais, prevendo a 

existência de serviços estatais como articuladores dessa política e de serviços 

complementares sob coordenação pública – caracterizados como de natureza 

pública não estatal, vinculados ao SUAS. Assim, fica reforçada a ideia de comando 

único das ações, ou seja, de se contar com uma única referência em cada esfera de 

governo, responsável pela sua gestão e coordenação. 

A assistência social tem três campos principais de atuação, concebidos ora 

como função, ora como objetivos dessa política: a proteção social, a defesa social e 

institucional e a vigilância socioassistencial. 

Pela proteção social se estabelece que o campo de ação dessa política deve 

garantir a segurança em diferentes âmbitos, tais como: a) a segurança de 

sobrevivência, que implica a "[...] garantia de que todos tenham uma forma monetária 
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de garantir sua sobrevivência, independentemente de suas limitações para o trabalho 

ou do desemprego"; b) a segurança de acolhida, que "[...] opera como a provisão a 

necessidades humanas que começa com os direitos à alimentação, ao vestuário e ao 

abrigo, próprios da vida humana em sociedade"; e c) a segurança de convívio, que 

acarreta o resgate dos vínculos sociais considerando as dimensões multicultural, 

intergeracional, interterritorial, intersubjetivas, entre outras. 

Essa concepção de proteção supõe conhecer as desproteções sociais a que 

estão expostas as pessoas e famílias sujeitos de sua ação, bem como os recursos 

necessários para afiançar segurança social. As desproteções são causadas pela 

ausência de provisão das seguranças acima mencionadas e, a partir de seu 

(re)conhecimento, deve-se avaliar e propor as formas de enfrentá-las.  

É nessa direção que se insere a vigilância socioassistencial, a qual pressupõe 

a identificação das desproteções, sua incidência e a sistematização de informações, 

indicadores e índices das situações que expressam sua manifestação e 

consequências na vida dos indivíduos e famílias. As informações produzidas no 

âmbito da vigilância socioassistencial necessitam fazer sentido para a gestão, 

devendo servir para proteger melhor, para defender melhor os direitos dos usuários 

dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais, sendo referência para o 

planejamento, o conhecimento das famílias e a elaboração de ofertas sintonizadas 

com as necessidades e demandas detectadas. 

A defesa social e institucional implica a garantia do direito do usuário de 

acesso à proteção social básica e especial para a busca de condições de autonomia, 

resiliência e sustentabilidade, reconhecimento das capacidades, acesso a 

oportunidades, capacitações, serviços, condições de convívio e socialização. A Lei do 

SUAS lhe atribui o papel de garantir o pleno acesso aos direitos, no conjunto das 

provisões socioassistenciais. 

Um caráter essencial das ações da política de assistência social é sua 

prestação a quem dela necessitar, o que, em situações de emergência, como a 

ocasionada pela pandemia atual, se avoluma e exige ainda mais que se estabeleça 

uma forma planejada de viabilização das condições para o atendimento à população, 

de maneira a assegurar acesso a bens e serviços, por meio da ação do Estado, 

representando a efetiva possibilidade de resposta e acolhida às demandas. 
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Corroborando esse caráter de política de proteção à vida, a assistência social 

é considerada, tanto no Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, quanto 

nos Decretos Municipais nº 350, de 20 de março de 2020, e nº 361, de 23 de março de 

2020, como área essencial para o enfrentamento da pandemia decorrente da infecção 

humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e, assim, assume papel de extrema 

relevância, o qual lhe exige ações planejadas, decisões ágeis e providências céleres, 

de modo que as seguranças afiançadas sejam efetivamente cumpridas e enfatizadas, 

no período de pandemia, por toda a rede, independentemente do nível de proteção e 

da forma de prestação as quais devem ser consubstanciadas em um Plano de 

Contingência para essa área. 

 

5.1. Apresentação do Plano da área de Assistência Social frente à crise 

Para que a assistência social possa exercer sua capacidade de alcance e de 

garantia efetiva de proteção social, faz-se necessário que suas ações e intervenções 

sejam planejadas, organizadas, executadas e avaliadas. Se isso já constitui 

imperativo, em tempos de normalidade, num contexto de pandemia, ainda mais. Essa 

situação exige, também, que haja formas competentes de identificação das 

demandas, análise das estruturas disponíveis e necessárias, avaliação dos reforços 

a serem disponibilizados, viabilização de investimentos públicos rápidos e ágeis, 

ampliação na disponibilidade orçamentária, desburocratização de trâmites, fluidez e 

clareza na comunicação interna e externa – tudo para que as respostas tenham a 

celeridade exigida pela velocidade em que as situações se apresentam e os meios 

para acesso à proteção necessária sejam viabilizados, com prontidão. 

Em contextos de crise, a assistência social é mais necessária e mais 

reclamada, e a esfera municipal é a que primeiro é demandada pela população, em 

busca de atendimento. É preciso que se analise se, no atual cenário de pandemia, em 

que a população sofre sérias contingências e ameaças à vida, de várias formas, sejam 

elas ligadas ao aspecto da preservação da saúde, sejam de subsistência, se as 

condições de resposta estão diretamente ligadas à efetiva contribuição para a 

garantia de proteção ou para o agravamento das situações de desproteção, e se 

afetam o pleno exercício de direitos básicos. A pandemia se configura como o estopim 
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de muitas situações de exclusão, as quais ampliam o contingente populacional que 

busca pela política de assistência social. 

Associadas a isso, as situações já instaladas de desigualdade social 

convivem com novas facetas da desproteção que podem agravar seus efeitos ou 

gerar novas condições de negação de direitos aos que anteriormente se encontravam 

em situação mais inclusiva. 

Assim, a crise impacta significativamente nessa área, pois aumenta a sua 

demanda, com a ampliação da procura pelos seus serviços e benefícios. O movimento 

deve, portanto, ser de maior combinação dos recursos e de busca de estratégias 

capazes de fazer as ofertas de fato alcançarem a população que necessite dessa 

proteção social. 

A ideia é de, além de assegurar a acolhida e o atendimento a quem demande 

da política, também que esta se antecipe à instalação da desproteção gerada por este 

período de crise. “Reconhecer a relevância dos problemas e assumir pactos para 

enfrentá-los.” (GOMES; TORRES, 2020). Estabelecer protocolos, organizar os 

recursos para ofertar a melhor proteção e minorar as consequências, desenvolvendo 

ações coordenadas e rápidas, pois a morosidade pode gerar mais desproteção ou 

ocasionar seu agravamento. Mas também é preciso promover a aproximação entre o 

que é dito e as condições objetivas para realizá-lo: 

Cuidar das pessoas, portanto, é também, cuidar para que o coletivo de 
agentes esteja ciente das responsabilidades e criem mecanismos para que 
as necessidades sejam atendidas em uma dinâmica de tempo diferenciada. 
(GOMES; TORRES, 2020). 

É preciso que a ação do setor de assistência social se volte para o alcance, o 

acesso, a oferta, que visem, além de assegurar a proteção primeira, a contribuir para 

o acesso a direitos, de sorte que as situações de desproteção não sejam agravadas, 

gerando riscos e vulnerabilidades capazes de condenar à morte os já sentenciados 

pelas agruras da vida. 

E ainda é mister pensar em novas formas de intervenção, a partir do que se 

avalia será a realidade no pós-pandemia.  

• Qual é o cenário que se vislumbra?  

• O de ampliação das situações de desproteção?  

• Qual será o resultado das medidas adotadas? 
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• Quais serão as consequências na vida da população? 

• Qual será o impacto no pós-crise? 

• Quais serão as estratégias e as prioridades para a proteção social? 

Velhas práticas podem não mais ser viáveis. Será necessário pensar e agir 

de outro jeito, pois, como afirma Aldaiza Sposati (2017), algumas “permanências 

maquiam” a realidade, ou seja, “algumas coisas estão tão entranhadas e, a tal ponto, 

que as pessoas não conseguem pensar de outro jeito”. E precisamos transcender 

isso.  

O momento nos aponta questões históricas que foram sendo, ou 

negligenciadas, ou suportadas e adiadas, e que se mostram extremamente 

fundamentais e nos desafiam em plena pandemia. Reflexos das fragmentações de 

atuação, das dificuldades de ação intersetorial, da insuficiência das ofertas e de 

acesso, da baixa regulação exigem enfrentamentos imediatos, os quais devem servir 

de alicerce para novos protocolos e proposições, pois se trata de intervenções sob a 

forma de serviços e benefícios essenciais para o enfrentamento de riscos postos à 

vida. 

Faz-se urgente analisar cenários e tendências, para prever ações a serem 

desenvolvidas imediatamente, face às mudanças de cenário impostas pela evolução 

da pandemia. 

Esse plano, conforme sugerido por Gomes e Torres (2020), busca definir uma 

única direção, que permita o registro de decisões, a previsão de ações com indicação 

de responsabilidades, a mudança de paradigmas, a fim de que se tenham parâmetros 

de intervenção e seja possível favorecer: 

• O acompanhamento das ações; 

• A análise do previsto e realizado; 

• A devida organização das ofertas e dos processos de trabalho; 

• O fortalecimento da rede de proteção social, da articulação intersetorial e do 

envolvimento sinérgico de outras áreas do setor público; 

• A eliminação de ações superpostas; 

• E que o coletivo da sociedade possa acompanhar e se complementar à 

intervenção proposta, exercendo o controle social. 
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Cada vez mais tem destaque, nesse processo, a importância de publicizar 

ações em curso e prever aquelas que deverão ser desenvolvidas imediatamente, no 

curto e no médio prazo, bem como sistematizar as informações e comunicar a 

vivência transmitida que se torna experiência. 

Esse plano, cuja formatação se inspira no documento “SUAS na Pandemia: 

Planejamento para assegurar proteção”23 e demais normativas afetas, tem esse 

propósito de sistematizar o conjunto das iniciativas em curso e novas proposições e 

comunicar essa vivência e suas projeções, pois, segundo mencionado no referido 

documento, “[...] o grau e a qualidade da resposta são indicadores do nível de proteção 

assegurada, pois sinalizam a prontidão e assertividade.” Este é o desafio que se 

coloca e que vai registrar na história o que fizemos.  

 

5.2. Análise de riscos, providências iniciais e inventário das ações em curso 

Diante da ameaça representada pela infecção humana decorrente do novo 

coronavírus (SARS-CoV-2) e da amplitude de seus impactos, para a análise de riscos 

relacionados à desproteção social e tomada de providências, nesse período de 

pandemia, foi instituído, na Secretaria Municipal de Assistência Social de Londrina, 

um Comitê de Crise formado pela titular da pasta e pelas diretorias e assessorias. 

Esse comitê, com frequência sistemática de reuniões, tem buscado estabelecer 

prioridades de ação, definindo providências e debatendo a realidade dos serviços e 

do público usuário dessa política, bem como dos cenários, dos impactos e das 

tendências. 

Essa análise de riscos se volta à avaliação das condições de sobrevivência, 

acolhida, convivência social, capacidade protetiva instalada, proteção aos 

trabalhadores e suas consequentes ocorrências, tendo levado à tomada de algumas 

providências, já na primeira semana da declarada pandemia.  

Um dos primeiros serviços a demandarem orientações e direcionamentos, 

por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social, foi o Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos, tendo em vista sua característica de atuação, com a 

 
23 GOMES, A. L.; TORRES, A. SUAS na Pandemia: Planejamento para assegurar proteção. Vira e Mexe 

Desenvolvimento de Equipes, abril de 2020. Disponível em: www.facebook.com/aviraemexe. Acesso em: 20 jan. 

2021. 

http://www.facebook.com/aviraemexe
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reunião de grupos de crianças e adolescentes, para atendimento presencial. Para 

tanto, definiu-se, no inciso XXI do art. 10 do Decreto nº 334, de 17 de março de 2020, 

que deveria haver restrição desse serviço aos casos considerados prioritários. Os 

casos prioritários representam aqueles nos quais a avaliação técnica indique a 

necessidade de maior atenção às desproteções associadas às provisões alimentares 

e à exposição a maiores riscos pela permanência em casa, ou pela possível 

permanência na rua. Foi solicitado que os serviços fizessem um levantamento dessas 

situações e repassassem um panorama da quantidade de crianças e adolescentes 

considerados prioritários, por unidade.  

Além disso, realizou-se reunião com representantes desse serviço, para a 

pactuação de protocolo dos atendimentos não presenciais, definindo-se pela 

elaboração de Plano de Acompanhamento por todas as prestadoras, no qual se 

inserissem ações voltadas ao fornecimento de kits de alimentação para consumo nas 

residências (a partir da utilização da rubrica de gêneros alimentícios no Plano de 

Aplicação dos recursos das parcerias), indicando-se os itens e a periodicidade da 

entrega; à orientação de atividades para realização pelas crianças e adolescentes no 

domicílio, com fornecimento de kits pedagógicos; à forma de acompanhamento não 

presencial das crianças e adolescentes; à organização do trabalho das equipes, com 

identificação de grupos de risco para a realização de teletrabalho, e escala de 

trabalho presencial para revezamento dos outros membros da equipe. Foi feita 

indicação para que as OSC se orientassem com os sindicatos de sua referência, 

quanto às questões trabalhistas pertinentes. 

No tocante à Aprendizagem Profissional para Adolescentes, o decreto seguiu 

a orientação do Ministério Público do Trabalho, em âmbito nacional, suspendendo 

essas atividades. Entretanto, também em relação a essa rede, foi solicitado que se 

fizesse o Plano de Acompanhamento remoto dos usuários. 

A partir do Decreto nº 346, de 19 de março de 2020, que declara situação de 

emergência no Município de Londrina, como medida de enfrentamento da pandemia 

decorrente do novo coronavírus (SARS-CoV-2), e do Decreto nº 350, de 20 de março 

de 2020, houve orientação à rede de assistência social, consubstanciada na Portaria 

SMAS-GAB nº 3, de 23 de março de 2020. 
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Além das ações descritas, destacam-se, entre as providências e 

encaminhamentos já desencadeados pelo Comitê de Crise da Secretaria Municipal de 

Assistência Social: 

 

a) Quanto à proteção da contaminação 

• Orientações quanto ao distanciamento dos usuários, teletrabalho para 

servidores e trabalhadores do SUAS, do grupo de risco e para casos que 

requeiram a prevenção do risco de contaminação, adoção de escalas de 

trabalho por meio de revezamento, uso de Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI –, com indicação para que as OSC se orientassem com os 

sindicatos de sua referência, quanto às questões trabalhistas pertinentes; 

• Suspensão de todas as atividades coletivas no âmbito dos Serviços, 

Programas e Projetos da rede socioassistencial, de modo a garantir o 

distanciamento social; 

• Orientações da Secretaria Municipal de Recursos Humanos para que as 

chefias atentem a eventuais situações de contaminação de servidores(as) das 

respectivas equipes, adotando as providências necessárias para o 

afastamento do local de trabalho ou outras medidas cabíveis; 

• Solicitação à empresa terceirizada que prestasse orientação às equipes de 

serviços gerais quanto à proteção e assepsia dos ambientes e dos 

funcionários, por meio do fornecimento de EPI; 

• Máscaras, viseiras de proteção facial e luvas para distribuição aos serviços, 

conforme especificidades de atendimento; 

• Máscaras para distribuição aos usuários; 

• Apoio do Tiro de Guerra para a montagem e distribuição de máscaras, e para 

a orientação dos usuários, nas filas de espera, para atendimento nos CRAS e 

nos locais de atendimento do Cadastro Único; 

• Termômetros infravermelhos/digitais para os serviços da Proteção Social 

Especial – Centro POP, Abordagem Social de Adultos e Acolhimentos 

Emergenciais; 

• Avaliação, pela Política de Saúde do Município, das pessoas em situação de 

rua para encaminhamento às unidades de acolhimento; 
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• Nota técnica emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, a pedido da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, acerca dos equipamentos de 

proteção individual e orientações quanto à higienização dos espaços de 

atendimento do Centro POP e do Serviço de Abordagem Social, cujo conteúdo 

está sendo replicado às demais unidades, verificadas as especificidades, e 

sendo utilizado como referência para as aquisições em curso; 

• Acompanhamento por estagiários de Enfermagem junto às unidades de 

acolhimento emergencial, por meio de ação da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

b) Quanto à Segurança de Acolhida 

• Disponibilização do 0800 para atendimentos quanto ao auxílio emergencial de 

R$ 600,00, quanto a demandas de agendamento de Cadastro Único e quanto à 

solicitação de benefícios, além de estratégias relacionadas à promoção do 

acesso à informação, tais como mensagens em redes sociais e publicações na 

página da Secretaria Municipal de Assistência Social, estratégia suspensa 

após avaliação de que não estava obtendo o resultado esperado; 

• Disponibilização de telefones celulares para as 10 unidades de CRAS, mediante 

doação dos aparelhos pela ACIL, para contatos com usuários via aplicativos, e 

de 2 (dois) aparelhos para a Gerência de Transferência de Renda/Cadastro 

Único, provenientes de doação da Receita Federal do Brasil, com os 

respectivos chips adquiridos pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 

• Intensificação dos atendimentos realizados de forma remota pelo CRAS Rural, 

de forma a dar celeridade e prontidão às demandas das famílias; 

• Ampliação das linhas telefônicas nas unidades de CRAS e de duas linhas 

telefônicas para a Transferência de Renda/Cadastro Único, a fim de viabilizar 

o atendimento das demandas nos territórios; 

• Aquisição de modem com plano de internet Wi-fi para as unidades de CRAS; 

• Viabilização de três locais fixos e quatro descentralizados de atendimento de 

Cadastro Único – funcionamento com horas extras e com organização de 

mutirões nos finais de semana, mediante agendamento, bem como 

desencadeamento do processo de contratação de funcionários por tempo 

determinado, para atendimento da demanda; 
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• Articulação com as OSC parceiras e realização de formação de cadastradores 

para preenchimento do formulário do Cadastro Único, tanto nos locais fixos 

quanto nas suas próprias estruturas, bem como para prontidão na acolhida de 

modo descentralizado e integrado, garantindo o distanciamento social como 

medida de prevenção; 

• Reorganização do processo de acolhida nas unidades de CRAS, com 

atendimento presencial de situações de procura espontânea e remoto, tanto 

para os casos de procura espontânea como na busca ativa; 

• Orientações às unidades de atendimento da proteção social básica, através de 

informativos da Gerência de Gestão de CRAS e da Gerência de Transferência 

de Renda, quanto a protocolos de acolhida e atendimento aos usuários; 

• Reorganização do processo de acolhida nas unidades de CREAS, com 

atendimento presencial apenas dos casos cuja avaliação conjunta com a rede 

indicasse a gravidade e necessidade, em ponderação com o risco de exposição 

da pessoa/família; 

• Redirecionamento de parte das equipes dos CREAS para atendimento 

emergencial no Centro POP, durante as primeiras semanas da situação de 

pandemia; 

• Reorganização do acesso a alimentação e banho para pessoas em situação de 

rua, por meio do Centro POP, de modo a prevenir a aglomeração de pessoas 

no espaço físico interno da unidade e a garantir o acesso ao atendimento, 

cumprindo as orientações da área de saúde; 

• Orientações à rede de acolhimento quanto à metodologia para a acolhida de 

pessoas em situação de rua, de maneira a informar sobre as novas rotinas de 

trabalho, durante a situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia, 

e em atenção às orientações de saúde; 

• Implantação de três unidades de acolhimento provisório para pessoas em 

situação de rua, em parceria com a Mitra Arquidiocesana, utilizando-se das 

instalações desta; 

• Aditivo em Termo de colaboração firmado com a OSC Morada de Deus, para a 

contratação de educadores sociais para quatro unidades de acolhimento 

provisório; 
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• Formalização de Termo de colaboração, mediante dispensa de chamamento 

público, com a OSC MMA, para complementação do atendimento do Serviço de 

Acolhimento Institucional para Adultos – Pernoite, com reorganização do 

processo de atendimento compatível com a Casa de Passagem, de sorte que 

tal serviço seja prestado em tempo integral, ou seja, 24h por dia;  

• Mapeamento da demanda na rua de pessoas em uso abusivo de substâncias 

psicoativas, para atuação conjunta com a Saúde Mental. Também dos locais de 

permanência e do motivo das recusas de acolhimento; 

 

c) Quanto à Segurança de Sobrevivência 

• Alterações no Decreto nº 1.556/2017, por meio do Decreto Municipal nº 

367/2020, para previsão da possibilidade de concessão do Benefício Eventual 

Emergencial em valor diferenciado durante a pandemia, e pelo Decreto 

Municipal nº 416/2020, para permissão de concessão cumulativa de benefícios 

não monetários e de conjugação de benefício monetário e não monetário; 

• Envio de primeira listagem à Secretaria de Educação, para a entrega de itens 

de alimentação da merenda escolar às famílias das crianças, tendo em vista a 

suspensão das aulas presenciais; 

• Aquisição inicial de Cestas Básicas (Kit COVID) – 20.000 unidades, sendo 10.000 

para distribuição pela Secretaria Municipal de Educação e 10.000 pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com a definição de 

público desta. Os recursos para aquisição de referidos Kits COVID foram 

remanejados do orçamento do Município. Os critérios adotados para a 

definição das famílias beneficiárias foram: 

o Famílias com renda de R$ 0,00 a R$ 178,00 per capita, com Cadastro 

Único atualizado, que não recebam nenhum benefício socioassistencial; 

o Famílias que cumpram o critério acima e que sejam beneficiárias do 

Programa Bolsa-Família. 

Dentro desses critérios, foram destacadas as famílias em cuja composição 

constem crianças de 0 a 11 anos, para encaminhamento à Secretaria Municipal de 

Educação, para organização da distribuição dos 10.000 kits sob sua responsabilidade. 
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Os demais ficaram a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social, com 

organização de logística em sua sede, para distribuição em domicílio. Somados aos 

critérios acima, foram avaliados junto às equipes dos CRAS os territórios prioritários 

para maior cobertura de benefícios e, ainda, consideradas as listagens advindas 

dessas unidades, com apontamento das famílias que não poderiam deixar de ser 

atendidas. O intuito, naquele momento, foi de desonerar as equipes desse volume de 

atendimentos e que, na medida do possível, a provisão se antecipasse ao 

agravamento da situação de desproteção, porém, assegurando a manutenção de 

cotas emergenciais nas unidades de CRAS. Também solicitada às equipes dos CREAS 

a indicação de famílias acompanhadas por essas unidades que demandassem 

benefícios para sua inclusão na dinâmica de distribuição dos Kits COVID, assim como 

das famílias dos grupos de produção da Economia Solidária com renda comprometida 

pela interrupção das atividades coletivas.  

Além disso, foram realizadas pelas OSC que executam o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos ações voltadas ao fornecimento de kits de 

alimentação para consumo nas residências (a partir da utilização da rubrica de 

gêneros alimentícios no Plano de Aplicação dos recursos das parcerias), indicando-

se os itens e a periodicidade da entrega: 

 

• Reorganização do processo de gestão dos Kits COVID pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, de forma descentralizada, assegurando a 

concessão proporcional à composição familiar, com inserção pelas OSC de 

itens complementares voltados à higiene e limpeza e de maior variedade 

nutricional; 

• Entrega concentrada de Kits COVID e do Cartão Comida Boa, de maneira 

programada, para a Terra Indígena, de forma articulada entre as lideranças 

indígenas, o CRAS Rural, a Secretaria Municipal de Educação e a rede local; 

• Entrega programada de Kits COVID e do Cartão Comida Boa nos Distritos e 

área rural, de modo articulado entre o CRAS Rural e a rede local; 

• Adoção das providências para aquisição de mais 27.000 Cestas Básicas (Kits 

COVID), acrescidas de leite, sendo 16.000 para distribuição pela Secretaria 
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Municipal de Educação e 11.000 pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 

de acordo com a definição de público desta; 

• Apoio do Tiro de Guerra para armazenamento e distribuição dos Kits COVID; 

• Redistribuição do quantitativo de Kits Lanches dos CREAS para o Centro POP 

e Acolhimentos Emergenciais; 

• Concessão do auxílio-natalidade com a orientação para a não exigência de 

Cadastro Único prévio; 

• Organização de processo de distribuição dos cartões Comida Boa 

disponibilizados pelo Governo do Estado do Paraná, em primeira etapa, pela 

Secretaria Municipal de Educação e, após, por meio dos CRAS, CREAS, Centro 

POP, Central do Cadastro Único e rede socioassistencial; 

• Elaboração de Termo de Referência para alteração da modalidade de 

concessão do Benefício Eventual Emergencial para Cartão 

Eletrônico/Magnético; 

• Realização de frentes de atendimento voltadas à orientação e acesso ao 

benefício do Auxílio Emergencial nas unidades de atendimento; 

• Reunião com a Caixa Econômica Federal e posteriores articulações para 

viabilização do acesso da população ao Auxílio Emergencial, assim como à 

retomada dos atendimentos para acesso a outros benefícios, de âmbito 

municipal; 

• Organização de processo para indicação das unidades e distribuição dos 

alimentos oriundos do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 

Familiar – PAA - da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, por 

meio de cooperativas do Município.  

 

d) Quanto à Segurança de Convivência  

• Orientação para as unidades parceiras no atendimento a pessoas com 

deficiência e idosas em domicílio na Proteção Social Básica e na Proteção 

Social Especial (Caritas e Pequena Missão) de elaboração de Plano de 

Acompanhamento de seu público, durante a pandemia; 

• Realização, pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e 

unidades prestadoras do Programa de Aprendizagem Profissional para 
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Adolescentes, de levantamento das situações consideradas prioritárias, para 

acompanhamento;  

• Reunião com representantes dos Serviços, Programas e Projetos da Proteção 

Social Básica da rede socioassistencial parceira, para a pactuação de 

protocolo dos atendimentos não presenciais, definindo-se pela elaboração de 

Plano de Acompanhamento e revisão dos Planos de Trabalho das parcerias 

firmadas por todas as prestadoras, no qual se inserissem ações voltadas à 

orientação de atividades para realização, pelas crianças e adolescentes, no 

domicílio, com fornecimento de kits pedagógicos; à forma de acompanhamento 

não presencial das crianças, adolescentes e suas famílias e à ação integrada 

com as unidades de CRAS e CREAS;  

• Orientações para a realização de acompanhamento das famílias, na Proteção 

Social Básica, pelas unidades de CRAS, conforme avaliação técnica e com a 

utilização de metodologia adequada ao distanciamento social exigido pela 

situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia, de maneira 

integrada com as OSC, conforme adequações nos planos de trabalho das 

parcerias; 

• Orientações para acompanhamento das famílias na Proteção Social Especial 

pelas unidades de CREAS, conforme monitoramento das famílias e avaliação 

técnica quanto à necessidade de intervenções presenciais em sede ou em 

domicílio, e com a utilização de metodologia adequada ao distanciamento 

social exigido pela situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia; 

• Ampliação das ofertas de oficinas pelas unidades de Acolhimento Institucional 

e Acolhimentos Provisórios, ofertadas tanto pela política de assistência social 

quanto pela política de saúde. 

 

e) Quanto à Articulação intersetorial e de iniciativas da sociedade civil 

• Mobilização das estruturas da Administração Pública municipal, para 

atendimento às demandas emergenciais que surgiram em virtude da situação 

de pandemia, tais como as compras junto à Secretaria Municipal de Gestão 

Pública, as alterações de Decretos junto à Secretaria Municipal de Governo, os 
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Pareceres Jurídicos emitidos pela Procuradoria-Geral do Município, entre 

outros; 

• Articulação com grupos de arrecadação de doações, para canalização às 

famílias prioritárias identificadas na Assistência Social. Planilhas de controle 

em anexo; 

• Reunião virtual com representantes de comissões da Câmara Municipal, para 

debate das demandas postas à Assistência Social por ocasião da pandemia, e 

das necessidades de aportes financeiros;  

• Articulação com Secretaria do Idoso, Secretaria da Educação, Secretaria de 

Defesa Social, Secretaria Municipal e Estadual de Agricultura, Secretaria 

Municipal de Gestão Pública e Secretaria da Saúde, para o desenvolvimento de 

ações integradas; 

• Organização da atuação de grupo de advogados voluntários para atendimentos 

quanto ao cadastro para recebimento do Auxílio Emergencial do Governo 

Federal - estratégia proposta, porém, não efetivada; 

• Disponibilização de servidores públicos comissionados pela Administração 

Pública Municipal Direta e Indireta, para atuação nas unidades de atendimento 

da sede administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, 

CREAS e Cadastro Único. 

• Protocolo de atendimento à população em situação de rua, firmado entre as 

equipes do Centro POP, Abordagem Social e Consultório na Rua, inclusive para 

as situações de pessoas sintomáticas de COVID – 19. 

 

f) Quanto a questões administrativas e de gestão 

• Uso de processos administrativos mais céleres, com fundamento na 

legislação, para atendimento das demandas afetas à situação de pandemia, 

tais como: aquisição de bens e serviços, formalização de contratos, Termos de 

Colaboração e instrumentos congêneres, entre outros; 

• Formalização de termo de aceite relativo à transferência estadual de R$ 

250.000,00 destinados a benefícios eventuais (Recurso Pendente de 

Recebimento); 
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• Novas ocorrências e padronização no Sistema IRSAS, para registro das 

demandas e atendimentos;  

• Expedição de correspondências internas para orientações às unidades da 

Secretaria Municipal de Assistência Social; 

• Formalização de Termo de Aceite relativo à transferência federal de recursos 

para Equipamentos de Proteção Individual, Alimentos e Ações 

Socioassistenciais, por meio da Portaria 369/2020; 

• Revisão dos planos de trabalho das parcerias vigentes, cujas atividades 

sofreram impacto da pandemia, a fim de ajustar as possibilidades de atuação 

ao atual momento de exigência de distanciamento social, considerando as 

seguranças de acolhida, sobrevivência e convivência, em toda a rede, de 

maneira integrada aos CRAS e CREAS; 

• Informações quanto às medidas adotadas pela esfera federal no tocante à 

gestão do Programa Bolsa-Família e acompanhamento de condicionalidades; 

• Relatório quantitativo, por meio de análise do Registro Mensal de 

Atendimentos – RMA, de impacto da situação de emergência ocasionada pela 

pandemia do coronavírus, nos atendimentos das unidades de CRAS e Centro 

POP; 

• Disponibilização de vacinação contra a gripe para todos(as) os(as) 

servidores(as) públicos do Município, em articulação com a Secretaria 

Municipal de Saúde; 

• Autorização para realização de horas extraordinárias necessárias solicitadas 

pelas unidades de atendimento, em virtude do aumento de demanda 

ocasionado pela situação de pandemia; 

• Articulação para a inclusão no Projeto de Lei nº 85/2020, da continuidade das 

parcerias firmadas com as OSC, bem como dos repasses financeiros, durante 

a pandemia, com possibilidade de revisão temporária das formas de atuação, 

viabilizando, inclusive, a disponibilização do quadro de funcionários para ações 

integradas, sob coordenação do órgão gestor da política de assistência social; 

• Informativos aos CRAS e à Gerência de Transferência de Renda, para 

orientação quanto ao funcionamento das unidades e reorganização de 

processos de trabalho; 
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• Elaboração de minuta de Norma Técnica para o aprimoramento dos processos 

de gestão nas unidades de CRAS, com o estabelecimento de metodologia para 

o atendimento às seguranças sociais, em tempos de pandemia; 

• Socialização da minuta de Norma Técnica, por meio de encontros com as 

diferentes categorias profissionais atuantes nas unidades de CRAS; 

• Orientação aos CREAS e ao Centro POP quanto ao funcionamento das unidades 

e reorganização de processos de trabalho; 

• Elaboração e encaminhamento de Nota Orientativa às unidades de 

acolhimento institucional, em especial de pessoas com deficiência, acerca do 

atendimento, em tempos de pandemia; 

• Realização de avaliação semanal das demandas postas às Diretorias para o 

reordenamento dos processos de trabalho, articulação com OSC e instalação 

de novas ofertas; 

• Relatórios periódicos quanto às ações desenvolvidas. 

 

 

5.3. Medidas continuadas e a serem implementadas 
 

a) Quanto à Proteção à Contaminação: 

• Manutenção de diálogo intersetorial constante, especialmente com a área da 

Saúde; 

• Elaboração e revisão constante, junto à Secretaria Municipal de Saúde, do 

mapeamento de grupos de risco de contaminação por território, para 

desencadeamento conjunto de rotinas de orientação;  

• Atualização sistemática das orientações quanto às medidas de prevenção a 

serem adotadas, acompanhamento dos atendimentos nas unidades 

socioassistenciais, de forma a garantir proteção que evite aglomerações, bem 

como manutenção de medidas para o trabalho remoto e presencial, e a 

viabilidade de implementação de medidas de revezamento de pessoal, em 

cumprimento às orientações de saúde;  
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• Orientações aos usuários e usuárias quanto à importância das ações de 

prevenção e proteção para evitar o contágio, e fornecimento de EPI e/ou 

produtos de higiene e limpeza;  

• Disponibilização de espaços para descentralização dos atendimentos, de modo 

a evitar o deslocamento das pessoas, inclusive por meio das unidades 

parceiras;  

• Manutenção da disponibilização de espaços para higiene de pessoas em 

situação de rua, com oferta de banho, roupas e alimentação (lanche) no Centro 

POP, em atenção às orientações de assepsia e higienização dos espaços e 

veículos emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde;  

• Manutenção da oferta de atendimento especializado, em consonância com as 

orientações de saúde no tempo da pandemia, que respeite culturas e tradições 

de pessoas em situação de rua, migrantes e refugiados, comunidades 

tradicionais, entre outras;  

• Disponibilização de máscaras, viseiras de proteção facial e luvas para 

distribuição aos serviços, conforme especificidades de atendimento, e de 

máscaras para distribuição aos usuários das unidades governamentais e não 

governamentais, bem como instalação de barreiras de proteção acrílica nos 

locais de recepção das unidades de atendimento governamentais; 

• Aquisição de termômetros infravermelhos para as unidades de CRAS e para o 

Serviço Especializado em Abordagem Social de crianças e adolescentes; 

 

b) Quanto à Segurança de Acolhida 

• Adoção das providências necessárias à ampliação da oferta de vagas de 

acolhimento institucional para pessoas adultas em situação de rua, de forma 

a suprir a necessidade, enquanto as instalações físicas cedidas pela Mitra 

Arquidiocesana de Londrina não possam continuar a ser disponibilizadas para 

a Secretaria Municipal de Assistência Social; 

• Manutenção das ofertas de apoio e supervisão técnica para as equipes, com 

vistas a orientar sobre formas de atendimento e fortalecimento da acolhida 

dos usuários pela política de assistência social, considerando a essencialidade 

dessa oferta;  
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• Qualificação do atendimento remoto, de modo a, assegurada a acolhida, 

reduzir o deslocamento das famílias até as unidades, favorecendo o 

isolamento social necessário ao atendimento das orientações da política de 

saúde;  

• Reorganização do regime de trabalho remoto, presencial, folgas e férias, 

sempre que possível, para evitar sobrecarga e adoecimento das equipes;  

• Ampliação da utilização das estruturas físicas e de pessoal da rede 

socioassistencial para as frentes de atendimento relacionadas às demandas 

oriundas da pandemia – CRAS, CREAS, Cadastro Único – e para fins de 

cumprimento do objeto das parcerias firmadas; 

• Implantação de Central de Atendimento do Serviço Especializado em 

Abordagem Social; 

• Manutenção do processo de formação de entrevistadores para o Cadastro 

Único, de sorte a assegurar a prontidão na acolhida, de forma descentralizada; 

• Manutenção do acesso a alimentação e banho para pessoas em situação de 

rua, no Centro POP, e planejamento para ampliação, mediante o emprego de 

novas estruturas; 

• Mapeamento sistemático dos locais de permanência das pessoas em situação 

de rua, inclusive aquelas em uso abusivo de substâncias psicoativas, de 

maneira conjunta com a Saúde Mental, assim como dos motivos das recusas 

de acolhimento; 

• Aprimoramento constante da metodologia de trabalho do Serviço de 

Abordagem Social, que contemple o acompanhamento social da pessoa em 

situação de rua, independentemente do local em que se encontre, qualificando 

a acolhida; 

• Aquisição de Tendas para a melhoria do atendimento ,de maneira provisória, 

da população em situação de rua, no Centro POP, até que se viabilize melhoria 

permanente na estrutura; 

• Assegurar monitoramento efetivo das condições de saúde de crianças, 

adolescentes e idosos acolhidos e das equipes profissionais, por meio de 

priorização em campanhas de vacinação e realização de exames, para 

observar possível contaminação; 
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• Adoção de estratégias diferenciadas de atendimento presencial, nos Distritos 

e área rural; 

 

c) Quanto à Segurança de Sobrevivência 

• Viabilização de estratégias para acesso ao auxílio emergencial do governo 

federal e do Cartão Comida Boa, do Governo do Estado, à população em 

situação de desproteção social; 

• Operacionalização do Benefício Eventual Emergencial, por meio de Cartão 

Magnético, de forma a imprimir maior agilidade no processo de concessão e 

utilização do benefício; 

• Alteração do decreto municipal para possibilitar a programação do benefício 

emergencial eventual – BEE COVID – durante a situação de emergência 

ocasionada pela pandemia; 

• Identificação de todas as pessoas que estão aguardando a concessão de BPC, 

além daquelas que requerem atualização/inclusão do Cadastro Único para a 

manutenção do Benefício, para realização de busca ativa e avaliação da 

necessidade da oferta de benefícios; 

• Ampliação de locais de atendimento descentralizado para o Cadastro Único, 

com a contratação de pessoal por tempo determinado e a organização de 

mutirões nos finais de semana, mediante agendamento; 

• Cumprimento da Portaria do Ministério da Cidadania nº 335/2020 que 

determinou a suspensão da averiguação e revisão cadastral, da aplicação das 

ações de bloqueio, suspensão e cancelamento de benefícios financeiros 

decorrentes do descumprimento das regras do PBF, ações especais de 

pagamento, aplicação de efeito decorrentes do descumprimento das 

condicionalidades etc., durante 120 dias;  

• Oferta descentralizada de benefícios eventuais não monetários (alimentação, 

vestuário, materiais de higiene), preferencialmente com entregas domiciliares, 

a fim de evitar aglomeração e exposição ao risco; 

• Continuidade da concessão, proporcional à composição familiar, dos kits 

COVID pela Secretaria; 
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• Aquisição de cestas básicas e itens de alimentação, de forma a garantir 

padrões nutricionais adequados e em atenção às determinações da Portaria 

nº 369/2020, incluindo itens ricos em proteína e alto valor nutricional para 

pessoas idosas e com deficiência; 

• Distribuição de itens de alimentação oriundos do Programa de Agricultura e 

Alimentação – PAA, conforme contrato firmado pela Secretaria de Estado de 

Agricultura e Abastecimento – SEAB, por meio das Organizações da Sociedade 

Civil com Termo de Colaboração vigente com o Município; 

• Integração com as Organizações da Sociedade Civil com Termo de 

Colaboração vigente com o Município, para garantir a ampliação da proteção 

social, por meio da disponibilização do quadro de recursos humanos e 

manutenção da entrega/concessão de kits COVID e outros benefícios; 

• Entrega concentrada de kits COVID, de forma programada, para a Terra 

Indígena, de maneira articulada entre as lideranças indígenas, o CRAS Rural, 

a Secretaria Municipal de Educação e a rede local; 

• Entrega programada de kits COVID, nos Distritos e área rural, de forma 

articulada entre o CRAS Rural e a rede local; 

• Identificação de famílias afetadas pelo falecimento de pessoas, especialmente 

em decorrência da COVID-19, e seu impacto na sobrevivência, no convívio e na 

necessidade de acolhida, com especial atenção para essa ocorrência em 

relação a idosos responsáveis pela provisão e cuidados de crianças, 

adolescentes, pessoas com deficiência e outros idosos; 

 

d) Quanto à Segurança de Convivência 

• Adoção de estratégias para a promoção do fortalecimento dos vínculos 

familiares adaptadas ao distanciamento social, inclusive por meio de ações 

integradas com a rede socioassistencial, na realização de diagnósticos e 

estudos de casos; 

• Promoção de ações que assegurem a manutenção dos vínculos familiares, 

através de estratégias de comunicação, nas situações nas quais as visitas às 

unidades de acolhimento foram suspensas;  
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• Manutenção de acompanhamento às famílias de crianças e adolescentes 

acolhidas; 

• Identificação dos casos de crianças e adolescentes em situação de rua e das 

causas dessa condição, e articulação com os serviços da rede 

socioassistencial dos territórios, para monitoramento e acompanhamento 

desses casos; 

• Identificação, nos diferentes serviços, das famílias e indivíduos em situação de 

desproteção social em decorrência de fragilidades relacionais e/ou 

decorrentes de violação de direitos, para priorização de acompanhamento, 

durante a pandemia, além da definição de novas estratégias; 

• Análise das situações de violação de direitos, entre outras, que requerem 

visita domiciliar, conforme diagnósticos realizados; 

• Criação de estratégias para manter contato permanente com famílias cuja 

composição inclua idosos, pessoas com deficiência e/ou 

crianças/adolescentes em situação de isolamento, inclusive acionando redes 

de vizinhança, quando for possível e adequado; 

• Continuidade dos atendimentos não presenciais e desenvolvimento de 

estratégias alternativas, para o acompanhamento de famílias de maneira 

integrada entre os CRAS, CREAS, Centro POP, Serviço Especializado de 

Abordagem Social e as Organizações da Sociedade Civil com Termo de 

Colaboração vigente com o Município; 

 

e) Quanto à Articulação Intersetorial e de Iniciativas da Sociedade Civil 

• Articulação com centros de arrecadação de doações, de sorte a organizar o 

atendimento ao público identificado pela política de assistência social;  

• Articulação com os órgãos da administração pública direta e indireta, que 

estejam envolvidos no enfrentamento à situação de calamidade, para 

discussão de estratégias apropriadas ao estágio da pandemia no Município e 

seus efeitos; 

• Articulação da rede intersetorial local para o acompanhamento das famílias 

identificadas como prioritárias, nos territórios, e gestão dos benefícios 

socioassistenciais; 
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• Manutenção da disponibilização dos atiradores pelo Tiro de Guerra, para 

auxílio no atendimento da demanda pelas unidades de CRAS;  

• Orientações às Organizações da Sociedade Civil com Termo de Colaboração 

vigente com o Município acerca da aplicabilidade do Projeto de Lei nº 85/2020 

e seus efeitos na prestação dos serviços socioassistenciais; O referido projeto 

foi aprovado como Lei nº 13.067/2020, no dia 18 de junho de 2020.  

 

g) Quanto a Questões Administrativas e de Gestão 

• Utilização de processos administrativos mais céleres, com fundamento na 

legislação, para atendimento das demandas afetas à situação de pandemia, 

tais como: aquisição de bens e serviços, formalização de contratos, Termos de 

Colaboração e instrumentos congêneres, entre outros; 

• Articulação com a Caixa Econômica Federal, para viabilização da abertura de 

contas bancárias para que as famílias possam acessar benefícios 

socioassistenciais municipais; 

• Monitoramento periódico da incidência de desproteção social nos territórios, 

decorrente da pandemia e seus efeitos, para o planejamento de medidas de 

prevenção e enfrentamento; 

• Solicitação de informações claras às referências da Política de Saúde e ao 

Setor Jurídico do Município, quanto às prerrogativas legais estabelecidas para 

aquisição de equipamentos e serviços, em momentos de 

emergência/calamidade pública;  

• Garantia de equipamentos de proteção individual – EPI- para as equipes que 

farão atendimento presencial;  

• Análise permanente das condições de atendimento das unidades e das 

possibilidades de desenvolvimento da atenção, em outros espaços, para além 

das unidades de funcionamento regular dos serviços, os quais ofereçam 

condições de distanciamento físico entre as pessoas e proximidade territorial 

para usuários e usuárias; 

• Manutenção e aperfeiçoamento de formas de comunicação, utilizando-se de 

meios tecnológicos para realização das diversas intervenções profissionais, 

tais como: atendimentos, reuniões virtuais, orientações sobre os serviços, 
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programas, projetos e benefícios socioassistenciais, bem como sobre a 

pandemia, entre outras, viabilizando novas linhas telefônicas e acesso a 

telefones e vias móveis; 

• Aquisição de equipamentos de headsets para as unidades de atendimento, 

destinados às chamadas telefônicas, de maneira a garantir a ergonomia, 

durante os atendimentos; 

• Busca de espaços na imprensa local, para divulgar as ações de proteção do 

SUAS e elucidar dúvidas da população;  

• Estabelecimento de estratégias que favoreçam a melhoria da comunicação 

entre as equipes e, destas, com a população; 

• Produção de boletins e documentos periódicos de informação sobre as ações 

adotadas, o comportamento da pandemia e a dinâmica social para todos os 

envolvidos, além de elaboração de respostas a pedidos de informação, de 

modo a permitir controle social das ações do poder público;  

• Sistematização de informações do CadÚnico, IRSAS e Fichas de Notificação, 

de forma territorializada, quanto a: moradias com muitas pessoas e com 

presença de grupos de risco; idosos e pessoas com deficiência em situação de 

isolamento; moradias precárias e/ou insalubres; aglomerados urbanos; 

unidades rurais com dificuldade de acesso; crianças e adolescentes em lista 

de espera de serviços socioassistenciais; situações de violações de direitos, 

entre outros, para auxiliar na elaboração de estratégias de atenção a esses 

grupos; 

• Manutenção de informações sobre grupos prioritários, para busca ativa, 

visando à inserção/atualização do Cadastro Único; 

• Aprimoramento do Sistema IRSAS, para a inclusão de novas ocorrências, 

atualização dos tutoriais, padronização dos registros, entre outros 

procedimentos que se fizerem necessários à continuidade dos atendimentos; 

• Estabelecimento de protocolos e fluxos de atendimento dos serviços, 

programas, projetos e benefícios;  

• Contratação de profissionais em regime de urgência e por tempo determinado, 

para apoio às equipes de referência e substituição de profissionais afastados, 

naquelas localidades em que há possibilidade para tal;  
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• Disponibilização de Sistema de Agendamento via web para o Cadastro Único, 

na página da Prefeitura na internet;  

• Publicização e implantação da Nota Técnica referente aos processos de gestão 

nas unidades de CRAS e metodologia para o atendimento das seguranças 

sociais em tempos de pandemia; 

• Unificação das orientações técnicas encaminhadas às unidades da proteção 

social especial para publicização; 

• Adoção das providências administrativas para a execução dos recursos 

provenientes da Portaria nº 369/2020 e demais recursos transferidos por 

outras esferas e instâncias de governo; 

• Manutenção da prestação de informações atualizadas no tocante a programas 

e processos sob gestão de outras esferas de governo; 

• Elaboração de relatórios periódicos quanto às ações desenvolvidas. 

 

5.4. Ações empreendidas por outras Secretarias para diminuição do impacto 

social da pandemia 

Para além das ações empreendidas pela Autarquia Municipal de Saúde, com 

vistas à diminuição do impacto na saúde pública londrinense, e das ações executadas 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social, para diminuição dos impactos sociais 

gerados pela crise sanitária e econômica, é possível destacar algumas ações de 

diferentes Secretarias que redirecionaram as atividades rotineiras, a fim de diminuir 

ao máximo os impactos desse momento único em Londrina e no mundo. 

É oportuno enfatizar, inicialmente, que todas as Secretarias e Autarquias 

vinculadas à Prefeitura Municipal de Londrina estão seguindo as exigências dos 

Decretos firmados pelo Executivo Municipal e estão todas observando as orientações 

de distanciamento social, intensificação da higiene, nos ambientes de trabalho, 

disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), revezamento dos 

funcionários, limitação ao atendimento simultâneo, evitando aglomerações, sem 

deixar de atender o cidadão londrinense, de maneira segura. 
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5.4.1. Secretaria Municipal de Educação 

Para construir o Relatório sobre a COVID LONDRINA 2020, envolvendo as 

ações da Secretaria Municipal de Educação no enfrentamento da pandemia, foi 

elaborada uma linha do tempo com as principais providências dessa pasta, conforme 

segue: 

 

✓ 12/03: A Secretaria Municipal de Educação realizou a entrega extra de kits 

de higiene nas Escolas e CMEI da Rede Municipal de Ensino.  

As escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), 

Centros de Educação Infantil filantrópicos (CEI) e instituições parceiras 

que atendem crianças com necessidades especiais receberam, no mínimo, 

01 galão com 5 litros de álcool em gel 70%, 01 galão de 5 litros de sabonete 

líquido, rolos de papel-toalha e fardos de papel higiênico.  

✓ 17/03: Decreto nº 334/2020 – As aulas presenciais na Rede Municipal de 

Ensino são suspensas, a partir de 23/03/2020; 

✓ 19, 20 e 21/03:  Entrega de kits de merenda escolar, que estavam no estoque 

das Unidades Escolares, aos 10 mil alunos indicados pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social; 

✓ 23 a 28/03: Entrega de kits de merenda (itens que sobraram das Unidades 

Escolares Municipais foram encaminhados ao CMEI Valéria Veronesi e 

distribuídos às instituições parceiras - CEI e Escolas Especiais) - 898 kits; 

✓ 30 a 31/03: Arrecadação de doações no CMEI Valéria Veronesi;  

✓ 01/04: Medida Provisória dos dias letivos. Medida Provisória n° 934/2020: 

estabelece normas para o ano letivo da Educação Básica em decorrência 

das medidas de enfrentamento da crise do Coronavírus [LINK]; 

✓ 03/04: Apresentação do PED para o CMEL [VÍDEO]; 

✓ 04/04: Servidores da Secretaria Municipal de Educação entregam Cestas 

Básicas nas casas indicadas pela Assistência Social; 

✓ 06/04: CMEL aprova o Plano de Estudos Dirigidos e publica Deliberação nº 

01/2020 – aprendizagem remota [LINK]; 

✓ 07 e 08/04: Prática Pedagógica: a Secretaria Municipal de Educação envia 

orientações PED (planejamento) – [LINK]; 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-934-de-1-de-abril-de-2020-250710591
https://photos.app.goo.gl/vMAv6jKk6UHV1kXt8
https://drive.google.com/file/d/1YrF64rJlmM-X1k7PFZULnv1G8V8EP_gd/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/NazMpZu6L5QW561z7


 

 
Londrina contra o Coronavírus: Ações empreendidas para o combate à pandemia na cidade de Londrina 

 

                                                                                                                                                                                                   

75 

✓ 08/04: Apresentação do novo Plano de Ensino para filantrópicas. 

✓ 09/04: A Secretaria Municipal de Educação publicou a Portaria n° 35/2020, 

que regulamenta o uso de imagem do professor durante as aulas on-line 

[LINK]; 

✓ 09/04: A Secretaria Municipal de Educação realiza a entrega de microchips 

da Operadora de Telefonia SERCOMTEL TELECOM, para os professores da 

Rede Municipal [VÍDEOS]; 

✓ 13/04: A Secretaria Municipal de Educação promove a reabertura das 

Unidades Escolares, com a equipe gestora em sistema de rodízio, das 09h 

às 17h, para atendimento da comunidade escolar; 

✓ 13/04 e 14/04: As Escolas e CMEI fazem a entrega dos kits pedagógicos 

[VÍDEO]; 

✓ 15/04: Publicação da Portaria n° 36/2020, que institui o Comitê para análise 

dos encaminhamentos pedagógicos das Unidades Escolares da Rede 

Municipal de Ensino de Londrina, durante a pandemia causada pela COVID-

19 [LINK]; 

✓ 15/04: Início das atividades remotas na Rede Municipal; 

✓ 16/04: Entrega das Cestas Básicas e Orientação da UEL referente à 

Segurança Alimentar [LINK]; 

✓ 21/04: A Secretaria Municipal de Educação cria a página de Boas Práticas 

[Vídeo]; 

✓ 22/04: Diálogo com o Conselho Nacional de Educação/Conselho Estadual 

de Educação/Conselho Municipal de Educação e com a Deputada Federal 

Luiza Canziani; 

✓ 22/04: Mudança nas formações continuadas [VÍDEO]; 

✓ 23/04: Reunião com as escolas particulares e os Vereadores Ailton Nantes 

e Amauri Cardoso, referente à suspensão das aulas presenciais; 

✓ 23/04: Recebimento de Cestas Básicas do Muffato; 

✓ 27/04: Envio de Formulário para preenchimento dos pais, que obteve 

20.360 respostas [LINK]; 

✓ 28/04: Participação no Webinar – Congresso Nacional; 

https://drive.google.com/file/d/132FdZYz7KqaLvF1I3T0vsqzTCsgrO-C1/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/krdjKMX5W8STkMeaA
https://photos.app.goo.gl/cM6koLCioDMBxvKVA
https://drive.google.com/file/d/1krEVY2OirYCxNwvPYs8v2Bp8YzhxQ2nd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X5xYjMDB2jjvO-Uk560IKqcKi1Y7goZt/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/gkMtguxavkmrnEBR9
https://photos.app.goo.gl/gkMtguxavkmrnEBR9
https://photos.app.goo.gl/kVv2xUCpBkHS2icU6
https://drive.google.com/file/d/1LNWh4Lvkuh4i38Zmm9JlBD3vMLeXYTuL/view?usp=sharing
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✓ 29 e 30/04: Reunião com diretores (on-line) e entrega da segunda rodada 

de kits de atividades pedagógicas e máscaras aos alunos; 

✓ 04 e 05/05: Preparação para entrega do Cartão Comida Boa [VÍDEO]; 

✓ 06/05: Reunião on-line com os diretores e entrega nas Unidades Escolares 

do Cartão Comida Boa e EPI: Álcool Gel, Luvas, Máscaras.  

✓ 04 a 08/05: Envio de questionários aos professores da Rede Municipal de 

Ensino; 

✓ 12 a 15/05: As Escolas e CMEI promovem a entrega do Cartão Comida Boa 

para 43 mil beneficiários (previsão) [LINK]; 

✓ 15/05: Convocação para criação da Comissão Pedagógica Especial [VÍDEO]; 

✓ 18/05: Ação para entrega dos Cartões Comida Boa na aldeia indígena; 

✓ 18 a 22/05: Comissão Pedagógica - foi estabelecida uma comissão 

contendo professores, diretores e coordenadores, para avaliar todo o 

processo de atividades remotas; 

✓ 27/05: Live de Apresentação dos Guias – pais/professores e Apresentação 

do Novo PED Acessível; 

✓ 27/05: Apresentação no Webinário TODOS PELA EDUCAÇÃO sobre 

Controle Externo; 

✓ 28 e 29/05: Entrega de 11 mil Cestas Básicas e cadastro de 5 mil novas 

famílias, para avaliação da Assistência Social; 

✓ 29/05: Portaria n° 44/2020 - Orientação das Organizações da Sociedade 

Civil mantenedoras dos Centros de Educação Infantil filantrópicos 

parceiros da Secretaria Municipal de Educação de Londrina, sobre o 

desenvolvimento de atividades e estudos escolares não presenciais, em 

caráter de excepcionalidade, enquanto permanecerem as medidas de 

isolamento previstas pelas autoridades municipais como prevenção e 

combate ao Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. [LINK]; 

✓ 01 e 02/06: Prática Pedagógica on-line (orientação); 

✓ 04/06: A Prefeitura Municipal de Londrina encaminha Projeto de Lei para 

a Câmara Municipal referente ao pagamento das empresas terceirizadas, 

os quais estavam suspensos em decorrência da pandemia. O referido 

projeto foi aprovado como Lei nº 13.067/2020, no dia 18 de junho de 2020; 

https://photos.app.goo.gl/gVtvTPddnuEkn86Z6
https://photos.app.goo.gl/vvxF2LhApuAGqux76
https://photos.app.goo.gl/WQh1kDYeXoSSn3zm6
https://drive.google.com/file/d/1eelur7reQiTzs0xByVkTjPTffYkShEWQ/view?usp=sharing
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✓ 08/06: Reunião com a UEL/Especialistas sobre volta às aulas; 

✓ 09/06: A Secretaria Municipal de Educação realiza reunião com a Rede de 

Proteção à Infância (Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de 

Educação e Conselho Tutelar), que resultou no reforço do time dos 

professores mediadores para atendimento de crianças que estão em 

situação de vulnerabilidade; 

✓ 09/06: Entrega da Creche do Tarumã; 

✓ 10/06: Clube da Leitura realiza Live sobre Malala; 

✓ 14/06:  Anúncio da aquisição de 45 mil brinquedos; 

✓ 16/06: Entrega Oficial da Creche do Jardim Santa Cruz; 

✓ 16/06: Entrega veículo oficial para atendimento dos 3 Conselhos: CAE, 

CMEL e CACS-FUNDEB; 

✓ 18/06: Live e prática pedagógica - apresentação da ampliação da Comissão 

Especial Pedagógica; 

✓ 22/09: Comissão Local – Em construção da Portaria de instituição; 

✓ 23/06: Live do Professor Davi Rodrigues [Vídeo]; 

✓ 29/06 a 03/07: Entrega de 11 mil Cestas Básicas; 

✓ Abril/Maio/Junho: professores mediadores entregam kit pedagógico nas 

residências dos alunos, os quais, por algum motivo, não conseguiram 

buscar nas escolas; entrega dos kits pedagógicos para 100% dos alunos. 

✓ 01/07: Envio de Formulário de Avaliação dos professores e reunião com 

diretores da Rede Municipal; 

✓ 02/07: Live com o Dr. Marcos Cabrera, sobre o tema: “Bem-estar e saúde 

mental em tempos de pandemia. É possível?” Teve 4.258 visualizações; 

✓ 03/07: Reunião com diretores; 

✓ 06/07:  Envio do Informativo para a Semana de 06 a 10/07 - Informativo n° 

09/2020; 

✓ 07/07: César Nunes (Professor da UNICAMP) e Maria Tereza Paschoal de 

Moraes (Secretária Municipal de Educação de Londrina) conversam sobre 

Educação - 3.278 visualizações; 

✓ 08/07:  Secretaria Municipal de Educação realiza reunião com Comitê; 

https://drive.google.com/file/d/1-z-RT6Y7Vl9Mt4lSJEl7RakrtggeTRRv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12r5x2_vcEIMgb40jptSpiUaod6tuNUKz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12r5x2_vcEIMgb40jptSpiUaod6tuNUKz/view?usp=sharing
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✓ 10/07: Reunião com diretores das Unidades Escolares; 

✓ 13/07: Envio do Informativo n° 10/2020, com orientações para a semana de 

13/07 a 17/07 – Informativo n° 10/2020; 

✓ 15/07: Bate-papo direcionado aos pais e responsáveis, pelo Youtube, com 

o psicólogo Fernando Zanluchi, com o tema: “Não aguento mais lição de 

casa!” 

✓ 15:07: Reunião de diretores e envio de Formulários consultando itens de 

higiene e limpeza – Link aqui; 

✓ 23/07:  Reunião com as Escolas Particulares; 

✓ 24/07: Recebimento de Doação de Alimentos do Condor, para entrega para 

filantrópicas: 522 unidades; 

o Matéria sobre o assunto: https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=79922 

✓ 27/07: Reunião de diretores e Reunião com a Comissão de Educação da 

CML; 

✓ 27/07 a 30/07: Entrega de 11 mil cestas básicas para Unidades Escolares; 

✓ 28/07: Live para a Rede Municipal – Encaminhamentos Pedagógicos – 4.915 

visualizações; 

✓ 28/07 e 29/07: Entrega para as filantrópicas das Cestas recebidas do 

Condor e Itens adquiridos pelo Programa da Agricultura Familiar; 

✓ 30/07: Reunião com NIGEP sobre organização para retomada das aulas 

presenciais, Reunião de Coordenadores e Reunião com professores da 

UEL; 

✓ 31/07: Reunião de diretores – Ata aqui; 

✓ 31/07: Reunião com NIGEP/UEL; 

✓ 03/08: Envio de Informativo com orientações de 03/08 a 07/08 – 

Informativo n° 11/2020; 

✓ 03/08:  Pesquisa com Coordenadores e Diretores – link aqui; 

✓ 03/08: MUDANÇA NA FORMAÇÃO CONTINUADA - A Formação Continuada 

prevista foi redimensionada, visando a atender às necessidades de 

conhecimento sobre o uso das tecnologias, por conta das aulas remotas. 

Foram criados cursos sobre as ferramentas tecnológicas, além de 

módulos referentes à saúde mental dos professores. Também ocorreram 

https://docs.google.com/document/d/1pShgvUx-Gv5CM0EzgAyA0uCuQD6lne52pEu5MleMTC4/edit?usp=sharing
https://forms.gle/to6NoPeQrmniNvH1A
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=79922
https://drive.google.com/file/d/18Si2OWYvPSQCKngr-tdI8YKaJdircIiY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ydn15P9nSHg0r9DWVZZwpYDbEsmhu_hP/view?usp=sharing
https://forms.gle/dfP9g5ihTueRL3as7
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práticas pedagógicas virtuais, com o estudo de temáticas de interesse ao 

contexto atual. Ademais, há previsão de início de novos cursos (03/08) com 

estudo dos conteúdos essenciais para o ano de 2020 - Vídeo; 

✓ 04/08: Live no Youtube, com a Professora Regina Shudo, com o Tema: 

“Escola e Família como Território de Afetos”. Veja o folder aqui. – 5.414 

visualizações; 

✓ 04/08: Reunião da Comissão de pagamento de terceirizadas; 

✓ 04/08: Monitoramento Quinzenal - Forma de acompanhamento da 

interação dos alunos, por meio das atividades impressas e interação no 

grupo de WhatsApp ou plataformas digitais Link; 

✓ 05/08: Reunião, na Secretaria Municipal de Saúde, com o SINEPE - Plano 

de retomada: está em construção um plano de mobilidade para o retorno 

às aulas presenciais, que será norteador para a elaboração de planos de 

retorno locais (das Unidades Escolares). Para organização e implantação 

dos protocolos sanitários, a Unidade Escolar contará com uma Comissão 

“Brigada da Pandemia”, a qual será formada para a efetivação do plano de 

retorno; 

✓ 10/08: Visita Oficial ao CMEI “Dirce de Almeida Barros Baptista”; 

o Matéria sobre o assunto: https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=79922. 

✓ 10/08: Envio de Informativo – Informativo n°12/2020 aqui; 

✓ 12/08: Lançamento do Acordo de Cooperação Tata Consultancy Services do 

Brasil Ltda (TCS); 

o Matéria sobre o assunto: https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=80579. 

✓ 13/08: Live com Antônio Napole, com pauta sobre o papel do servidor 

público em tempos de pandemia; 

✓ 17/08: Reunião de Diretores para encaminhamentos administrativos; 

✓ 17/08: Envio de Informativo às Unidades Escolares n° 13/2020 – aqui; 

✓ 24/08: Reunião de Diretores com a participação da diretora da Vigilância 

Sanitária, com esclarecimentos sobre o Covid-19; 

✓ 24/08: Envio de Informativo às Unidades Escolares n° 14/2020 – aqui; 

✓ 25, 26, 27, 28 e 31/08: Entrega de 12.553 Cestas Básicas; 

https://photos.app.goo.gl/kVv2xUCpBkHS2icU6
https://drive.google.com/file/d/1A82cjzbJDD1FbS42_y0ONcLY0dbORg4g/view
https://drive.google.com/file/d/1sGDI7JRow6O6wCU0sujA5l5EP0mMvtv4/view?usp=sharing
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=79922
https://drive.google.com/file/d/1C_Ch3GMHhqo_SNLX-YgoBiGV7GrQfq8W/view?usp=sharing
file:///E:/NIGEP/PROGRAMA%20PML_PROJETOS/PROJ.01/LEVATAMENTO/COVID-19/%20https/blog.londrina.pr.gov.br/%3fp=80579
https://drive.google.com/file/d/1CQ11o73B9gdjKw_FhDOnvpVdC_ByBFIY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qWYCorGjogl94jMBadMKt3HPKm-CXI4/view?usp=sharing
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✓ 26/08: Reunião com Secretaria Municipal de Planejamento sobre o 

orçamento da Educação; 

✓ 27/08: Reunião com a Autarquia Municipal de Saúde, com Coesp e Todos 

pela Educação; 

✓ 31/08: Reunião de Diretores, para encaminhamentos administrativos; 

✓ 31/08: Envio de Informativo às Unidades Escolares n° 15/2020 – aqui; 

✓ 31/08: Publicação do Decreto Municipal n° 994/2020 - suspensão das aulas 

presenciais até o dia 30 de setembro de 2020 e possibilidade de 

atendimento individualizado aqui; 

o Matéria sobre o assunto: https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=81910 

 

 

5.4.2. Secretaria Municipal do Idoso 

Desde a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19) e dos decretos 

declarando situação de emergência e de calamidade emanados pela Prefeitura 

Municipal de Londrina (Decreto Municipal nº 346, de 19 de março de 2020; Decreto 

Municipal nº 438, de 03 de abril de 2020, e Decreto Municipal nº 490, de 24 de abril de 

2020), a Secretaria Municipal do Idoso buscou maneiras de adequar-se à nova 

realidade mundial. 

Londrina possui atualmente uma população idosa expressiva. Conforme 

projeções do IPARDES, apresentadas no último Plano Diretor, já alcançamos o 

número de 70 mil idosos, o que representaria cerca de 13% da população total da 

cidade, destacando a relevância da atuação da Secretaria Municipal do Idoso (SMI). 

Nosso principal objetivo, desde o início, foi buscar maneiras de preservar a 

saúde da população idosa londrinense, a qual, por vulnerabilidades próprias da idade, 

estaria mais sujeita aos efeitos nefastos desta nova doença.  

Também surgiram despesas emergenciais e imprevistas, nas instituições de 

longa permanência para idosos de Londrina (ILPI), compostas por idosos 

extremamente vulneráveis, tanto em razão da idade como em função de essas 

entidades serem moradias coletivas, com possibilidade de rápida disseminação do 

https://drive.google.com/file/d/143G0GeE_JNDB04RZq4kqS0PehBHD3M0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r2JYbDwTOUhJuq8NVUNllBr6AvzK8bqk/view?usp=sharing
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=81910
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vírus. Desse modo, foi preciso o auxílio da Secretaria Municipal do Idoso (SMI), seja 

na compra e distribuição de equipamentos de proteção individual (EPI) e materiais de 

higienização, seja nas orientações e monitoramento constantes. Descrevemos, a 

seguir, algumas das principais ações tomadas pela SMI: 

 

1) Distribuição de EPI e Materiais de Higienização nas Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI) 

As ILPI com Termo de Colaboração com a Prefeitura Municipal de 

Londrina/Secretaria do Idoso (Asilo São Vicente de Paulo, Lar Maria Tereza Vieira, 

Lar dos Vovôs e Lar das Vovozinhas Gilda Marconi) recebem, atualmente, recursos 

para manter 202 idosos assistidos. Para esse serviço, as entidades empregam 176 

profissionais. 

Assim, visando à preservação da vida dos idosos e conter a disseminação do 

novo coronavírus, no ambiente dessas instituições, as quais possuem caráter 

coletivo e público altamente vulnerável, a Secretaria Municipal do Idoso (SMI), em 

articulação com a Autarquia Municipal de Saúde (AMS), providenciou a distribuição 

emergencial de itens de higienização e EPI. 

Resumidamente, foram distribuídos: 

▪ 8.100 equipamentos de proteção individual (EPI); 

▪ 7.760 fraldas geriátricas; 

▪ 230,5 quilos de álcool em gel 70º; 

▪ 96 litros de álcool líquido 70º; 

▪ 3.000 quilos de farinha de trigo. 

Nas tabelas a seguir, tem-se a discriminação de cada item enviado às ILPI: 
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Tabela 1 - Materiais ILPI 

ILPI – EPI ENTREGUES 
Máscaras 
de tecido 

(unidades) 

Máscaras 
face shield 
(unidades) 

Máscaras 
cirúrgicas 
(unidades) 

Respirador 
PFF 2S 

(unidades) 

Aventais 
descartáveis 

TNT 
(unidades) 

Luvas em 
látex 

(unidades) 

Óculos de 
proteção 

(unidades) 

Propé 
descartável 
(unidades) 

Toucas 
descartáveis 
(unidades) 

Conjunto de 
roupas 

privativas 
(unidades) 

Asilo São Vicente de Paulo 
1800 50 250 10 70 300 70 100 200 0 

Lar Maria Tereza Vieira 
1800 10 250 5 1030 200 30 0 100 15 

SEPS - Lar dos Vovôs e Lar 
das Vovozinhas Gilda Marconi 1800 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
5400 70 500 15 1100 500 100 100 300 15 

 

ILPI - Materiais de limpeza e 
outros 

Álcool gel 70º 
(Kg) 

Álcool líquido 
70º (litros) 

Fraldas 
geriátricas 
(unidades) 

Farinha de trigo 
(Kg) 

Asilo São Vicente de Paulo 
75,5 40 2920 1000 

Lar Maria Tereza Vieira 
102 28 2920 1000 

SEPS - Lar dos Vovôs e Lar 
das Vovozinhas Gilda Marconi 53 28 1920 1000 

TOTAL 
230,5 96 7760 3000 

Fonte: Secretaria Municipal do Idoso 
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2) Compra de EPI e Itens de Higienização para ILPI, com Termo de Colaboração com 
a Prefeitura Municipal de Londrina/Secretaria Municipal do Idoso 

A fim de continuar a distribuição dos equipamentos e materiais de limpeza 

às ILPI, tendo em vista a não previsão de término da situação de emergência mundial, 

a Secretaria Municipal do Idoso apresentou ao Conselho Municipal dos Direitos do 

Idoso (CMDI) projeto para a compra de EPI destinados às ILPI, com Termo de 

Colaboração, solicitando recursos do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI). 

O CMDI aprovou o valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) 

provenientes da fonte de recursos 900 do FMDI, referente à destinação do imposto 

de renda de pessoas físicas e jurídicas, para aquisição de equipamentos de proteção 

individual (EPI) e materiais de higiene, a fim de suprir as demandas emergenciais a 

essas instituições. 

Estão sendo atendidas todas instituições de longa permanência para idosos 

de Londrina, tanto as conveniadas com a Prefeitura Municipal de Londrina 

(filantrópicas), como as particulares, além da Casa-Dia. No total, os EPI estão sendo 

entregues em 20 entidades. 

 

3) Apoio a Outras Entidades de Atendimento a Pessoas Idosas 

Também foram amparadas pela Secretaria do Idoso outras entidades filantrópicas de 

apoio a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Foram destinados, em 

resumo: 

▪ 5680 fraldas geriátricas; 

▪ 185 máscaras de tecido 

▪ 500 quilos de farinha de trigo. 

Tabela 2 - Materiais Outras Entidades 

OUTRAS ENTIDADES - 
Distribuição de EPI e materiais 
de limpeza/higiene 

Fraldas 
geriátricas 
(unidades) 

Máscaras de 
tecido (unidades) 

Farinha de trigo 
(Kg) 

Serviço "Casa-Dia" (conveniado) 120 185 500 

Casa de Apoio ao Idoso Acamado 1420 - - 

Caritas 4140 - - 

TOTAL 5680 185 500 

Fonte: Secretaria Municipal do Idoso 
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4) Distribuição de máscaras de tecido para casas de repouso particulares 

Foi entregue, nas casas de repouso particulares de Londrina, o total de 2.125 

máscaras de tecido para 17 entidades, sendo 125 máscaras para cada. 

 

5) Vacinação contra Influenza nas ILPI Públicas e Privadas 

Uma das primeiras providências tomadas pela SMI, no início da pandemia, foi 

solicitar à Autarquia Municipal de Saúde para que procedesse à vacinação contra a 

gripe de todos os idosos e funcionários das ILPI públicas e privadas de Londrina, 

como medida preventiva. 

A Autarquia atendeu à solicitação e a vacinação foi realizada em março.  

Foram vacinadas 999 pessoas, sendo 589 idosos e 410 funcionários. 

 

6) Testagem em massa nas ILPI Públicas e Privadas 

A SMI, em parceria com a Autarquia Municipal de Saúde, providenciou a 

testagem massiva de idosos e funcionários de todas as ILPI de Londrina, públicas e 

privadas, como medida preventiva contra a COVID-19. 

As testagens foram feitas em 03 etapas, sendo realizados cerca de 3000 

testes. 

 

7) Ampliação das Vagas de ILPI: 30 novas vagas 

Para atender ao aumento da demanda por vagas em ILPI, em razão da 

pandemia, em especial para pessoas idosas com vivência de rua (moradores de rua 

com 60 anos ou mais), estão sendo criadas 30 novas vagas para idosos em ILPI, com 

Termo de Colaboração, pelo período de 12 meses. 

O Ministério da Cidadania, por meio da Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020, 

destinou recursos para as ILPI, sendo Londrina contemplada com o total de R$ 

544.200,00 (correspondente a R$ 1.512,00 por meta).  

Para equalizar o valor das novas metas com o atualmente praticado pela 

Prefeitura de Londrina (cerca de R$ 1.732,00 por idoso), a SMI solicitou ao CMDI e foi 
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aprovado o uso de R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais) dos recursos 

do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI) - Fonte 900 - Destinação de Imposto 

de Renda. 

Em andamento: Edital de Chamamento 01/2020 – SMI – Processo SEI 

19.027.083463/2020-81. 

 

8) Participação no Grupo de Voluntariado da PML 

A Prefeitura de Londrina, por meio do Comitê de Voluntariado, promoveu a 

seleção e orientação de voluntários nas áreas do Serviço Social e Psicologia. O 

objetivo é oferecer apoio social e psicológico para pessoas idosas em situação de 

isolamento social. A prioridade inicial é atender idosos acima de 80 anos que residem 

sozinhos. 

Os voluntários de Psicologia e Serviço Social atenderam mais de 250 

pessoas, ofertando apoio social e psicológico. Em cada atendimento, é feita uma 

escuta qualificada por profissionais, quando orientações, apoio social e psicológico 

são oferecidos. Os voluntários registram as informações e a equipe técnica da 

Secretaria do Idoso avalia possíveis encaminhamentos, tais como necessidades de 

alimentos, informações sobre receituário médico, vacinação, dentre outros. 

O retorno tem se mostrado muito positivo, pois os idosos relatam sensação 

de acolhimento, o que pode contribuir para a manutenção da saúde física e mental 

dessas pessoas. 

O atendimento psicossocial é solicitado pelo telefone 0800-4000140 ou por 

meio do WhatsApp da SMI - 3375-0307. 

 

9) Distribuição de Cartões “Comida Boa” 

Inicialmente, os cartões do Programa "Comida Boa" estavam sendo 

entregues pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio dos CRAS, e pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

Mais recentemente, visando a um melhor atendimento das pessoas idosas, a 

Secretaria do Idoso começou a realizar visitas e entregar esses cartões diretamente 
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nas residências de idosos cadastrados no Programa. Cada cartão é carregado com o 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para a compra de alimentos. 

Foram atendidos mais de 300 idosos, através de visitas oferecendo apoio 

social e habilitando cartões do Programa "Comida Boa". 

 

10) Atendimento nos Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) 

Os atendimentos presenciais nos CCI foram suspensos, desde a promulgação 

do Decreto 334, de 17/03/2020 (artigo 10, I). 

Apesar da pandemia e da suspensão dos atendimentos presenciais, nesses 

locais, a SMI continuou atendendo a população idosa por telefone, e-mail e com a 

criação grupos de WhatsApp. 

Dessa forma, em 2020,  já foram feitos 15247 atendimentos de maneira 

remota. 

 

11) Criação de Grupos de WhatsApp para Atendimento a Idosos  

Buscando continuar os atendimentos e facilitar o contato com os idosos 

atendidos nos CCI, foram criados 22 grupos de WhatsApp, que somam mais de 2500  

idosos participantes. 

Por meio desses grupos, enviaram-se orientações gerais e sobre a Covid-19, 

vídeos de atividades físicas elaborados por profissionais do NASF, “dicas”, telefones 

úteis, dentre outras informações. Há grupos, ainda, somente para socialização 

(conversa entre os participantes) e um grupo específico para a turma da EJA, cujos 

participantes recebiam aulas no CCI Leste, onde havia 15 alunos idosos participantes. 

O objetivo, além de orientar, é preservar a saúde física e mental desses 

idosos, em tempos de pandemia, evitando, ainda, o isolamento. 

 

12) Solicitação às ILPI de Medidas de Isolamento 

A Secretaria do Idoso solicitou às ILPI, em abril, a criação de locais 

apropriados para o recebimento de novos residentes idosos, além do isolamento de 

precaução por 14 dias, com aferições diárias das condições de saúde pelas equipes 

de Enfermagem. 
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13) Suspensão de Visitas a Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 

Edição e promulgação do Decreto nº 548, de 06/05/2020, que instituiu o 

distanciamento social de idosos residentes em ILPI, públicas e privadas, de Londrina, 

suspendendo as visitas, de modo a preservar a saúde e a vida das mais de 500 

pessoas idosas atualmente institucionalizadas. 

 

14) Monitoramento das ILPI'S por Profissional Médico 

Solicitamos à Autarquia Municipal de Saúde (AMS) a cessão de servidora 

médica, Dr.ª Maria Jurema Stellati Garcia, para monitoramento semanal das ILPI 

públicas e privadas. 

A servidora é responsável por repassar todos os procedimentos necessários 

às equipes técnicas das instituições públicas e privadas, para que os idosos que se 

encontram institucionalizados recebam os cuidados e proteção necessários, 

relativos à COVID-19, esclarecendo dúvidas dos dirigentes e equipes das entidades e 

monitorando casos suspeitos de idosos e funcionários com síndromes respiratórias, 

dentre outras ações. 

 

15) Monitoramento das ILPI pelo CMDI 

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) montou comissão 

composta por conselheiros, representantes da SMI e colaboração da servidora 

médica, Dr.ª Maria Jurema Stellati Garcia, para monitoramento das ILPI públicas e 

privadas. 

O monitoramento é feito por meio de reuniões virtuais com os 

responsáveis/proprietários das ILPI, para verificação do cumprimento dos protocolos 

de prevenção da COVID-19 e orientação às entidades. 

 

16) Plano de Contingência de Londrina para ILPI 

Após confirmação do primeiro caso da COVID-19, em uma ILPI de Londrina, 

foi solicitado auxílio da AMS para elaboração de um plano de contingência para 
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enfrentamento da pandemia, o que foi prontamente atendido pelo setor de Vigilância 

Sanitária. O plano foi amplamente divulgado em todas as entidades. 

 

17) Protocolo Multiprofissional de Atendimento às Famílias e às Pessoas Idosas 

frente à Pandemia COVID-19 nas ILPI 

A Secretaria Municipal do Idoso, por meio da equipe técnica da Diretoria de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e da Gerência de Atenção à Pessoa Idosa (GAPI), 

elaborou, em junho, documento destinado às ILPI, com o objetivo de orientar, auxiliar 

e fornecer ferramentas às equipes multiprofissionais das Instituições de Longa 

Permanência que possuem o Termo de Colaboração com a Prefeitura Municipal de 

Londrina, no que se refere à comunicação com os idosos e/ou familiares, diante dos 

acontecimentos gerados pela pandemia da COVID-19. 

O documento abrange a comunicação com idosos e familiares nas etapas de 

diagnóstico, acompanhamento e evolução dos casos e em possíveis óbitos. Além 

disso, designa atribuições às equipes de Enfermagem, Serviço Social e Psicologia. 

 

18) Orientações às ILPI Públicas e Privadas 

Foram enviadas, desde o início da pandemia, em março, de forma constante, 

todas as normas técnicas emanadas pelas autoridades sanitárias locais e federais 

(Vigilância Sanitária, Anvisa, Ministério da Saúde), além de decretos e orientações 

diversas. 

 

19) Orientações a Instituições de Atendimento de Pessoas Idosas, Associações, 

Bailes, Grupos de Atividades Físicas, Grupos de Idoso etc. 

Foram encaminhadas orientações sobre as formas de prevenção do contágio 

pela COVID-19 e recomendação da suspensão imediata das atividades em grupo com 

pessoas idosas. 

 

20) Reuniões Semanais com a Autarquia Municipal da Saúde 
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A Secretaria Municipal do Idoso tem realizado reuniões semanais com a mas, 

para articulação de ações e monitoramento dos casos de COVID-19, na população 

idosa de Londrina, em especial dos residentes em ILPI. 

 

21) Relatório Semanal das ILPI 

A SMI solicitou a todas as ILPI, com o objetivo de monitoramento, 

encaminhamento de relatórios semanais (modelo em planilha de Excel), contendo as 

seguintes informações: 

• Qual o estado de saúde de todos os idosos e funcionários na ILPI; 

• Como está sendo aplicado o Plano de Contingenciamento elaborado pela 

Vigilância Sanitária; 

• Quais outras providências a ILPI tem adotado, como medida de combate à 

COVID-19. 

• Outras informações complementares. 

O relatório deve ser enviado por e-mail, toda terça-feira, iniciando-se no dia 

23/06/2020. 

 

22) Grupo de Trabalho para Prevenção e Combate à COVID-19 

Com a publicação da Nota Técnica nº 23/2020-SAPS/GAB/SAPS/MS, a 

Secretaria do Idoso decidiu formalizar e ampliar um Grupo de Trabalho para 

Prevenção e Combate à COVID-19, com representantes dos seguintes órgãos e 

entidades: 

• 02 representantes da Secretaria Municipal do Idoso (Diretoria de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa, Gerência de Atenção à Pessoa Idosa); 

• 01 a 02 representantes da Secretaria Municipal de Saúde (Vigilância 

Epidemiológica, Atenção Primária em Saúde); 

• 01 representante da Secretaria Municipal de Assistência Social (Diretoria de 

Proteção Social); 
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• 01 representante de cada ILPI com Termo de Colaboração com PML/SMI (Asilo 

São Vicente de Paulo, Lar Maria Tereza Vieira, Sociedade Espírita de Promoção 

Social); 

• 01 representante do CMDI; 

• 01 representante da UEL (GESEN - Grupo de Estudos Sobre Envelhecimento). 

O grupo será instituído por Portaria ou Decreto e está em fase de elaboração. 

 

5.4.3. Secretaria de Políticas para as Mulheres 

O isolamento e o distanciamento social são algumas das principais medidas 

adotadas pelos órgãos oficiais para o controle da Pandemia da COVID-19. Apesar de 

imprescindíveis, neste momento, é importante considerar que essas medidas podem 

agravar as situações de violência doméstica que atingem, majoritariamente, 

mulheres, crianças e pessoas idosas. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de 

Políticas para as Mulheres, entre outras estratégias, conforme abaixo descrito, tem 

intensificado as ações de informação e sensibilização da sociedade sobre os canais 

de denúncia e os serviços de atendimento da sua Rede de Enfrentamento à Violência 

Doméstica, Familiar e Sexual contra as Mulheres. 

 

Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CAM) 

Conforme recomendações sanitárias e com a necessidade de ações de 

controle da propagação da COVID-19, entre elas o distanciamento social, o Centro de 

Referência de Atendimento à Mulher (CAM) não deixou de atender. Desde o mês de 

março de 2020, foram feitas alterações na metodologia de trabalho, estabelecendo-

se as seguintes diretrizes:  

1. o setor de Acolhida continua com atendimento presencial para as mulheres 

que buscarem diretamente o atendimento no Serviço; os casos de maior 

gravidade também estão sendo atendidos presencialmente, pelo setor de 

Acolhida, e sendo encaminhados para a Casa Abrigo Canto de Dália;  

2. para evitar a necessidade de deslocamento das usuárias e aglomeração no 

Serviço, os casos que estavam sendo acompanhados pela equipe 
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psicossocial e orientação jurídica estão recebendo atendimento por telefone, 

semanalmente; 

3. as buscas ativas dos casos informados pela Rede de Serviços, por meio 

fichas de notificação do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação), estão sendo realizadas por telefone e, na sequência, feito o 

agendamento para a equipe psicossocial e orientação jurídica, que entrará 

em contato; 

4. o CAM alterou o seu horário de funcionamento, incluindo intervalo para 

higienização do ambiente. O novo horário de atendimento é das 8h30 às 12h30 

e das 13h30 às 17h30;  

5. máscaras e álcool em gel são disponibilizados às funcionárias e usuárias. 

 

Casa Abrigo Canto de Dália 

Tendo em vista tratar-se de um serviço de proteção especial, a Casa Abrigo 

Canto de Dália mantém o atendimento ininterrupto (24 horas), ofertando acolhimento 

institucional para mulheres em situação de violência doméstica, sob grave ameaça e 

risco de morte, e seus dependentes menores de 18 anos, com as seguintes 

adaptações: 

1. A equipe está atendendo no regime de escalas e seguindo todas as 

recomendações sanitárias; 

2. Foram estabelecidas novas regras de higienização do ambiente e de higiene 

pessoal, que são repassadas às usuárias no ingresso ao serviço, na acolhida; 

3. Máscaras e álcool em gel são disponibilizados às funcionárias e usuárias;  

4. Foi intensificada a divulgação do telefone de plantão para os casos que 

necessitam de acolhimento institucional, junto aos agentes de segurança. 

 

Centro de Oficinas para Mulheres 

Em virtude da suspensão das atividades presenciais do Centro de Oficinas 

para Mulheres, a Diretoria de Articulação de Políticas Públicas implementou os 

seguintes projetos e/ou atividades:  



 

 
Londrina contra o Coronavírus: Ações empreendidas para o combate à pandemia na cidade de Londrina 

 

                                                                                                                                                                                                   

92 

1. Gravação de vídeo e publicação nas Redes sociais, com apresentação da 

Diretoria de Articulação de Política Pública – DAPP – e suas atribuições.  

2. Montagem e execução do Projeto Conexão e Aprendizagem em parceria com 

a UNICESUMAR, com postagem de vídeos informativos e educativos para as 

mulheres nas redes sociais, grupo de WhatsApp com informações de saúde e 

qualidade de vida e salas de reuniões com bate papo, troca de experiências e 

motivação entre mulheres. 

3. Projeto Join (Formação em TI para mulheres), com reuniões e busca por 

parceiros, para realização do projeto (em andamento). 

4. Divulgação das ações, por meio do Núcleo de comunicação, sobre: a) Produção 

de máscaras pelas artesãs da Feira Arte Mulher; b) Produção de máscaras 

pelas artesãs da Feira na Praça com o Movimento Economia Criativa; c) 

Divulgação dos produtos das artesãs da Feira Arte Mulher para o Dia das Mães; 

d) Anúncio da parceria da SMPM e UNICESUMAR, com disponibilização de 

cursos on-line gratuitos para mulheres; e) Lançamento do grupo de WhatsApp 

sobre Saúde da Mulher do Projeto Conexão e Aprendizagem entre Secretaria 

da Mulher e Universidade;  

5. Iniciativa do Modelo de Processo SEI – Voluntariado (SEI 19.026.153718/2019-

56), junto à Diretoria de Gestão de Informações e Arquivo Público – DGIAP, 

com a edição do Decreto nº 282/2020.  

6. Elaboração de Plano de ensino para oferta de Curso EaD, a ser realizado pela 

plataforma da Escola de Governo, para as mulheres (em andamento). 

 

Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres 

A Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e Sexual 

contra as Mulheres tem o objetivo de articular as políticas públicas e os serviços de 

atendimento com vistas ao aprimoramento das ações e melhoria da qualidade de 

atendimento às mulheres em situação de violência, no Município de Londrina. 

Visando a dar continuidade ao trabalho da Rede, no contexto da pandemia de 

COVID-19, foram efetivadas as seguintes ações: 
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1. Instituída a coordenação da Rede, por Portaria nº 06/SMPM, de 11 de maio de 

2020, com publicação Jornal Oficial nº 4078, de 27 de maio de 2020; 

2. Elaboração de material informativo sobre atendimentos da Rede, com 

endereços, telefones e horários de atendimento; 

3. Produção de um vídeo sobre o papel da Rede; 

4. Divulgação em redes sociais e mídias sobre os atendimentos da Rede em 

tempos de pandemia; 

5. Reorganização de reuniões ordinárias e Grupos de Trabalho da Rede por 

videoconferências (10 reuniões efetuadas no período). 

 

Ações informativas e preventivas para Proteção à Mulher 

1. Realização de curso virtual “Noções sobre Violência Doméstica” para 

profissionais da educação (continuidade do programa Lei Maria da Penha vai 

à Escola); 

2. Produção de vídeos institucionais informando sobre os serviços e ações da 

SMPM e temas de interesse das mulheres: direitos, legislação de proteção, 

saúde, oportunidades etc.; 

3. Estabelecimento de parceria com a Sociedade Norte-Paranaense de 

Farmacêuticos (SONPAFAR) e Conselho Regional de Farmácia, para ampliação 

das ações de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher no 

Município, através de distribuição de materiais gráficos informativos 

produzidos pela SMPM (cartazes, panfletos, flyers e folders) a serem afixados 

na farmácias e sensibilização dos profissionais do setor, quanto ao papel que 

podem desempenhar no enfretamento do problema, contribuindo na 

divulgação dessas informações; 

4. Parceria com o Sindicato dos Empregados em Condomínios e Imobiliárias de 

Londrina (SINDEMCOM), Sindicato da Habitação e Condomínios – Regional 

Norte (SECOVI) e empresas de administração de condomínio para 

implementação da Lei Estadual nº 20.145/2020, que obriga condomínios 

residenciais e comerciais a comunicarem casos de violência doméstica aos 

órgãos de segurança pública. As ações da parceria envolvem: distribuição de 

materiais gráficos informativos sobre o tema, videoconferência com 
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representantes das instituições parceiras, capacitação por meio remoto para 

síndicos e funcionários/as de condomínios; 

5. Realização do Curso Noções de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, para condomínios; 

6. Distribuição de material informativo contendo informações de atendimento e 

contatos dos serviços da Rede Municipal de Enfretamento à Violência 

Doméstica, Familiar e Sexual contra as Mulheres; 

7. Compartilhamento de boas práticas junto ao Fórum de Gestoras de Políticas 

para as Mulheres do Paraná e do Fórum Nacional de Organismos de Políticas 

para as Mulheres. 

8. Ampliação de informações nas mídias sociais, incluindo lives e campanhas 

de sensibilização sobre a violência doméstica. 

 

5.4.4. Secretaria Municipal de Cultura 

A Secretaria Municipal de Cultura buscou, na medida das possibilidades, 

frente à necessidade de isolamento social, manter todas as ações programadas e 

organizar outras novas ações, para que atividades culturais não fossem 

interrompidas nesse momento crítico de escassez de contato social, haja vista a 

distância necessária para se evitar a proliferação do novo Coronavírus. Assim, abaixo 

estão dispostas as ações implementadas e as que estão em curso, empreendidas 

pela Secretaria de Cultura, para o enfrentamento do isolamento social imposto pela 

crise sanitária por que passa o mundo. Essas ações objetivam a diminuição dos 

impactos psicossociais que o isolamento social pode ocasionar. 

 

Atendimento ao público 

• Instituição de canais de atendimento para permanência do suporte aos 

usuários (e-mail e telefone); 

• Continuidade do acesso aos processos com tramitação nas unidades (SEI – 

usuário externo); 

• Disponibilização de sistemas de consulta ao usuário: 
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o Londrina Cultura: divulgação da agenda “Virada Cultural”, com a 

programação nacional ofertada de forma on-line em âmbito regional, 

nacional e até internacional;24 

o Geoprocessamento SIGLON: disponível para consulta a diversos 

assuntos ligados à cidade de Londrina, especialmente o Patrimônio 

Cultural londrinense;25 

o Sistema SOPHIA: disponível para consulta de obras do acervo das 

bibliotecas;26 

o Sistema SEI – acesso à movimentação de processos das diretorias da 

Secretaria Municipal de Cultura, através do cadastro como usuário 

externo;27  

 

Agenda “Virada Cultural” 

• Lançamento, em 27 de março de 2020. Importante ação de manutenção da 

produção e fruição cultural, no período de fechamento de diversos espaços 

culturais, em razão da pandemia, tais como teatros, cinemas, vilas culturais, 

bibliotecas, museus, entre outros; 

• As atividades culturais foram deslocadas para outro lugar e a proposta traz a 

ideia de disponibilidade e acesso o tempo todo; 

• Iniciativa que contempla a diversidade de atividades culturais, de forma virtual 

e gratuita a públicos de todas as idades; 

• Ação articulada pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o 

Conselho Municipal de Política Cultural, Conselho Municipal de Preservação 

do Patrimônio Cultural, Comitê Municipal de Economia Criativa, Sebrae 

Londrina e Arranjo Produtivo Local – APL do Audiovisual; 

• Criação do “Espaço Virtual”, destinado à inclusão dos links de acesso às 

atividades, em substituição ao tradicional informe do local de realização do 

evento para as atividades presenciais; 

 
24 Disponível em: https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/ Acesso em: 20 jul. 2020. 
25 Disponível em: https://www.londrina.pr.gov.br/o-que-e-siglon. Acesso em: 25 ago. 2020. 
26 Disponível em: http://bibliotecas.londrina.pr.gov.br/. Acesso em: 10 nov. 2020. 
27 Disponível em: https://www.londrina.pr.gov.br/menu-servicos-online-sei, Acesso em: 15 dez. 2020. 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/
https://www.londrina.pr.gov.br/o-que-e-siglon
http://bibliotecas.londrina.pr.gov.br/
https://www.londrina.pr.gov.br/menu-servicos-online-sei
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• As atividades voltadas ao público infantil foram sinalizadas com a indicação; 

as demais, sem sinalização, foram destinadas ao público adulto; 

• Coleta de programação cultural realizada de forma on-line, em âmbito 

regional, nacional e internacional; 

• Divulgação, às quartas-feiras (programação semanal) e às sextas-feiras 

(programação especial de fim de semana); 

• Visibilidade da produção londrinense, especialmente de projetos patrocinados 

com recursos do Município, via Programa Municipal de Incentivo à Cultura – 

PROMIC; 

• Programações voltadas para atividades que respeitassem o momento de 

isolamento social;  

• Divulgação, por e-mail, WhatsApp e divulgação no site da Prefeitura/Área da 

Secretaria Municipal de Cultura; 

• Parceria com o Núcleo de Comunicação da Prefeitura, para a publicação de 

releases sobre a Agenda “Virada Cultural”. 

• Elaboração de Guia de Procedimentos para inserção de atividades na agenda 

“Virada Cultural”. 

• Objetivos 

o Dar retorno à sociedade, com a oferta de vasta programação cultural, 

sem a necessidade de sair de casa; 

o Tornar o acesso à cultura possível, tanto para o público que já possui o 

hábito quanto para novos públicos; 

 

Durante o período de 23/03/2020 a 22/06/2020, foram publicadas 16 edições da “Virada 

Cultural”, com um total de 178 atividades disponibilizadas. As principais atividades 

mapeadas e disponibilizadas pela Virada Cultural são: 

• Exibição de filmes e documentários; 

• Apresentações musicais; 

• Cursos de produção audiovisual; 

• Aulas de canto, dança e instrumentos musicais; 

• Contação de histórias; 

• Brincadeiras e vivências teatrais; 
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• Visita (tour) a acervos de museus nacionais e internacionais; 

• Leitura de poesias.  

 

Aniversário da Concha Acústica 

• Apoio à ação realizada em 1º maio, em comemoração ao aniversário de 63 anos 

da Concha Acústica de Londrina, importante monumento da cidade; 

• Realização de live com o saxofonista Derico Schiotti, intitulada “Quer Ouvir o 

Quê?”; 

• O show on-line foi uma realização do Instituto José Gonzaga Vieira e trouxe 

rico repertório, especialmente Jazz e Blues, sendo transmitido pelas páginas 

do saxofonista no Facebook e YouTube; 

• Inicialmente, estava previsto para ocorrer um grande evento com a presença 

do público, sendo inviabilizado em razão da pandemia; 

• O evento comemorativo integra o Projeto "Circuito Cultural Todas as Artes 

para Todas as Partes” - IV Edição, realizado com o apoio da Lei Federal de 

Incentivo à Cultura do Ministério da Cidadania.  

18ª Semana de Museus  

Considerando a impossibilidade de realização das atividades presenciais 

programadas, duas delas foram transformadas para o formato on-line e realizadas 

em parceria com museus e instituições de nossa região, por meio da plataforma 

Zoom. 

• Evento realizado a partir de temática definida pelo Conselho Internacional de 

Museus – ICOM; 

• Evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM; 

• Tema “Museus para a Igualdade: diversidade e inclusão”; 

 

Tabela 3 - Semana de Museus 

Data Formato Público 

participante 

21/05/2020  
Apresentação on-line  

Apresentação da experiência e roda de 
conversa com idealizadores(as) do 

 
60 pessoas 
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projeto “Inserção da memória Indígena 
na exposição de longa duração do 
Museu Histórico” 

22/05/2020 
Encontro on-line 

Inclusão e Diversidade: Encontro entre 
os Museus Históricos e de Arte das 
cidades de Rolândia, Cambé, Ibiporã, 
Londrina e Instituições de Educação 
Especial locais. 

 
48 pessoas 

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura de Londrina 

 

Programa Municipal de Incentivo à Cultura – PROMIC 

• Necessidade de remanejamento de eventos presenciais; 

• Auxílio aos proponentes de projetos aprovados nos procedimentos 

administrativos, para a execução dos ajustes necessários, em razão do 

período de pandemia; 

• Continuidade dos procedimentos administrativos, visando ao cumprimento do 

planejamento de fomento a projetos culturais; 

• Aprimoramento do peticionamento eletrônico, como forma de incentivo aos 

proponentes para a entrega de relatórios e outros documentos referentes aos 

projetos culturais; 

• Prosseguimento da perspectiva do reconhecimento e consolidação de 

Londrina como Cidade Criativa; 

• Produção Audiovisual – recursos do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA, 

seleção inédita de Londrina em Chamada Pública da Agência Nacional do 

Cinema – Ancine: 

o continuidade do processo de seleção preliminar; 

o fase de recursos; 

o resultado final publicado em 22/06/2020. 

• Vilas Culturais – Chamamento Público do Programa de Vilas Culturais: 

o Publicação do Edital n.º 001/2020, com previsão de execução para o 

segundo semestre; 

o Providências adotadas como forma de preparo para o período de 

retomada de ações em espaços culturais, de forma presencial;  
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o As etapas de inscrição, pontuação, seleção e recursal ocorreram de 

maneira totalmente on-line.  

• Credenciamento de Entidades: 

o Publicação do Edital nº 002/2020; 

o Permissão do cadastro prévio, possibilitando a supressão da etapa de 

apresentação de documentação para formalização de termo, em caso 

de seleção; 

o Possibilidade de otimizar o fluxo de entregas de documentos nos prazos 

estabelecidos em edital.  

 

Projetos apoiados via PROMIC 

• Adaptação de atividades de projetos para realização via redes sociais; 

• Em alguns casos, foi observada a ampliação do público com acesso ao 

conteúdo; 

• Inovação, através do uso de novos mecanismos de interação com o público; 

• Realização de lives, debates, discussão sobre a produção cultural, entrevistas, 

podcasts, aulas, oficinas, entre outros; 

• Contatos com entidades proponentes sobre o prazo de fechamento do SIT; 

 

Economia Criativa 

• Elaboração do Projeto Economia Criativa, parceria com a Secretaria Municipal 

de Cultura, o APL Audiovisual de Londrina, o Comitê Municipal de Economia 

Criativa e o Sebrae;  

• Oferta de consultorias e orientações a empresários com especialistas em 

diversas áreas; 

• Atendimento de forma individual e on-line; 

• Projeto formulado com o objetivo de minimizar os impactos da Covid-19 nas 

empresas; 

• Consultorias destinadas a diversos segmentos, como microempreendedores 

individuais, profissionais autônomos e pequenos negócios; 

• Apoio de como ajudar em áreas de logística, financeira, produção, do 
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marketing estratégico e digital, entre outros temas. 

 

Uso de Canais Oficiais junto às Mídias Sociais  

Também foram empegados os canais oficiais junto às mídias sociais, como 

Facebook e YouTube, para ampliação do acesso ao público-alvo e novos públicos. 

 

• Página do Facebook “Bibliotecas Públicas de Londrina” 

o Indicação de leitura 

▪ Visar ao estímulo à leitura, em períodos de isolamento social; 

▪ Sugestões de obras literárias; 

▪ “Dicas” de leitura de obras consagradas na literatura nacional e 

internacional; 

▪ Divisão dos livros em indicação para adultos, adolescentes e 

crianças; 

▪ Obras em domínio público e disponíveis em formato digital; 

▪ Alternativa encontrada para fomentar a leitura, mesmo à 

distância; 

▪ Não ficou definida a periodicidade para as publicações, contudo, 

foram feitas publicações, sempre que possível. 

 

Vagas de emprego 

• Publicações às quintas-feiras, pela manhã; 

• Divulgação das vagas de emprego publicadas na Folha de Londrina, no final de 

semana, junto aos links das agências que ofertam vagas de emprego no 

período abordado. 

 

Vídeos e outros conteúdos 

Publicação de vídeos produzidos por servidores da Diretoria de Bibliotecas e 

parceiros, como, por exemplo: 

• Toda Quinta tem História: disponibilização de contação de história todas as 

quintas-feiras; 
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• Terça da Poesia: busca, seleção e leitura de vários poemas de escritores 

brasileiros e regionais; 

• Dia de Oficina: proposta pensada em oferecer atividades culturais, educativas 

e de entretenimento para as crianças em idade escolar, a serem efetivadas 

em casa, com alguém da família; 

• Série “Você sabia?”: disponibilizados semanalmente conteúdos e curiosidades 

sobre as sete bibliotecas públicas municipais, como, por exemplo, Catálogo 

on-line, Acervo, História das Bibliotecas., Hemeroteca, Sala Londrina, projetos 

desenvolvidos, dentre outros; 

• Apoio ao projeto “UEL Solidária”: visa ao atendimento a famílias, neste período 

de pandemia, oferecendo kits com alimentos, produtos de higiene e livros para 

o público infantil, juvenil e adulto. 

• Publicação de outros conteúdos, como “dicas” de preparação para prestar o 

vestibular, minicursos on-line e gratuitos, divulgação institucional, obras 

raras disponíveis para download, divulgação de lives relacionadas ao campo 

da biblioteconomia, entre outros.  

 

Acervo físico das bibliotecas setoriais 

• Discussões sobre o protocolo a ser seguido, quando do retorno das atividades 

presenciais com atendimento ao público; 

• Criação de grupos de trabalho para a elaboração de: 

o Política de Desenvolvimento de Coleções,  

o Programa Municipal de Livro, Leitura e Literatura; 

o Medidas para atuação das Bibliotecas Municipais de Londrina, frente à 

pandemia COVID-19; 

o Revisão dos Manuais de Serviço das bibliotecas públicas de Londrina. 

 

Canal “Londrina Cultura” no YouTube 

• Disponibilização de vídeos semanalmente 

o Instituição do Projeto Canal Londrina Cultura, em junho de 2020; 

o Disponibilização de vídeos institucionais referentes às áreas de atuação 
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da Secretaria Municipal de Cultura; 

o Atualização semanal; 

o Possibilidade de obtenção de uma linguagem mais completa, através do 

uso de som e imagem; 

o Ferramenta com alta tendência de uso, em período de pandemia; 

o Oportunidade de informar a população sobre os serviços prestados pela 

Secretaria. 

 

 

 

Capacitações da Equipe  

• Curso on-line sobre acessibilidade de museus – plataforma EVG28; 

• Curso on-line sobre Gestão da Informação e Documentação – plataforma 

EVG;29   

• Curso on-line sobre Noções Gerais de Direitos Autorais – plataforma EVG;30 

• Curso on-line Formalização e Execução de Parcerias com o Terceiro Setor - 

Lei 13.019;  

• Curso on-line Transferências Voluntárias - o papel do CONCEDENTE;  

• Curso on-line Transferências Voluntárias - o papel do TOMADOR; 

• Curso on-line Lei nº13.204/45 - Limites da Autonomia Privada nos Recursos 

Repassados ao 3º Setor.  

 

Reuniões on-line 

Graças às tecnologias disponíveis, foi possível a concretização de diversas 

reuniões com os integrantes a seguir relacionados: 

• Diretoras e Assessores; 

• Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC); 

• Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (COMPAC); 

• Conselho Estadual da Cultura (CONSEC); 

 
28 Disponível em: [https://www.escolavirtual.gov.br/curso/268]. Acesso em: 22 jan. 2021. 
29 Disponível em: [https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73]. Acesso em: 29 fev. 2021. 
30 Disponível em: [https://www.escolavirtual.gov.br/curso/72]. Acesso em: 12 mar. 2021. 
 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-transferencias-voluntarias-o-papel-do-concedente-curso-online/307961/area/59
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• Sebrae Londrina (Economia Criativa); 

• APL do Audiovisual (Economia Criativa); 

• Corredor Cultural (Equipamentos e espaços culturais); 

• Conselho Municipal do Ambiente (CONSEMMA); 

• Comissão de Análise de Projetos Culturais (CAPC); 

• Comissão de Análise de Programas e Projetos Estratégicos (CAPPE). 

 

Para além das atividades culturais que visam a diminuir os impactos gerados 

pelo isolamento social e pela diminuição de atividades de lazer, devido à necessidade 

de distanciamento social, a Secretaria buscou dar continuidade às demais atividades 

relacionadas à Cultura. 

 

Preservação do Patrimônio Cultural 

• Elaboração de pareceres e outros documentos oriundos de demandas 

recebidas; 

• Elaboração de documentos referentes ao Plano Diretor – Leis específicas – 

competência Equipe Técnica Municipal; 

• Estudo de orientação recebida do Ministério Público Federal sobre a situação 

da Locomotiva La Meuse; 

• Retorno de consulta jurídica sobre minuta de TAC para o restauro Manobreira 

La Meuse 101, enviado pelo MPF, e providências de envio; 

• Estudo da concessão de imóvel obtida pela FUNCART e orientações para 

procedimento de novas edificações no local; 

• Procedimentos para a entrega da obra de revitalização do Antigo Fórum 

Municipal (atual Biblioteca Pública e Teatro Zaqueu de Melo) e seu tombamento 

como bem cultural do Município.  

 

Obras 

• Obras de recuperação e adequação do Museu de Arte de Londrina (Antiga 

Rodoviária); 

• Tombamento do Antigo Fórum de Londrina, onde atualmente funciona a 
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Biblioteca Professor Pedro Viriato Parigot de Souza; 

• Reforma do Antigo Fórum, com melhorias na estrutura, iluminação, segurança 

e acessibilidade; 

• Pintura interna e outras ações de manutenção na Biblioteca Pública Municipal, 

como a modernização da iluminação, com a instalação de luminárias LED.  

 

Fundação Cultura Artística de Londrina – FUNCART 

• Reconhecimento por ter desenvolvido um trabalho de excelência desde 1993, 

tendo formado dezenas de profissionais; 

• Desenvolvimento da programação “Quarentena com Arte!”, envolvendo: 

o aulas teóricas e práticas, por meio do Ballet de Londrina, Escola de 

Dança e Escola de Teatro; 

o aulas com temas do teatro e dança, leituras dramáticas; 

o vídeos de espetáculos, oficinas de atividades físicas; 

o conteúdo disponível de forma totalmente on-line.  

Reconhecendo a integração com os processos de Comunicação e mídias 

digitais, ainda se deseja propor que o tema inclua a Cultura, ficando "Comunicação, 

Mídias Digitais e Cultura". 

 

Regulamentação e implementação da Lei nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc 

No período de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, foi 

apreciada e sancionada a Lei nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc, que prevê ações 

emergenciais para a área da Cultura. A primeira área a parar e a última a retornar – 

esta é a realidade de muitos artistas e espaços culturais. Assim, o objetivo da lei foi 

trazer mecanismos de repasses de recursos a esse setor tão importante. 

Através dessa lei, o Governo Federal repassará recursos a Estados, 

Municípios e Distrito Federal, para a implementação de instrumentos emergenciais. 

Para os Estados, coube a implementação da Renda Emergencial (nos moldes da 

geral) para artistas e a realização de atividades de fomento. Para os Municípios, 

coube a implementação do Subsídio Emergencial (para espaços culturais) e a 

realização de atividades de fomento. 
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Em Londrina, a regulamentação e a implementação desse mecanismo vêm 

sendo trabalhadas pela equipe da Secretaria Municipal de Cultura e por Grupo de 

Trabalho especial, criado pelo Conselho Municipal de Política Cultural. O processo 

tem se revelado de grande aprendizagem e o resultado será a movimentação de 

cerca de 3 milhões e 400 mil reais, investidos na área. 

Também é importante destacar a atuação de Londrina junto ao Conselho 

Estadual de Cultura (CONSEC), que, em conjunto com a Superintendência de Estado 

da Cultura, trabalham para a implementação das medidas previstas na lei no Paraná. 

O montante de recursos destinado é da ordem de 70 milhões de reais. Esse trabalho 

irá colaborar com os artistas e espaços culturais, fazendo com que possam 

atravessar este período de dificuldades. 

 

5.4.5. Companhia de Habitação de Londrina 

Medidas emergenciais foram tomadas por parte da COHAB, em relação aos 

contratos de financiamento da casa própria e às ocupações irregulares e invasões 

em imóveis de propriedade da Companhia. Ato normativo que permitiu as ações: 

Resolução n° 008/2020, de 26 de maio de 2020. 

I. Possibilitar a Incorporação ou Confissão de Dívida das parcelas vencidas 

no período de 150 (cento e cinquenta) dias, contados de 23 de março de 

2020, ao saldo devedor do financiamento, com a exclusão/redução das 

taxas de expediente; 

II. Suspensão da negativação, por 150 (cento e cinquenta) dias, da medida de 

inscrição/negativação do nome dos seus devedores junto aos Cadastros de 

Proteção ao Crédito (SPC/SERASA), contados de 23/03/2020, 

aproximadamente 450 contratos.  

III. Suspensão, por 150 (cento e cinquenta) dias, do cumprimento das medidas 

de reintegração de posse já autorizadas pela Justiça, ressalvado o 

cumprimento da medida junto ao Residencial Jequitibá ou novas ocupações 

irregulares e invasões que vierem a ocorrer.  
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5.4.6. Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina - CMTU 

A CMTU promoveu ações estruturadas de combate à pandemia, em todas as 

suas áreas de atuação, Transporte Coletivo, Trânsito e Operações: 

 

Transporte Coletivo na Cidade de Londrina 

Em cumprimento à determinação do prefeito Marcelo Belinati, a CMTU 

começou a higienização dos ônibus após cada viagem, além da desinfecção e 

higienização dos terminais de transporte coletivo.  

Está sendo disponibilizado álcool em gel para as pessoas, nos corredores e 

banheiros dos terminais, bem como foram distribuídas máscaras a todos os usuários 

e motoristas de ônibus.  

Os ônibus estão rodando de janelas abertas, para a circulação do ar.  

O Setor de Isenção Tarifária está atendendo ao público, mediante 

agendamento prévio. 

Para evitar aglomerações no transporte coletivo, nos horários de pico, o 

prefeito Marcelo Belinati decretou diferentes horários de entrada no trabalho, para 

algumas categorias profissionais.  

Foram adicionados 50 ônibus nas principais linhas, nos horários de pico. 

 

Trânsito da Cidade de Londrina 

As viaturas do trânsito da CMTU iniciaram rotina de promover as rondas 

diárias com alto falante ligado e comunicando a importância de as pessoas ficarem 

em casa.  

Distribuição de kits para higienização das partes internas do veículo. Foram 

distribuídos 1.200 (um mil e duzentos) kits, contendo: 1 pano multiuso, 1 bisnaga de 

álcool em gel 70% e uma máscara de proteção. 
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Durante a distribuição, os agentes utilizaram máscaras e luvas de proteção; 

cada kit entregue era higienizado com álcool 70%, no momento da entrega aos 

usuários abordados. 

A iniciativa remeteu ao “Maio Amarelo”, mês de combate aos acidentes de 

trânsito e conscientização sobre a importância da prevenção ao coronavírus, 

estimando-se que em torno de 2.500 (duas mil e quinhentas) pessoas foram 

abordadas, durante as ações de entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operações diversas na Cidade de Londrina 

• Feiras Livres 

A CMTU promoveu reuniões e discussões para funcionamento das feiras livres, 

com edição de Decreto Municipal que regulamentou a abertura, com medidas 

de segurança. 

• Limpeza Urbana 

Desde 20/04/2020, a CMTU continua lavando toda a rua Sergipe e suas 

calçadas, na região central, calçadão da avenida Paraná e nos terminais de 

ônibus, com a desinfecção e higienização do piso e de seus mobiliários. 

• Praças Públicas 

Cumprindo o decreto que visa a diminuir a circulação em parques e praças, na 

cidade, auxiliou na instalação de placas indicativas de interdição das áreas. 

• Coleta Seletiva 

Figura 21 - Iniciativa "Maio Amarelo" 

Fonte: CMTU 
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Distribuição de máscaras de proteção aos coletores e separadores de material 

reciclado, nas cooperativas de coleta seletiva. 

 

5.4.7. Ouvidoria-Geral do Município 

A Ouvidoria-Geral do Município, como um importante canal de comunicação 

entre a sociedade e a Administração Municipal, não parou durante a vigência dos 

decretos municipais que estabeleceram fechamento de parte do comércio e a 

vigência do teleatendimento, na Prefeitura de Londrina. 

O atendimento na sala da Ouvidoria, com processos sendo recebidos via 

telefone, atendimento presencial e sistema eletrônico (site), até o dia 22 de março de 

2020, havia registrado um total de 630 manifestações (de um total de 1.001, durante o 

mês), sendo que, após o dia 23 de março, com o teleatendimento – os ramais de todas 

as quatro servidoras da Ouvidoria, mais do Ouvidor-Geral do Município foram 

desviados para seus celulares). E do dia 23 até o dia 31 (ou seja, durante 09 dias), 

foram registrados 371 processos a mais.  

Muitas das ligações recebidas pela Ouvidoria não tiveram registro de 

processos, uma vez que eram cidadãos apenas procurando informações e 

orientações sobre os decretos municipais. Eles, então, eram orientados a ligar nas 

Secretarias de Governo e Fazenda, a quem cabe a interpretação desses documentos. 

Diversos munícipes almejavam, com as ligações, buscar informações de 

serviços em primeira instância ou relatar a dificuldade de conseguir atendimento em 

alguma pasta, por conta do teleatendimento na Prefeitura. Da mesma forma, boa 

parte dos telefonemas não possui registro, cabendo apenas a orientação aos 

cidadãos a contactar os telefones competentes. 

 

Denúncias 

O crescimento nos atendimentos formalizados pela Ouvidoria-Geral do 

Município foi de 46%, entre 1º de março e 18 de junho (2.403 processos formatados em 

2020, ante 1.657, no ano anterior). Considerando o total de processos que foram 

sobrestados na modalidade denúncias – para garantir o anonimato dos dados dos 

denunciantes, conforme orientação da Corregedoria-Geral do Município, da 
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Ouvidoria-Geral da União e da Lei Geral de Proteção de Dados, adotou-se esse 

serviço, encaminhando-se um novo processo sobrestado à denúncia original, sem 

qualquer dado capaz de identificar o manifestante ou mesmo a anonimização do teor 

da manifestação. 

Em março e até meados de abril, houve um aumento considerável de 

denúncias relacionadas a estabelecimentos que não estariam cumprindo os decretos 

municipais.  

A partir de uma reunião com a Secretaria Municipal de Fazenda, Procon, 

Procuradoria-Geral do Município, Secretaria Municipal de Defesa Social e Diretoria 

de Vigilância Sanitária, responsáveis pela fiscalização do cumprimento dos decretos, 

ficou estabelecido que a Secretaria Municipal de Defesa Social iria centralizar, 

através do telefone 153 da Guarda Municipal, as demandas que chegariam, 

denunciando os estabelecimentos que não estariam de acordo com os decretos. 

A equipe da Ouvidoria-Geral do Município, dessa forma, tem orientado, nas 

denúncias via telefone, que o cidadão ligue no 153. Porém, muitas demandas ainda 

chegam através do canal eletrônico da OGM, sendo formatadas e encaminhadas para 

que a equipe de fiscalização possa processar e dar a devidas atenção a essas 

demandas. 

Destaca-se que, nesse período, foram protocoladas 1.158 denúncias diversas 

na OGM, ante 580 processos em 2019, um aumento de quase 100%, considerando os 

processos que foram sobrestados. Retirando o sobrestamento e tendo em vista 

apenas um processo por denúncia, somaram-se 656 denúncias, no período de março 

a 18 de junho de 2020, ante 580 no mesmo período do ano anterior (cerca de 13%). 

Mesmo com a Guarda Municipal assumindo a central de denúncias de 

descumprimento dos decretos municipais, os ramais da Ouvidoria ainda têm recebido 

muitas ligações e formalizado processos, quando cidadãos e cidadãs justificam que 

foram orientados por funcionários da própria GM, Vigilância Sanitária e Fazenda a 

protocolarem na Ouvidoria as suas demandas. 

O aumento das demandas registradas na Ouvidoria segue a mesma linha do 

crescimento havido durante todo o ano de 2019, que foi de 45% em relação a 2018. 
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Esse crescimento reforça o papel que a Ouvidoria-Geral do Município tem, 

perante a sociedade, como um canal de conciliação, mediação, de atendimento dos 

munícipes junto ao serviço público. E a demanda tem sido constante, com a equipe 

trabalhando das 8h às 18h, dividida em duas equipes por turno: ramais 4531 e 4533, 

pela manhã até o início da tarde, e os ramais 4530 e 4532, a partir das 12h até o final 

do dia. O ramal 4165, do Ouvidor-Geral, por sua vez, o qual faz atendimento presencial 

na Prefeitura, fica à disposição dos munícipes o dia todo. 

Da mesma forma, a equipe da OGM está acompanhando e cobrando o 

cumprimento dos prazos regimentais e, principalmente, a manutenção da 

transparência da Administração Municipal. Esse cuidado e dedicação levaram 

Londrina a ser destaque como o Município Mais Transparente do Brasil, de acordo 

com levantamento da Escala Brasil Transparente 360º, da Controladoria-Geral da 

União e Ouvidoria-Geral da União. 

 

Tabela 4 - Atendimentos Ouvidoria Geral do Município de Londrina 

CASOS ATENDIDOS PELA OUVIDORIA DE MARÇO ATÉ 18 DE 
JUNHO DE 2020 

TIPO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL 
DENÚNCIA 504 

(289*) 
218 (117*) 276 

(157*) 
160 

(93*) 
1.158 

(656*) 
ELOGIO 12 08 10 07 37 
PEDIDO DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO 

31 26 20 17 94 

RECLAMAÇÃO/CRÍTICA 314 145 163 116 738 
RECURSO PEDIDO DE 
ACESSO 

03 00 02 00 05 

SIMPLIFIQUE 00 01 02 01 04 
SOLICITAÇÕES QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NA LAI 

96 77 65 48 286 

SUGESTÃO AO ÓRGÃO 41 16 17 07 81 
TOTAL 1001 

(786*) 
491 

(390*) 
555 

(436*) 
356 

(289*) 
2403 

(1901*) 

CASOS ATENDIDOS PELA OUVIDORIA DE MARÇO ATÉ 18 DE 
JUNHO DE 2019 

TIPO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL 
DENÚNCIA 193 171 145 71 580 
ELOGIO 11 23 16 09 59 
PEDIDO DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO 

71 50 62 19 202 

RECLAMAÇÃO/CRÍTICA 317 179 163 98 757 
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RECURSO PEDIDO DE 
ACESSO 

03 03 00 00 06 

SIMPLIFIQUE** ** ** ** ** ** 
SOLICITAÇÕES QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NA LAI** 

** ** ** ** ** 

SUGESTÃO AO ÓRGÃO 15 15 16 07 53 
TOTAL 610 441 402 204 1657 

Fonte: Ouvidoria Geral do Município de Londrina 

 

5.4.8. Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de 

Londrina 

A CAAPSML estava em fase de finalizar o Recadastramento dos servidores 

ativos e inativos do Município, para fins de Previdência e Saúde. Com efeito, essa fase 

constituía a suspensão dos benefícios ou pensões recebidas ou contratos do Plano 

de Assistência à Saúde, por aqueles que não tinham realizado o Recadastramento na 

época solicitada.  

Porém, em face da situação do coronavírus, foi determinado o cancelamento 

dessa suspensão, tendo em vista que isso acarretaria um maior número de usuários 

do Grupo de Risco pela idade, os quais teriam que vir até o prédio da CAAPSML para 

regularizar a situação pendente ou, ainda, fazer uso de outros meios para isso, que 

causaria maiores danos à saúde pública.  

Diante disso, a equipe da CAAPSML permaneceu atendendo, por meio de 

agendamento prévio, aos que queriam regularizar a situação, além de promover 

ligações e envio de e-mails, na tentativa de alcançar os que não vieram.  

Finalmente, com o retorno gradativo dos trabalhos presenciais, entendeu-se 

que já seria o momento oportuno para a finalização dos recadastramentos. Desse 

modo, foram publicadas a Portaria nº 120, de 20 de maio de 2020, e a Portaria nº 127, 

de 26 de maio de 2020. 

O Serviço Social prestado pela Assistente Social da CAAPSML se manteve 

em funcionamento, ligando para os hospitais, também para os familiares e pacientes, 

a fim de manter-se informada acerca dos atendimentos da CAAPSML, especialmente 

nos casos de COVID-19. 
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5.4.9. Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF 

A autarquia buscou adequar-se à nova dinâmica de trabalho, com 

disponibilização dos equipamentos de proteção individual, intensificando a 

higienização dos ambientes de trabalho. Para além das medidas básicas 

empreendidas por todas as Secretarias e Autarquias vinculadas à Prefeitura 

Municipal de Londrina, é possível ressaltar ações que dizem respeito à atividade da 

pasta: 

1. Emissão de 2ª via de boletos de cobranças, disponibilizados por link no site da 

Autarquia;  

2. Atualização de endereço, por link disponibilizado no site da Autarquia;  

3. Isolamento entre os assentos, para garantir o distanciamento; 

4. Emissão de portarias orientativas para público interno e externo, tais como: 

a. Suspensão de serviço de copas nos velórios, durante o lockdown 

(fechamento do comércio); 

b. Prorrogação de prazo para regularização dos jazigos notificados, até 

30/06/2020, evitando-se aglomeração de pessoas na sede 

administrativa; 

c. Disponibilização de canal telefônico e e-mail para regularização de 

débitos com a Autarquia. 

5. Elaboração de Ata de Registro de Preço (em tramitação), para oferecer serviço 

de Cremação para casos suspeitos ou confirmados, por orientação da Nota 

Técnica da Anvisa 04/2020, de adesão facultativa;  

6. Atendimento individualizado, com proteção de vidro entre o servidor e a família 

a ser atendida; 

7. Redução para 2 (duas) horas de duração os velórios, de modo a evitar a 

aglomeração;  

8. Limitação de, no máximo, 10 pessoas dentro da capela mortuária, 

simultaneamente; 
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9. Orientação aos familiares de não aglomeração dentro e no entorno das 

capelas;  

10. Suspensão de velórios para casos confirmados e suspeitos, com 

encaminhamento para sepultamento ou cremação;  

11. Disponibilização de todos os EPI necessários e recomendados pela Nota 

Técnica da Anvisa 04/2020, para os servidores plantonistas, preparadores, 

motoristas, atendentes e coveiros, tais como: avental e macacão impermeável, 

óculos de segurança, protetor facial (face shield), máscaras cirúrgicas e PFF2, 

avental, touca e luvas descartáveis. 
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5.5. Proposta de Ações para o “Pós-Pandemia” - Assistência Social 

Frente às inúmeras mudanças empreendidas, tanto no âmbito da Assistência 

Social como das demais Secretarias, é certo que consequências para a vida da 

população podem impactar diretamente no cotidiano dos Municípios. Nesse sentido, 

a Secretaria Municipal de Assistência Social avalia ser imprescindível propor novas 

formas de intervenção que considerem os novos cenários às tendências. Como já 

mencionado, velhas práticas podem não mais ser viáveis, sendo necessário pensar e 

agir de outro jeito. 

As questões históricas que foram se mostrando centrais na definição de 

formas e condutas de atendimento não podem mais ser negligenciadas e adiadas. É 

preciso enfrentá-las, com a implementação de novos protocolos e proposições, pois 

se constata que tais intervenções se revestem de extrema relevância, na garantia de 

uma proteção social mais ampliada e alargada e também como importantes formas 

de enfrentamento integrado de riscos postos à vida. 

A evolução da pandemia certamente deixará marcas profundas, tanto no 

modus operandi das políticas quanto nas condições de vida da população, fazendo-

se urgente analisar que ações devem compor o cardápio das ofertas públicas, a partir 

desses novos cenários impostos pela nova conjuntura. 

O alargamento da proteção social exige ações integradas e unidade dos 

prestadores de serviço, quer públicos, quer privados, vinculados ao SUAS, inclusive 

para sua consolidação e fortalecimento, com a Assistência Social assumindo a 

referência para aquilo que é o seu escopo. 

Assim, prevê-se que será necessário desenvolver ações, tais como as 

seguintes: 

 

a) Quanto à proteção à contaminação 

• Adoção de novos protocolos de prevenção nos serviços, com organização de 

ambientes de espera por atendimento, condutas no contato presencial e 

incorporação do uso de EPI adequados e recomendados, os quais protejam 

tanto usuários quanto trabalhadores; 

• Desenvolvimento de novas práticas de manutenção da assepsia de ambientes; 
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• Definição, nos padrões de qualidade das ofertas, de melhores condições 

estruturais, de higiene pessoal e dos ambientes. 

 

b) Quanto à Segurança de Sobrevivência 

• Viabilização de meios para a provisão de proteção social às famílias atingidas 

pela redução e/ou agravamento de sua capacidade de sobrevivência; 

• Avaliação do impacto da descontinuidade de benefícios ofertados pelas 

esferas estadual e federal, no enfrentamento da pandemia, para identificação 

da possibilidade de provisão municipal, levando-se em conta os aspectos da 

avaliação técnica, a previsão orçamentária, a disponibilidade financeira e a 

previsão legal; 

• Identificação do agravamento das condições de vida do público da assistência 

social, para o atendimento a questões emergenciais e proposição de ações 

integradas capazes de promover sua proteção mais ampliada; 

• Manutenção da administração dos Benefícios Eventuais Emergenciais, por 

meio de cartões magnéticos, com chip, e com valor equivalente; 

 

c) Quanto à Segurança de Acolhida 

• Fixação de novos protocolos para acompanhamento familiar; 

• Definição de estratégias para atendimento de pessoas em situação de rua que 

tenham permanecido no Município, em razão da redução da mobilidade social, 

durante a pandemia, e avaliação das demandas reprimidas relacionadas às 

necessidades de retorno familiar ou às cidades de origem dessas pessoas em 

trânsito; 

• Revisão das metodologias de atendimento nas unidades, levando em 

consideração os protocolos de saúde pós pandemia e a realidade social; 

 

d) Quanto à Segurança de Convivência 

• Análise do impacto das vivências de perdas e lutos na vida das famílias e dos 

profissionais; 
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• Identificação de situações de violência e outras violações de direitos, 

instaladas por ocasião do isolamento social; 

• Mapeamento de territórios da cidade com maiores índices de conflito e 

violência e com ocorrência de denúncias de homofobia, racismo, violência 

contra mulheres, com vistas a monitoramento e desenvolvimento de ações de 

prevenção, tais como: divulgação de canais de denúncia e solicitação de apoio, 

diálogos com agentes públicos da saúde e educação que atuam na região, a 

fim de se pensar em estratégias conjuntas, mantendo canal aberto de atenção 

presencial nos serviços, para acolher denúncias dessas localidades; 

• Revisar a metodologia de trabalho, com relação às atividades coletivas e/ou 

situações que causem aglomeração social, nos espaços físicos das unidades 

socioassistenciais, atentando à importância da convivência comunitária e 

social; 

• Estabelecimento de protocolo integrado de atendimento entre as proteções 

sociais, que tenham em vista as peculiaridades do público atendido, como 

indígenas, ciganos, pessoas em situação de rua, idosos, pessoas com 

deficiência, crianças e/ou adolescentes, entre outros; 

 

e) Quanto à Articulação Intersetorial e de Iniciativas da Sociedade 

• Definição de protocolos para acompanhamento familiar e para atendimento 

integrado entre as diversas políticas públicas; 

• Estabelecimento de estratégias em conjunto com políticas de trabalho e 

geração de renda, bem como com os programas, projetos e ações de 

enfrentamento à pobreza, para atendimento das pessoas e famílias em 

situação de desproteção social, decorrente do agravamento das condições de 

sobrevivência, em virtude da pandemia; 

• Articulação com o órgão responsável pelo acompanhamento e elaboração da 

política de habitação no Município, para atendimento às famílias que não 

possuam condições de manter moradia própria, ou alugada, em virtude do 

agravamento das condições de sobrevivência; 
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• Realização de avaliação das ações intersetoriais nas quais haja a participação 

da política de assistência social, e das iniciativas da sociedade, para 

planejamento e verificação da continuidade; 

• Manutenção da articulação com as Secretarias Municipal e Estadual de 

Agricultura, garantindo que a política de assistência social continue a ser 

contemplada nas ações de segurança alimentar e nutricional, além de 

distribuição de alimentos adquiridos no âmbito dos Programas de Agricultura 

e Alimentação – PAA, entre outros, e dos atendimentos à população da área 

rural; 

• Identificação do volume de novos usuários da política de assistência social e 

seus perfis e das situações instaladas nos territórios, a fim de promover ações 

intersetoriais de enfrentamento das desproteções apresentadas; 

• Fortalecimento da articulação com os órgãos deliberativos da política de 

assistência social, no âmbito de todas as esferas de governo, para 

atendimento das necessidades provenientes da realidade social pós-

pandemia; 

 

f) Quanto a questões administrativas e de gestão 

• Avaliação e ações de apoio e suporte às equipes de atendimento, com 

identificação da relação entre aumento da demanda e a capacidade instalada 

de atendimento e riscos de sobrecarga e esgotamento; 

• Identificação das demandas e diversificação das ofertas a serem 

implementadas; 

• Normatização da Referência e contrarreferência da rede socioassistencial; 

• Revisão e atualização dos Editais de Chamamento Público para a formalização 

de Termos de Colaboração/Fomento com a rede; 

• Comunicação, produção e transparência nas informações; 

• Incremento na gestão do trabalho das equipes; 

• Restabelecimento do atendimento realizado no âmbito das parcerias firmadas 

com Organizações da Sociedade Civil, assim como no âmbito dos serviços 
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públicos estatais, observando-se os protocolos de saúde pós-pandemia e a 

realidade social; 

• Elaboração de Plano Permanente de Atenção às Situações de Emergência e 

Calamidade Pública; 

• Provocação dos órgãos públicos, no âmbito de todos os entes da federação, 

para qualificação do atendimento prestado à população em situação de 

desproteção social, tais como: INSS, DPU, MPU, Ministério Público Estadual, 

Defensoria Pública do Estado, Poder Judiciário, entre outros.  
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6. Compras Públicas vinculadas à Autarquia Municipal de Saúde 

para o combate à COVID-19 no Município de Londrina 

A chegada do novo coronavírus ao Brasil, entre os meses de fevereiro e 

março de 2020, trouxe grandes desafios para os setores de compras, especialmente 

de saúde, em órgãos públicos e privados do país. 

Naquele momento, havia poucas informações disponibilizadas pela 

autoridade nacional em Saúde, o Ministério da Saúde, sobre os procedimentos a 

serem adotados pelos Municípios, não só em relação à aquisição de produtos que 

escassearam no mercado nacional e mundial, mas também sobre medidas não 

farmacológicas necessárias para o enfrentamento da pandemia. 

Em período muito rápido, questão de dias, a situação de normalidade no país 

evoluiu para a decretação de estado de emergência, em diversas instâncias 

municipais, estaduais e federal. 

Em Londrina, a desde 17 de março, quando foi registrado o primeiro caso do 

novo coronavírus na cidade, foi baixada uma série de decretos, nos dias seguintes, 

visando a preparar o Município para o enfrentamento da pandemia, segundo se 

verifica abaixo: 

• Decreto nº 334, de 17 de março de 2020: cria Comitê Especial e suspende as 

aulas a partir do dia 23/03/2020; 

• Decreto nº 346, de 19 de março de 2020: situação de emergência até 15 dias 

(suspensão de atividades comerciais); 

• Decreto nº 361, de 23 de março de 2020: funcionamento das empresas 

(ampliação da suspensão de atividades econômicas e outras providências). 

Nesse contexto, o qual alterou os objetivos imediatos do Município, agora 

voltados ao enfrentamento da pandemia, o Decreto nº 361/2020 também dispôs sobre 

a criação de novas estruturas organizacionais e administrativas, dentre as quais o 

Comitê de Suprimentos, conforme segue: 
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Art. 15. Ficam criados os seguintes Comitês de Trabalho, que integram o 
Comitê Operacional, com as seguintes atribuições: 

I – Comitê de Suprimentos – visa manter a disponibilidade de itens 
necessários ao atendimento à saúde a curto, médio e longo prazos [...] 

Assim, dentre outras estruturas, o Município compôs o Comitê de 

Suprimentos, com vistas a integrar as ações das Secretarias de Gestão Pública, 

Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social.  

O objetivo foi dar celeridade aos processos de compras e alcançar a 

disponibilidade de suprimentos compatível com a evolução da pandemia, tanto do ponto 

de vista de saúde pública quanto de assistência às populações vulneráveis, em curto, 

médio e longo prazos. 

Importante mencionar também que, em nível federal, o contexto de compras, 

durante a pandemia, passou a contar com a Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as 

“[...] medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional.” 

 

6.1. Plano de ação para as compras públicas para enfrentamento da crise 

Diante do novo cenário e do disposto no Decreto nº 361/2020, na mesma data 

(23/3/2020), o Comitê de Suprimentos passou a trabalhar, presencialmente, na Diretoria 

de Gestão de Licitações e Contratos (DGLC), sob a supervisão do Secretário Municipal de 

Gestão Pública. 

O Comitê congrega, além de servidores da Gestão Pública, servidores da 

Secretaria de Saúde e de Assistência. 

A integração permitiu agilidade na tramitação de todas as etapas dos 

processos de compras, a saber: 

1. Identificação dos produtos necessários para atendimento à pandemia; 

2. Desenvolvimento de cenários de curto, médio e longo prazos, de menor e de 

maior gravidade, para permitir a mensuração das quantidades necessárias de 

cada produto; 

3. Realização de ampla pesquisa de mercado, para identificação de fornecedores, 

valores, quantidades disponíveis e prazo de entrega; 
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4. Cotejamento da pesquisa de mercado para identificação da proposta mais 

vantajosa para cada produto; 

5. Tramitação dos processos administrativos de contratação; 

6. Empenho e ordem de serviço; 

7. Recebimento; 

8. Pagamento. 

 

Além disso, para possibilitar melhor organização do controle dos produtos, 

definiu-se pela implantação de um novo espaço de estoque, em uma escola 

municipal, com vigilância da Guarda Municipal 24h (o endereço dessa escola é 

mantido reservado, para fins de segurança). 

Em síntese, esta foi a estratégia de planejamento para aquisição de EPI e 

outros produtos necessários ao enfrentamento da pandemia: integração de esforços, 

identificação das demandas, ampla pesquisa de mercado, separação do estoque dos 

produtos de COVID-19 e tramitação com urgência de todos esses processos, além do 

monitoramento do consumo, a fim de apurar a necessidade de novas compras e 

reposição de estoque. 

De início, perceberam-se diversas condicionantes de mercado que influíram 

decisivamente na qualidade dos processos. 

Em razão da escassez de EPI e outros itens no mercado, decorrente da 

necessidade de compra por órgãos públicos e privados do Brasil e do mundo, as 

condições passaram a oscilar muito, em especial: 

• variações gritantes de preço; 

• prazos de entrega muito elásticos, acima de 30 dias; 

• solicitação de pagamento antecipado, para efetuar a compra, por parte 

de vários fornecedores; 

• escalonamento muito elástico de entrega, já que as empresas também 

estão com estoques reduzidos, quando não zerados; 

• recusa das empresas em assinar as cláusulas de penalidade, em 

especial para atraso na entrega, sob a justificativa de que fabricantes 

e distribuidores também estavam trabalhando com atraso. 
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Além disso, a ocorrência da pandemia elevou de forma exponencial o 

consumo de itens, como máscaras e outros EPI, muito acima do consumo normal. 

Em paralelo, houve a necessidade da aquisição de produtos que o Município 

nunca havia adquirido, como testes de COVID-19, por exemplo. 

Quando da implantação do Comitê de Suprimentos, levantamento realizado 

pela Secretaria Municipal de Saúde mostrou riscos elevados de rompimento da 

disponibilidade dos itens, em razão dos baixos estoques existentes. 

No cenário de urgência, foram realizadas diversas requisições de produtos 

em estabelecimentos do segmento, conforme seguem, como exemplo, duas dessas 

requisições: 

 

Tabela 5 - Requisição Administrativa nº 5 

 REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 5 

EMPRESA: MASTER MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 

CNPJ: 34.140.388/0001-48 

ENDEREÇO: RUA ASTORGA, 345 

TELEFONE:  

RESP. LEGAL: THIAGO LOPES 

 

UNIDADES MATERIAL MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

19 LENÇOL DE PAPEL 50CMX50M SAMUEL R$ 7,92 R$ 150,48 

33 LENÇOL DE PAPEL 70CMX50M SAMUEL R$ 10,88 R$ 359,04 

10 LENÇOL DE PAPEL 70CMX50M SAMUEL R$ 10,88 R$ 108,80 

10 ÁLCOOL 70% ANTISEP. 1L FARMAX R$ 16,13 R$ 161,32 

       
     R$ 779,64 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde 

 

Tabela 6 – Requisição Administrativa nº 20  

REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 20 

EMPRESA: LONDRICIR COM. MAT. HOSPITALAR LTDA 

CNPJ: 00.339.246/0001-92 

ENDEREÇO: AV. TIRADENTES, 7100 

TELEFONE: (43) 3373-3400 

RESP. LEGAL: MARCOS AURELIO DE ARAUJO FILHO 
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UNIDADES MATERIAL MARCA 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

3500 TOUCA ELASTICA SANFONADA TALGE   

16000 AVENTAL DESC. MANGA LONGA TALGE   

100 PRO PÉ GRAM 30 (STANDART) ANADONA   

 LENÇOL POLIPROPILENO C/    

1000 ELAST.2X0,9 GR20 G078 PCT ANADONA   

    R$ 269.140,00 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde 

Além disso, tomado o cenário de emergência, foram adotadas as disposições 

do Artigo 24, Inciso IV, da lei de licitações, para os processos de aquisição. 

Não havia, naquele momento, qualquer hipótese de se aguardar o prazo de 

45 a 90 dias necessário para a concretização de processos licitatórios. 

Cumpre ressaltar que, apesar da adoção dos procedimentos de dispensa de 

licitação, os quais exigem a apresentação de, no mínimo, três orçamentos, a pesquisa 

de mercado foi muito além, consultando o máximo possível de empresas, num curto 

período de tempo. 

Desde 23/3/2020 até o momento, para compra dos produtos elencados como 

prioritários, já foram consultadas aproximadamente 400 empresas, em todo o 

território nacional. 

Além disso, divulgaram-se as necessidades de produtos por todos os meios 

possíveis, como, por exemplo, pela Associação Comercial e Industrial de Londrina 

(ACIL) e outras entidades empresariais. O objetivo é chegar com maior agilidade e 

amplitude até as empresas de cada segmento. Também foi adotado o sistema de 

cotação da plataforma eletrônica ComprasNet, com alcance nacional. 

Diante das condições difíceis de mercado, de pronto, percebeu-se que o 

Município não conseguiria, com um só fornecedor, toda a quantidade necessária para o 

período de pandemia. 
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Logo, a partir das propostas de preços, quantidades e prazos de entrega, o 

Município foi fazendo as opções mais vantajosas e contratando as quantidades 

necessárias, para ir superando o risco de ruptura. 

Todos os cuidados possíveis foram tomados: 

Exemplo: para aquisição de máscaras de tecido, que não é regulamentada 
pelos setores de saúde em todos os detalhes, requisitamos auxílio de 
profissionais especializados em tecidos e confecções (do Senai, que já fazem 
parte da comissão técnica que avalia a compra de uniformes escolares). As 
especialistas fizeram um teste de filtragem e indicaram o descarte das 
amostras que não apresentavam filtragem (segurança) suficiente. Ao final, 
foram adquiridas as máscaras de menor preço com amostra aprovada no 
teste realizado. (AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONDRINA, S/D) 

 

Em outros casos, tiveram que ser efetuadas compras de mesmos produtos 

em mais de um fornecedor, com o objetivo de suprir a demanda do item, já que a 

quantidade disponível por cada empresa era insuficiente para cobrir a necessidade. 

Cumpre ressaltar, ao final, que todas as compras obedeceram a rígidas 

regras legais, descartando-se fornecedores que solicitaram pagamento antecipado, 

produtos não autorizados pelos órgãos sanitários, dentre outras condições. 

Apresenta-se a seguir, de forma sistematizada, os processos de compras já 

empenhados e os não empenhados. Os dados são de julho de 2020. 

 

Tabela 7 - Processos Empenhados (Recebidos ou em Processo de Recebimento) 

PRODUTO 
QUANTIDAD
E VALOR UNITÁRIO 

DATA 
COMPRA EMPRESA PROCESSO SEI 

Máscara N95 / PFF2 500 R$ 6,00 26/03/2020 FORTE SINAL EQUIP. EIRELI 60.005178/2020-94 

Máscara N95 / PFF2 1000 R$ 11,00 31/03/2020 FORTE SINAL EQUIP. EIRELI 60.005794/2020-45 

Máscara N95 / PFF2 19000 R$ 12,50 cancelada ATIVA TRANDING EIRELI 60.005729/2020-10 

Máscara N95 / PFF2 19000 R$ 12,00 30/04/2020 IPE360-II COM. EQUIP. PEÇ. ACES. IMP. 60.006971/2020-19 

Máscara Cirúrgica 400000 R$ 1,80 cancelada ATIVA TRANDING EIRELI 60.005198/2020-65 

Máscara Cirúrgica 400000 R$ 3,00 16/04/2020 DENTAL MED SUL 60.006461/2020-33 

Máscara Cirúrgica 400000 R$ 3,50 24/04/2020 EMBREPAR AUTOMOTIVA LTDA 60.007131/2020-65 

Álcool Gel 70% 500ml 13000 R$ 11,90 30/03/2020 INTERMARK COSMETICA DO BRASIL 60.005408/2020-15 

Teste Rápido Covid-19 1000 R$ 98,00 cancelada CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA 60.005722/2020-06 

Macacão 1500 R$ 20,50 07/04/2020 FORTE SINAL EQUIP. EIRELI 60.005861/2020-21 

Macacão 3000 R$ 29,00 finalizando LC-SHIELD 60.006205/2020-46 

Teste PCR - UEL 4000 testes R$ 110,00 por teste 14/04/2020 INDUSLAB / LIFE TECHNOLOGIES 60.006100/2020-97 

Óculos Proteção 500 R$ 3,70 24/04/2020 EDMONRO COM. EQUIP. PROT. INDIV. LTDA 60.006059/2020-59 

Avental SMS 10440 R$ 11,50 16/04/2020 AKM CONFECÇÕES EIRELI 60.005727/2020-21 

Avental TNT 10440 R$ 9,00 14/04/2020 AKM CONFECÇÕES EIRELI 60.006265/2020-69 

Filtro HMEF 600 R$ 12,60 15/04/2020 POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA ME 60.005728/2020-75 

Circuito Respirador 6 R$ 5.159,07 16/04/2020 DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 60.006506/2020-70 

Saco Cadáver 240 R$ 15,90 20/04/2020 A4A SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 60.006001/2020-13 

Máscara tecido 133000 R$ 1,76 29/04/2020 ESTOPAR, KING JOE 60.006810/2020-17 

Sondas 370 R$ 54,00 29/04/2020 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 60.006875/2020-62 

Locação Monitor 
4 aparelhos 
por     

Multiparamétrico 2 meses R$ 3.850,00 / mês 27/04/2020 
PRÓ-VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-
EPP 60.006221/2020-39 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde 
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Tabela 8 - Processos não empenhados (em trâmite) 

PRODUTO QUANTIDADE PROCESSO SEI 

Teste Rápido COVID-19 1000 60.007231/2020-91 

Macacão 3.000 60.006205/2020-46 

Acessórios respirador Leistung 176 60.007265/2020-86 

Sondas 300 60.007598/2020-13 

Álcool Isopropílico 840 Litros 60.007068/2020-67 

Testes PCR - laboratório local 1800 60.006970/2020-66 

  Fonte: Autarquia Municipal de Saúde 
 

6.2. Resultados 

Reputamos de grande eficiência o planejamento de compras realizado até o 

momento, em especial, pelas seguintes razões: 

• o Município logrou evitar situações de rompimento que poderiam acarretar 

prejuízos à população; 

• as compras realizadas obtiveram preços adequados à realidade do mercado 

atual, em muitos casos, abaixo do que outros órgãos públicos estão 

praticando; 

• os produtos adquiridos tiveram as amostras aprovadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, ou seja, apresentam qualidade suficiente; 

• foi suprido o estoque da Secretaria Municipal de Saúde para períodos de, pelo 

menos, 30 a 120 dias; 

• o suprimento de estoque, de maneira emergencial, tem permitido ao Município 

iniciar processos licitatórios para suprir a demanda ao final do consumo dos 

itens adquiridos emergencialmente (obviamente, se não houver tempo hábil 

para finalizar as licitações, outras dispensas poderão ser efetivadas, diante do 

cenário real). 
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Enfim, o planejamento de compras possibilitou ao Município de Londrina 

manter o ritmo de atendimento na Secretaria Municipal de Saúde e permitir retorno 

gradual às licitações, para demandas futuras. 

Além disso, o Município de Londrina preocupou-se em dar máxima 

transparência às compras, disponibilizando-as em ordem cronológica em página 

específica da COVID-19, no site da Prefeitura (além de constarem no Portal de 

Transparência), a fim de permitir à população e órgãos de controle maior acesso às 

informações31, conforme segue: 

 

Licitações (Última Atualização: 04 de maio de 2020. Acessos: 638): 

Processos Licitatórios relacionados à Pandemia COVID-19. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0082/2020 

o 22- Objeto: Aquisição de MÁSCARAS DE TECIDO EM DUPLA 

CAMADA, através de Dispensa de Licitação, com base na Lei nº 

13.979/2020, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de 

março de 2020, e Decreto Municipal nº 334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0081/2020 

o 22- Objeto: Aquisição de MÁSCARAS DESCARTÁVEIS CIRÚRGICAS, 

através de Dispensa de Licitação, com base na Lei nº 13.979/2020, 

alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, e 

Decreto Municipal nº 334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0076/2020 

o 22- Objeto: Aquisição de ÓCULOS DE PROTEÇÃO, através de 

Dispensa de Licitação com base na Lei nº 13.979/2020, alterada 

pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, e 

Decreto Municipal nº 334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0074/2020 

o 21- Objeto: Aquisição emergencial de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

- HORTI-FRUTI, destinados aos serviços de Acolhimento que 

observam o isolamento social e consequente proteção à 

 
31 Endereço: [https://www.londrina.pr.gov.br/licitacoes-relativas-ao-covid-19] 

http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000827
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000827
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000827
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000827
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000827
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000827
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000827
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000817
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000817
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000817
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000817
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000817
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000817
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000767
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000767
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000767
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000767
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000767
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000767
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000747
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000747
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000747
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000747
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000747
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população em situação de rua, promovido pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, através de Dispensa de 

Licitação com base na Lei nº 13.979/2020 e Decreto Municipal nº 

334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0073/2020 

o 20- Objeto: Aquisição de AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, 

através de Dispensa de Licitação com base na Lei nº 

13.979/2020, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de 

março de 2020, e Decreto Municipal nº 334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0071/2020 

o 19- Objeto: Locação de aparelho monitor multiparamétrico, 

através de Dispensa de Licitação, fundamentada na Lei Federal 

nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida 

Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, e o Decreto Municipal 

nº 334, de 17 de março de 2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0070/2020 

o 18- Objeto: Aquisição de MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS, 

através de Dispensa de Licitação com base na Lei nº 13.979/2020, 

alterada pela Medida Provisória  nº 926, de 20 de março de 2020, e 

Decreto Municipal nº 334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0069/2020 

o 17- Objeto: Aquisição de FILTRO PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA DO 

TIPO HMEF, através de Dispensa de Licitação, com fulcro na Lei nº 

13.979/2020, alterada pela Medida Provisória nº 926/2020, e do 

Decreto Municipal nº 334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0066/2020 

o 16- Objeto: Aquisição de SACO PARA CADÁVER, através de 

Dispensa de Licitação, com base na Lei nº 13.979/2020, alterada 

pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, e 

Decreto Municipal nº 334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0063/2020 

http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000747
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000747
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000747
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000747
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000747
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000747
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000737
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000737
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000737
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000737
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000737
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000737
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000717
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000717
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000717
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000717
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000717
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000717
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000717
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000717
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000707
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000707
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000707
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000707
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000707
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000707
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000697
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000697
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000697
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000697
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000697
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000697
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000667
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000667
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000667
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000667
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000667
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000667
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o 15- Objeto: Aquisição emergencial de Materiais e Gêneros 

Alimentícios - Carne, destinados aos serviços de Acolhimento 

que promovem o isolamento social e consequente proteção à 

população em situação de rua, promovidos pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, através de Dispensa de 

Licitação com base na Lei nº 13.979/2020 e Decreto Municipal nº 

334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0060/2020 

o 14- Objeto: Aquisição de AVENTAIS DE PROTEÇÃO, através de 

Dispensa de Licitação, com base na Lei nº 13.979/2020, alterada 

pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, e 

Decreto Municipal nº 334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0059/2020 

o 13 - Objeto: Aquisição emergencial de MATERIAIS DE LIMPEZA, 

para serviços de Acolhimento que promovem o isolamento social 

e consequente proteção à população em situação de rua, 

promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 

através de Dispensa de Licitação com base na Lei nº 13.979/2020 

e Decreto Municipal nº 334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0055/2020 

o 12- Objeto: Aquisição de insumos para realização de testes RT-

PCR nCov-2019, através de Dispensa de Licitação, com base na 

Lei nº 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 

de março de 2020, e Decreto Municipal nº 334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0054/2020 

o 11- Objeto: Aquisição de MACACÃO DE PROTEÇÃO, através de 

Dispensa de Licitação com base na Lei nº 13.979/2020, alterada 

pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, e 

Decreto Municipal 334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0052/2020 (Cancelada por 

descumprimento contratual) 

http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000637
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000637
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000637
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000637
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000637
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000637
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000637
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000637
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000637
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000637
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000637
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000607
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000607
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000607
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000607
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000607
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000607
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000597
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000597
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000597
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000597
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000597
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000597
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000597
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000597
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000597
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000597
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000557
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000557
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000557
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000557
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000557
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000557
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000557
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000547
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000547
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000547
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000547
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000547
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000547
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o 10- Objeto: Aquisição de MÁSCARAS N95, através de Dispensa 

de Licitação, com base na Lei nº 13.979/2020, alterada pela 

Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, e Decreto 

Municipal nº 334/2020.  

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0051/2020 (Cancelada por 

descumprimento contratual) 

o 9- Objeto: Aquisição de MÁSCARAS DESCARTÁVEIS 

CIRÚRGICAS, através de Dispensa de Licitação, com base na Lei 

nº 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de 

março de 2020, e Decreto Municipal nº 334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0049/2020 

o 8- Objeto: Aquisição emergencial de CESTAS BÁSICAS, através 

de Dispensa nº 926, de 20 de março de 2020, e Decreto Municipal 

nº 334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0048/2020 

o 7- Objeto: Aquisição de MÁSCARAS N95, através de Dispensa 

de Licitação, com base na Lei nº 13.979/2020, alterada pela 

Medida Provisória nº  926, de 20 de março de 2020, e Decreto 

Municipal nº 334/2020.. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0047/2020 (Cancelada por 

descumprimento contratual) 

o 6- Objeto: Aquisição de TESTE RÁPIDO DE SOROLOGIA PARA 

COVID-19, através de Dispensa de Licitação, com base na Lei nº 

13.979/2020, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de 

março de 2020, e Decreto Municipal nº 334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0046/2020 

o 5- Objeto: Aquisição de ÁLCOOL GEL, através de Dispensa de 

Licitação, com base na Lei nº 13.979/2020, alterada pela Medida 

Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, e Decreto Municipal 

nº 334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0043/2020 

http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000527
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000527
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000527
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000527
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000527
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000527
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000517
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000517
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000517
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000517
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000517
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000517
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000497
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000497
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000497
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000497
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000487
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000487
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000487
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000487
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000487
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000487
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000477
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000477
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000477
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000477
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000477
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000477
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000477
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000467
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000467
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000467
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000467
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000467
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000467
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o 4- Objeto: Contrato de comodato de imóveis com a Mitra 

Arquidiocesana de Londrina. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0042/2020 

o 3- Objeto: Aquisição de MÁSCARA N95, através de Dispensa de 

Licitação, com base na Lei nº 13.979/2020 e Decreto Municipal 

nº 334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0041/2020 

o 2- Objeto: Aquisição De Macacão De Proteção, Através De 

Dispensa De Licitação, com base na Lei nº 13.979/2020 e Decreto 

Municipal nº 334/2020. 

• Processo dispensa n° DP/SMGP 0040/2020 

o 1- Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - 

EPI (Máscara Cirúrgica Descartável), através de Dispensa de 

Licitação. 

 

6.3. Indicadores 
 

Apresentam-se, a seguir, indicadores relativos a consumo, demanda e 

estoque dos itens prioritários para atendimento da pandemia. Inicialmente, expomos 

a memória de cálculo que adotamos: 

Premissas para cálculo de demanda por item. 

A = especificação dos locais onde essas pessoas trabalham; 

B = quantidade de pessoas que utilizarão o item; 

C = turnos de trabalho dessas pessoas; 

D1 = especificação se o uso do item é por dia ou 

D2 = por pessoa, por período específico; 

E = período de uso estipulado de necessidade do item; 

F = demanda = fórmula = (Soma de AxSoma de BxSoma de CxSoma de D1 ou D2 x E) 

As informações de locais de uso e quantidade de pessoas são oriundas da 

equipe técnica da Autarquia Municipal de Saúde. 

http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000437
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000437
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000437
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000427
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000427
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000427
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000427
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000417
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000417
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000417
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000417
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000407
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000407
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000407
http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202000407
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A seguir, os cenários de cada produto: 

Figura 22 - Painel de 'business intelligence' produto  Máscara Cirúrgica Descartável 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde de Londrina 
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Figura 23 - Painel de 'business intelligence' produto  Touca Descartável Unidade Soft
 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde de Londrina 
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Figura 24 - Painel de 'business intelligence' produto  Máscara tipo bico de pato
 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde de Londrina 
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Figura 25 - Painel de 'business intelligence' produto Álcool Gel Frasco 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde de Londrina 
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Figura 26 - Painel de 'business intelligence' produto álcool unidade 70% 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde de Londrina 
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Figura 27 - Painel de 'business intelligence' produto óculos de Proteção Unidade C/1 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde de Londrina 
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Dos medicamentos para intubação e sedação 

Nos últimos dias, temos acompanhado, no âmbito nacional, a questão da 

falta de medicamentos para sedação, entretanto, cumpre destacar que o 

planejamento adequado em relação à aquisição de medicamentos, o qual consiste, 

sobretudo, em manutenção de um estoque de segurança para itens estratégicos, 

possibilita, neste momento, assegurar que, no que concerne àqueles medicamentos 

usados para sedação para os serviços próprios da municipalidade, temos estoque 

suficiente para, no mínimo ,60 dias, conforme demostrado na tabela a seguir: 
 

Tabela 9 - Estoque medicamentos 

 

Fonte: Autarquia Municipal de Saúde 

 

Ressalta-se, ainda, que os hospitais de referência para atendimento do 

novo coronavírus, no âmbito do SUS, quais sejam, HU e Hospital do Coração, se 

encontram com seus estoques desses medicamentos devidamente abastecidos, 

com nível de segurança. 

Todavia, temos a convicção de que a SESA também está adotando todas 

as medidas necessárias junto ao Ministério da Saúde, para, o mais rápido possível, 

equalizar essa situação da escassez de tais medicamentos. 
 

6.4. Considerações em torno das Compras Públicas. 

Conclui-se, diante do exposto, que o Município de Londrina vem conseguindo 

suprir seus estoques com processos emergenciais eficazes e amplos, em pesquisa 

de mercado. 

É de se mencionar, a título de conclusão, que os cenários podem mudar 

rapidamente, de acordo com a evolução da doença, sendo regra, nesse departamento, 

o monitoramento diário do quadro, de sorte a ajustar as demandas e compras à 

realidade, com agilidade, eficiência e respeito à lei.   
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7. As mudanças no cotidiano do Servidor Púbico em face da 

crise da Covid-19  

A pandemia causada pelo novo coronavírus alarmou o mundo e fez com que 

todas as atenções se voltassem às questões de saúde pública. No Brasil, o Sistema 

Único de Saúde – SUS, gerido e executado integralmente pelo Estado, acende outro 

alerta, o do funcionamento da máquina pública na gestão de crises. Obviamente, esta 

é uma matéria a qual envolve todos os recursos que fazem girar a engrenagem dos 

serviços prestados, quais sejam, financeiros, orçamentários, tecnológicos e, 

principalmente, os RECURSOS HUMANOS representados pelos agentes públicos. 

Não obstante, as circunstâncias gerais relacionadas à pandemia possuem 

cenários diferentes, em cada ente da federação, de sorte que os Estados e os 

Municípios, cada qual com suas peculiaridades, elaboraram formas específicas no 

enfrentamento da pandemia. Aqui, focamos em nossa cidade, pois vale ressaltar que 

a Prefeitura do Município de Londrina é o maior empregador da região, com cerca de 

10.000 (dez mil) servidores ativos. 

Para a Secretaria Municipal de Recursos Humanos, órgão responsável pela 

gestão de pessoas da Administração Direta e pela criação de políticas e normas 

afetas à área de pessoas também nas autarquias e fundação, as ações estratégicas 

de RH tem como marco inicial a publicação do Decreto nº 350, de 20 de março de 

2020. A partir desse momento, a Secretaria passa a trabalhar nos moldes insculpidos 

pela normativa, ao mesmo tempo em que começa a se reinventar, a fim de atender a 

todas as novas configurações e necessidades advindas do formato do teletrabalho, 

sistemas de rodízios, escalas diferenciadas e horários flexíveis. 

 

7.1. Inovação na execução das atividades e prevenção quanto ao contágio 

do vírus  

As ações prevencionistas têm a finalidade de acolher e instruir os servidores, 

utilizando, para isso, capacitações on-line, que trazem temas ligados à vida cotidiana 

e ligados ao cenário pandêmico. Um exemplo dessa ação foi a live promovida pela 

Diretoria de Saúde Ocupacional, em sistema de parceria com a Secretaria Municipal 
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do Idoso, a qual abordou o tema “Os Cuidados com Pessoas Idosas em Tempos de 

Isolamento”. 

Outro exemplo de capacitação no sistema de live, esta realizada pelo corpo 

técnico exclusivo da SMRH, foi a abordagem da saúde do trabalhador em home office. 

Por ser matéria nova na área do poder executivo em todo o Brasil e, pela primeira 

vez, aplicado no Município, o regime de teletrabalho também possui vertentes 

associadas à saúde e segurança do trabalhador, as quais precisam ser debatidas e 

devidamente orientadas. 

Ora, ao mesmo tempo que os servidores da SMRH foram obrigados a aderir 

a novas formas de trabalho, também se viram num momento importante para o labor 

em prol daqueles que, como eles, igualmente foram impelidos de forma instantânea 

às novas práticas de trabalho. 

  

Fonte: Secretaria Municipal de Recursos Humanos 

  

A Diretoria de Saúde Ocupacional também passou a ofertar o curso que 

ensina como higienizar corretamente as mãos e sobre o uso e higienização das 

máscaras de tecido, além de encaminhar boletins eletrônicos com informações 

importantes em saúde e segurança do trabalho para todos os setores. 

Figura 28 - “Os cuidados com pessoas idosas em Tempos de Isolamento” e “Como está a 
sua Saúde em Home Office” 
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Os boletins de Segurança do Trabalho, divulgados periodicamente, se 

tornaram mais didáticos e são insertos na plataforma de Intranet, replicados por 

correio eletrônico e inclusive postados nas páginas de perfil do Instagram. 

Em todas as ações de informação e capacitação, tendo como mote principal 

a segurança dos servidores, sobretudo quanto às formas de prevenção de contágio 

da COVID-19, a SMRH se reinventou e passou a utilizar melhor e com mais frequência 

os canais de intranet “Interação” e o correio eletrônico, bem como as mídias sociais 

através dos perfis @interacaoPML e @dso_londrina. 

 

 

  

 

O vídeo faz parte do Programa "Cuidando do Servidor". Capitaneado pela 

Diretoria de Desenvolvimento Humano, o referido programa visa a auxiliar os 

servidores, no que tange a dificuldades de adaptação ao contexto de trabalho. As 

ações do programa tiveram início em 20 de maio de 2020, com diversas atividades 

através do Canal Interação (Intranet e Instagram), quais sejam, elaboração de 

informativos, envio de compilado semanal para o e-mail dos servidores, encontros 

motivacionais virtuais realizados através de vídeos semanais no Canal Interação e 

Figura 29 - Programa RH Cuidando do Servidor. Adriana Martello 

Fonte: Secretaria Municipal de Recursos Humanos 
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atendimentos sociais telefônicos aos servidores que necessitem de orientação e 

encaminhamentos sobre o período vivenciado.  

As unidades organizacionais da SMRH passaram a receber as solicitações 

que antes eram obrigatoriamente presenciais, agora, por e-mail, e têm mantido a 

produtividade inerente às atividades operacionais relacionadas às práticas de rotina, 

além de trabalhar à frente de projetos importantes. 

Vale ressaltar que, em meio à pandemia, a Secretaria de Recursos Humanos 

está concretizando as tarefas necessárias de migração de folha de pagamento, 

resultado da “venda da folha”, que antes era da Caixa Econômica Federal e passou a 

ser do Banco Itaú. 

Nesse sentido, o processo de abertura de contas para mais de 15.000 (quinze 

mil) pessoas, entre ativos, aposentados e pensionistas, seria feito nas agências ou 

postos autorizados de forma presencial; todavia, a SMRH tem mediado ações de 

comunicação da instituição financeira vencedora do certame, para o alcance dos 

agentes públicos, evitando a formação de aglomerações, tendo atingido a marca de 

2.800 (duas mil e oitocentas) contas, em pouco menos de 15 dias, com a ajuda de 

aplicativo para smartphone. Para proporcionar maior abrangência e aderência, sob a 

batuta da Secretária Municipal, Adriana Martello Valero e sua expertise no didatismo, 

foram produzidos vários chamados dinâmicos e ordenados, de acordo com as ações 

esperadas. 

Através da Diretoria de Desenvolvimento Humano, a SMRH atende não 

somente o público interno, mas também a população de Londrina e região 

metropolitana. Essa situação ocorre especialmente na abertura de concursos 

públicos e testes seletivos. No cenário pandêmico vivenciado desde março, foi 

justamente a necessidade de contratações emergenciais para profissionais de saúde 

que protagonizou uma ação solidária entre a SMRH e a AMS, havendo repercutido 

positivamente sobre a função social dos RH junto à população. Trata-se da execução 

dos Processos de Teste Seletivo 023/2020, para contratação temporária de Agentes 

de Endemias no combate à dengue, e do Teste Seletivo 067/2020, para contratação 

temporária de pessoas para diversos cargos de saúde direcionados ao 

enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus.  
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Ambos os processos foram efetivados em caráter emergencial, executados 

em tempo recorde e com estruturas operacionais inéditas, montadas no Ginásio de 

Esportes Moringão e no Autódromo Internacional de Londrina.  

No Edital nº 067/2020, para a contratação temporária de auxiliares de 

enfermagem, médicos plantonistas clínicos gerais e pediatras, objetivando evitar 

aglomerações e oferecer condições mais seguras e organizadas aos candidatos, a 

Secretaria Municipal de Recursos Humanos preparou uma estratégia de 

atendimento, no Autódromo de Londrina.  

 

Figura 30 - Fase de recebimento documental do Teste Seletivo 067/2020 – Drive Thru 

Fonte: Secretaria Municipal de Recursos Humanos 

O espaço amplo e aberto propiciou o recebimento da documentação em 

sistema de drive-thru na área de boxes de automóveis, que estavam abertos e 

funcionando de forma intercalada, de sorte a manter o distanciamento adequado 

entre os carros, pensando-se também em atender os candidatos que não puderam 

comparecer utilizando automóveis. Dentro do autódromo, os candidatos eram 

chamados por blocos e as equipes de atendimento tomaram todas as medidas de 

precaução, higiene e segurança, com uso de máscaras protetoras, álcool gel e outros 

equipamentos. 
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Importante salientar que o momento vivido exige ações de prevenção e 

inovações, e que a Gestão do Prefeito Marcelo Belinati tem incentivado a busca de 

melhorias na superação deste momento sem precedentes. 

 

7.1.1. Diretoria de Tecnologia da Informação como apoio ao servidor frente à nova 

dinâmica imposta pelo distanciamento social e pela crise do novo Coronavírus 

A Diretoria de Tecnologia da Informação é responsável por desenvolver e 

manter ferramentas tecnológicas para a melhor prestação de serviços públicos, à 

luz da Eficiência, Economicidade e Celeridade. 

Com o surgimento da pandemia da COVID-19, o desafio de proporcionar 

soluções ágeis só aumentou e, graças ao comprometimento dos servidores e apoio 

do Secretário, foi possível superar os desafios impostos. 

Abaixo, destacam-se as ações de maior impacto no qual a DTI está totalmente 

envolvida, por meio de suas gerências: 

1. Criação e Disponibilização de ambiente de Teletrabalho; 

2. Disponibilização de acessos remotos aos Sistemas de Informação;  

3. Disponibilização de Plataforma de Videoconferência; 

4. Desenvolvimento do site sobre o coronavírus, com informações ao cidadão; 

5. Sistema de Agendamento para atendimento presencial: 

6. Dashboard dados COVID-19. 

 

Gerência de Atendimento ao Usuário - GAU 

A Gerência de Atendimento ao Usuário é responsável pelo suporte de acessos 

a diversos sistemas de informação, bem como a centenas de compartilhamentos de 

arquivos, na rede de dados da Prefeitura de Londrina. 

Logo após a publicação dos primeiros decretos que versavam sobre 

quarentena e isolamento social, a Gerência de Atendimento ao Usuário e a Gerência 

de Infraestrutura buscaram soluções tecnológicas para que, mesmo em teletrabalho, 

os(as) servidores(as) continuassem efetuando suas tarefas, através dos sistemas de 

informação, sem prejuízo na prestação de serviços públicos; dessa maneira, foi 



 

 
Londrina contra o Coronavírus: Ações empreendidas para o combate à pandemia na cidade de Londrina 
 

 

                                                                                                                                                                                                   

144 

mapeado no sistema SEI um processo sobre o teletrabalho (home-office), 

disponibilizado para toda a administração e, paralelamente a isso, foi efetuada a 

criação de um Terminal Services-TS, o qual propiciou o acesso a mais de 500 

servidores(as) nos principais sistemas de informação disponíveis na Prefeitura, 

como Sistema Tributário, Sistema SIP, Sistema Jurídico, Sistema de Segurança, 

Sistema Equiplano, Sistema Folha e Saúde Web. 

 

Gerência de Infraestrutura 

A Gerência de Infraestrutura foi a responsável por criar, parametrizar e 

disponibilizar os acessos aos sistemas de informação, por meio de ambiente externo 

à rede da Prefeitura, com segurança de acesso. 

Também foi responsável por pesquisar e disponibilizar ferramenta para 

reuniões por Videoconferência. 

 

• Acesso remoto aos sistemas de informação 

Disponibilizado acesso via VPN aos funcionários, de forma segura e ágil, 

permitindo a continuidade do trabalho, nos sistemas corporativos, de forma remota. 

 

Tabela 10 - Acessos VPN 

VPN 
Acessos do dia 20/03/2020 à 22/06/2020 

Usuários Prefeitura: Usuários Sec. Saúde: 
Contas que acessaram  482 Contas que acessaram  105 
Quantidade de acessos  40.842 Quantidade de acessos  8.313 
Quantidade de horas de 
acesso  

72.982h Quantidade de horas de 
acesso  

19.456h 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia 
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Plataforma de Webconferência (WEBCONF)32 

Disponibilizada ferramenta de Videoconferência para a Prefeitura de Londrina, 

sem custo financeiro.  

Tabela 11 - Dados WENCONF 

WEBCONF [Dados até 22/06/2020] 
Contas Ativas 63 
Salas de reunião criadas 173 
Reuniões gravadas 43 
Reuniões realizadas com uso de apresentações 51 
Reuniões realizadas 357 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Tecnologia 

Gerência de relacionamento e desenvolvimento de sistemas 

Site sobre o coronavírus com informações para o cidadão33 

Desde o lançamento, dia 13 de abril, até 23 de junho, são 114.757 acessos, a 

respeito de dados epidemiológicos, perguntas e respostas, educação em tempos de 

COVID, voluntariado, legislação, auxílio emergencial ao cidadão, disque Coronavírus, 

atendimento às pessoas em situação de rua, instruções para o comércio, mercados 

e farmácias, cuidadores, processos licitatórios e últimas notícias. 

Sistema de Agendamento para atendimento presencial34 

O número de agendamentos, desde o lançamento – em 22 de abril – até 22 de 

junho, já soma 14.224, entre praça de atendimento da Fazenda e Obras, CAAPSML, 

Recursos Humanos, Farmácia, incentivo à cultura, plantão fiscal do ISS e Sala do 

Empreendedor.  

Site sobre o coronavírus com informações ao cidadão35 

Desenvolvimento de página específica no site da Autarquia de Saúde sobre 

coronavírus. Desde o dia 31 de março, com o lançamento dos boletins diários, até 22 

de junho, são 117.552 acessos ao site da Saúde. Nele há informe e boletins 

 
32 Disponível em: http://webconf.londrina.pr.gov.br/. Reportagem: Londrina lança Plataforma de 
Webconferência. Disponível em: https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=76464. Acesso em: 10 jul. 2020. 
33 Disponível em: https://www.londrina.pr.gov.br/coronavirus-londrina. Acesso em: 15 jul. 2020. 
34 Disponível em: http://www.londrina.pr.gov.br/agendamentos. Acesso em: 20 jul. 2020. 
35 Disponível em: https://saude.londrina.pr.gov.br/ Acesso em: 25 jul. 2020. 

https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=76464
https://www.londrina.pr.gov.br/coronavirus-londrina
http://www.londrina.pr.gov.br/agendamentos


 

 
Londrina contra o Coronavírus: Ações empreendidas para o combate à pandemia na cidade de Londrina 
 

 

                                                                                                                                                                                                   

146 

epidemiológicos, perguntas e respostas, locais de atendimento, disque Coronavírus, 

treinamento e capacitações, parcerias e voluntários, informações gerais com 

medidas de prevenção e as últimas notícias. 

 

Gerência de relacionamento e desenvolvimento de sistemas 

1. Suporte ao software de monitoramento dos casos suspeitos - Monitoramento 

COVID 19; 

2. Readequação das escolas para apoio e suporte às UBS para o atendimento 

COVID 19; 

3. Teleconsulta através do APP MEDMOB, em conjunto com a Central de 

Atendimento 0800 (Disque-Coronavírus); 

4. Habilitação de wi-fi nas Unidades, visando a auxiliar o contato com o paciente; 

 

Sistema de Informação Geográfica de Londrina (SIGLON)36 

Dashboard dados COVID-19 

Desenvolvimento de um Dashboard georreferenciado específico para a 

Secretaria Municipal de Saúde, sobre os dados do coronavírus em Londrina.  

Ele contém dados referentes a: 

1. Casos Confirmados/Descartados/Recuperados/Óbitos; 

2. Sintomas mais comuns registrados; 

3. Concentração por região na cidade de Londrina. 

A SMPOT/DTI assegurou que o acesso aos sistemas de informação não fosse 

prejudicado, possibilitando que centenas de servidores(as) efetuem suas tarefas 

diariamente, sem comprometer a prestação de serviços públicos ao cidadão e, ao 

 
36 SIGLON – disponível em: 
https://geo.londrina.pr.gov.br/portal/apps/opsdashboard/index.html#/d2d6fcd7cb5248a0bebb8c90e2a4a482. 
Acesso em: 25 out. 2020. 

https://geo.londrina.pr.gov.br/portal/apps/opsdashboard/index.html#/d2d6fcd7cb5248a0bebb8c90e2a4a482
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mesmo tempo, preservando sua saúde em face do enfrentamento à pandemia da 

COVID-19. 

 

7.2. Secretaria Municipal de Recursos Humanos: mudanças legais que atingem os 

Servidores Públicos 

A atuação no eixo regulatório não é criacionismo, visto que esse papel se 

funde com a própria função do Estado de Direito. O que difere, neste momento, é o 

dinamismo que a situação exige, fazendo com que o estabelecimento de normativas 

atenda às circunstâncias do cenário nacional e local, tão logo as situações sejam 

identificadas. A seguir, serão apresentadas as normativas desenvolvidas 

exclusivamente pela SMRH: 

• Publicação do Decreto nº 540, de 30 de abril de 2020: 

o Estabelece normas de retorno gradativo dos estagiários, em 

observância às medidas de enfrentamento da pandemia decorrente do 

novo coronavírus (COVID-19). 

• Publicação do Decreto nº 549, de 06 de maio de 2020: 

o Altera o caput do Art. 8º do Decreto nº 1.144, de 17 de setembro de 2019, 

ampliando a margem consignável para 43% (quarenta e três por cento) 

da remuneração mensal do respectivo consignante. 

• Publicação do Decreto nº 660, de 01 de junho de 2020: 

o Prorroga o prazo de realização da declaração de bens e valores para 

30/06/2020, considerando a prorrogação de prazo para entrega da 

declaração de IRPF, em virtude da pandemia. 

 

Destacamos também a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que 

foi publicada no DOU em 28/05/2020, Edição 101, Seção 1; Página 4, produzindo seus 

efeitos desde então. Ocorre que a referida Lei instituiu o Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), tendo como vértice 

normativo o estado de calamidade pública. A norma flexibiliza dispositivos da LRF, 
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permitindo o repasse de recursos públicos da União para os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no enfrentamento da pandemia. 

A nova legislação também prevê restrições, mormente quanto ao aumento 

de despesas com pessoal para os entes federados que se submeterem ao regime 

diferenciado; são proibições relacionadas aos salários, carreiras e provimento de 

pessoal, incidindo todas as suas ações nos órgãos de gestão de pessoas. 

Assim, por estar entre os entes que deverão dar cumprimento ao disposto na 

LC nº 173/2020 e tendo em vista que os órgãos de gestão de pessoas serão os 

principais responsáveis nessa tarefa, a SMRH está desenvolvendo as diretrizes para 

todos os órgãos de gestão de pessoas, sendo este um estudo complexo, o qual 

obviamente envolverá a construção de regramento próprio e cuja aplicabilidade é de 

grande importância no controle de orçamento e finanças do Município. 

 

Figura 31 - Mapa Mental para Compreensão e Elaboração de Normativa LC nº 173/2020

 

Fonte: Secretaria Municipal de Recursos Humanos 
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A Figura 25 representa um mapa mental desenvolvido pela Assessoria 

Técnica da SMRH, para identificar pontos cruciais e estabelecer o start das ações, 

nos momentos adequados, de forma a não gerar prejuízo ao erário nem ao servidor, 

no cumprimento da legislação. Como exemplo de ação célere, citamos a 

Recomendação da SMRH nº 31, que suspendeu a contagem de tempo para aquisição 

de licença-prêmio e anuênios, conforme determina a Lei, tempestivamente (vide 

Processo SEI nº 19.009.073673/2020-89). Outras determinações já estão sendo 

estudadas e encaminhadas para parecer jurídico (19.009.077063/2020-54), de sorte 

que também sejam tomadas as decisões cabíveis em tempo hábil. 

A resposta rápida da SMRH em relação aos acontecimentos e legislações 

aplicáveis é premissa para garantia da segurança jurídica dos atos afetos à sua área 

de competência e na coordenação das políticas de RH aplicáveis à Administração 

Direta, Autárquica e Fundacional. 

Ainda para esboçar as ações do eixo regulatório, é possível destacar 

igualmente o processo SEI nº 19.009.071585/2020-42, que já contém minuta para 

regulamentação do teletrabalho em níveis mínimos de detalhamento, a fim de 

garantir a mesma eficiência dos trabalhos e preservar a Administração Pública 

Municipal como um todo. 

Outrossim, dentro do contexto regulatório produzido, também estão as 

produções de Editais de testes seletivos, especificamente os referentes ao TSS 

023/2020 e TSS 067/2020, já realizados, bem como as demais demandas que se 

encontram em trâmite na Secretaria. 

 

7.3. Ações continuadas da Secretaria de Recursos Humanos 

Importante ressaltar que os trabalhos da SMRH tiveram continuidade 

normalmente, entretanto, todas as diretorias passaram a atender com sistema de 

agendamento por horário marcado, para evitar aglomerações, e priorizaram 

atendimentos por meio eletrônico. 

Não pontuaremos, neste relatório, as execuções de rotina, mas daremos 

destaque aos processos de maior monta que tramitam no período pandêmico: 
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• 2 Termos de Credenciamentos formalizados: Banco Itaú e Banco Santander. 

• 2 Termos de Credenciamentos em trâmite: Banco Senff e aditivo contratual da 

Cooperativa SICOOB (este último para aumento da margem consignável para 

43%). 

• 5 processos de credenciamento em análise, assim divididos: 

2 em diligência de documentos, realizada em parceria com a PGM: Banco 

Bradesco e Caixa Econômica Federal; e mais 3 processos com recurso de 

prazo. 

• 1 processo para formalização de Termo de Comodato para empresa gestora 

da margem consignável. 

 

Além disso, na Gerência de Carreiras, a SMRH opera um projeto-piloto para 

o agendamento on-line, que está sendo feito com a utilização de sistema 

desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia de Informação (SMPOT) do Município, 

atualmente empregado no atendimento fazendário e de obras. 

A Gerência de Desenvolvimento da SMRH também avançou na questão do 

trabalho voluntário e, para possibilitar as cooperações, neste período pandêmico, 

mapeou e implantou esse processo integralmente no SEI. 

Também tramita a elaboração do teste seletivo para contratação de médico 

veterinário e revisão dos projetos de lei para criação do cargo PEB – Professor de 

Ensino Básico - e para terceirização de serviços, os quais serão atendidos 

tempestivamente. 
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8. Os impactos da crise sanitária do Coronavírus na Economia 

de Londrina 
 

8.1. Medidas de Isolamento Social 

Faz-se oportuno consignar, no presente, que até o momento todas as 

medidas não farmacológicas adotadas pela municipalidade se encontram de acordo 

com as orientações técnicas do colegiado de especialistas criados pela Prefeitura de 

Londrina: o COESP. 

Foi assim, quando se implantou o Distanciamento Social Ampliado (DSA), 

medida a qual impõe uma série de restrições de mobilidade urbana e atividade 

produtiva, mantendo somente os serviços essenciais. 

A retomada das atividades econômicas, de modo organizado e, mais do que 

isso, com vários critérios sanitários e de segurança, faz parte da estratégia da 

Prefeitura, no combate à pandemia do novo coronavírus. 

Esse modelo está albergado nos estudos e indicativos da renomada 

faculdade britânica Imperial College, que alude à intermitência de modelos de 

isolamento, durante a pandemia. 

Os dados a seguir comprovam de forma explicitada que, em que pese o 

retorno de uma parcela das atividades, foi mantido o isolamento social para uma 

gama considerável da população. 

Londrina voltou a suspender as atividades econômicas não essenciais no 

Município, em cumprimento ao decreto publicado pelo governo do Estado, no entanto, 

a paralisação aconteceu do dia 5 ao dia 14 de julho. Neste momento (15 de julho), 

Londrina se encontra em estado de Distanciamento Social Seletivo (DSS), método 

devidamente reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da 

Saúde, uma vez que ainda, para aproximadamente 274 mil munícipes, se conservam 

as orientações e recomendações de isolamento social, conforme detalhado a seguir: 

1. Permanece a recomendação de não circulação das pessoas que fazem 

parte do grupo de risco (aproximadamente 65 mil idosos e 43 mil 

integrantes dos outros grupos), segundo orientações anteriores do 
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Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e da 

Administração Municipal; 

2. Permanece, até 31 de julho de 2020, a suspensão das atividades nas 

unidades escolares municipais públicas e parceiras (conveniadas), 

recomendando-se que as instituições privadas adotem medidas 

semelhantes (recomendação que tem ampla adesão da rede), medidas as 

quais implicam a não circulação de aproximadamente 146 mil pessoas 

diariamente: 120 mil alunos da creche ao Ensino Médio, incluindo as 

escolas particulares, e 46 mil em Universidades/faculdades/ 

pós/doutorado/tecnólogo (dado de 2017); 

3. Mesmo nos casos de estabelecimentos comerciais em que se 

desenvolvam serviços e atividades considerados essenciais, o Decreto 

Municipal nº 458, de 11 de abril de 2020, impôs outra restrição em seu 

artigo 3º: proibiu o funcionamento, quando as atividades representem 

"[;;;] volume inferior a 80% (oitenta por cento) do total do faturamento"; 

4. O Decreto Municipal nº 459, de 11 de abril de 2020, na esteira das 

deliberações do COESP (reunião de 10/04/2020), estabeleceu 

inúmeras medidas sanitárias e de saúde pública que devem ser 

adotadas pelos estabelecimentos industriais e da construção civil, 

para que seu funcionamento seja considerado regular; 

5. Medidas sanitárias e de saúde pública serão oportunamente editadas 

pela Administração Municipal, em atenção à deliberação do COESP 

(reunião de 14/04/2020) sobre o tema; 

6. Foi editado o Decreto Municipal nº 457, de 09 de abril de 2020, que 

estabelece a obrigatoriedade de uso de máscaras pela população 

londrinense; 

Portanto, conforme ficou demonstrado pelas informações supra, a cidade de 

Londrina está realizando adequada e bem-sucedida gestão da crise ocasionada pela 

pandemia, inclusive obtendo melhores índices que as principais cidades do Estado do 

Paraná. 
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Em argumentação exposta no presente, com dados técnicos e científicos, 

traçando paralelos de comparação37 com as principais cidades do Estado, está 

demonstrado que, dentre os indicadores selecionados para compor o Índice Paraná, 

Londrina se destaca de forma positiva, inclusive em relação à cidade de Maringá, a qual 

não foi incluída no recente Decreto de restrição, editado pelo Governo do Estado. 

Os dados técnicos apontam que, em que pese ser o Município que mais realiza 

testes diagnósticos para COVID-19, nossa taxa de positividade é a menor, mesmo 

indicador que pode ser observado em relação à incidência por 100 mil habitantes, 

demonstrados nos gráficos apresentados no Capítulo 3. Situação Epidemiológica do 

Município de Londrina. 

No que tange à ocupação de leitos hospitalares, o amplo plano de ampliação dos 

leitos, no município, garante também neste item o melhor desempenho dentre as cidades 

analisadas, sem contar os mais de 80 leitos que devem ser ativados nos próximos dias, 

no hospital de retaguarda do HU de Londrina. 

Em relação à análise de mortalidade, é preciso ponderar o assertivo processo 

de trabalho implantado na nossa rede assistencial de saúde, a qual possibilita a ampla 

testagem dos pacientes, inclusive aqueles em internamento hospitalar; a realização de 

vários exames, durante a internação, qualifica a gestão adequada dos leitos, minimizando 

os impactos de possíveis surtos intra-hospitalares, ensejando o isolamento assertivo 

dos contactantes, entretanto, traz um cenário mais fidedigno das causas de mortes de 

SRAG não definidas. 

Restou demonstrado que os hospitais-referência para atendimento do novo 

coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde, em Londrina, estão com seus 

estoques de medicamentos para sedação e intubação devidamente abastecidos, assim 

como se organizando para a manutenção desse cenário, com a criação de protocolos 

alternativos com outras medicações, caso seja necessário, pela manutenção da 

escassez dessas drogas junto a indústria farmacêutica.  

Além disso, reafirma-se o embasamento técnico e científico da gestão da 

pandemia, em Londrina, ressaltando-se que o monitoramento é diário, os dados são 

analisados permanentemente por nossos técnicos e, se de alguma forma, se mostrarem 

necessários novos períodos de isolamento ou distanciamento social, em curto, médio ou 

 
37 Capítulo 3. Situação Epidemiológica do Município de Londrina 
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longo prazo, a Municipalidade tem informado à sociedade local que não se eximirá, em 

hipótese alguma, de sua responsabilidade, e promoverá todas as ações técnicas e 

científicas necessárias. 

 

8.1.1 Fiscalização da medida de Isolamento Social: acompanhamento das ações 

empreendidas pela Secretaria Municipal de Defesa Social 

A Guarda Municipal de Londrina foi o órgão responsável por assegurar que 

as medidas de isolamento social fossem cumpridas pela sociedade e, com base 

nessa nova determinação, a Secretaria organizou um relatório com todos os 

atendimentos relacionados ao cumprimento da demanda. 

 

Figura 32 - Relatório resumido de Atendimento ao COVID-19 [MARÇO a **JULHO - 2020] 

* As ações e atendimentos à Covid-19 se iniciaram no dia 22/03/2020. 
** Mês de Julho atualizado até 23/07/2020. 

Fonte: Secretaria Municipal de Defesa Social 

 

Tabela 12 - Quadro com ocorrências detalhadas 

CONDUTA NATUREZA 
ORIENTAÇÃO 

NO LOCAL 
TERMO DE 

CONSTATAÇÃO 
INTERDIÇÃO 
DO LOCAL 

ENCAMINHADO 
À DELEGACIA 

TOTAL 

USO DE NARGUILÊ ou 
SIMILAR 

ESPAÇO PÚBLICO 2 7   9 

21 

ESPAÇO PRIVADO 
ABERTO AO 
PÚBLICO 8 4   12 

QUEBRA DE 
ISOLAMENTO 

VIA PÚBLICA      

1 
ESPAÇO PÚBLICO  1   1 
ESPAÇO PRIVADO 
ABERTO AO 
PÚBLICO      

NÃO USO DE 
MÁSCARA 

ADVERTÊNCIA 41 18   59 

200 MULTA  46  2 48 

DOAÇÃO 74 18  1 93 

EVENTOS 

FESTAS 27 35 1  63 

247 
ESPORTES 
(Campos, Quadras) 113 27 10  150 

CULTOS 31 3   34 

AGLOMERAÇÃO DE 
PESSOAS 

PRAÇA ou VIA 
PÚBLICA 290 30 19 1 340 684 

PARQUES e LAGOS 126 26   152 
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CONDUTA NATUREZA 
ORIENTAÇÃO 

NO LOCAL 
TERMO DE 

CONSTATAÇÃO 
INTERDIÇÃO 
DO LOCAL 

ENCAMINHADO 
À DELEGACIA 

TOTAL 

PISTAS DE 
CAMINHADAS 53 7 2  62 

CICLOVIAS 2    2 

RESIDÊNCIAS 107 19  2 128 

FUNCIONAMENTO DO 
COMÉRCIO 

ABERTURA ANTES 
DO HORÁRIO 7 26   33 

1146 

FECHAMENTO 
DEPOIS DO 
HORÁRIO 15 59   74 
FUNCIONAMENTO 
NÃO PERMITIDO 384 246 27 2 659 
AGLOMERAÇÃO DE 
PESSOAS 165 92  1 258 

FALTA DE EPI 3 6   9 
MEDIDAS 
PROFILÁTICAS 88 25   113 

FUNCIONAMENTO DA 
INDÚSTRIA ou 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

ABERTURA ANTES 
DO HORÁRIO     0 

35 

FECHAMENTO 
DEPOIS DO 
HORÁRIO     0 
FUNCIONAMENTO 
NÃO PERMITIDO 14 13   27 
AGLOMERAÇÃO DE 
PESSOAS 4 1   5 

FALTA DE EPI     0 
MEDIDAS 
PROFILÁTICAS 3    3 

TOTAL 1557 709 59 9 2334 
Fonte: Secretaria Municipal de Defesa Social 

Figura 33 - Demonstrativo de Ocorrências Relacionadas ao Isolamento Social [2020] 

* Os atendimentos se iniciaram em 22/03/2020.  
** Atendimentos atualizados até 23/07/2020. 

Fonte: Secretaria Municipal de Defesa Social 
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Figura 34 - Demonstrativo Percentual em relação às ocorrências constatadas 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Defesa Social 

 

Figura 35 - Demonstrativo percentual em relação às medidas adotadas nas ocorrências 
constatadas 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Defesa Social 

  

Funcionamento do 
Comércio

49%

Aglomeração de 
Pessoas

29%

Indústrias e 
Construção Civil

1%

Narguilê ou Similares
1%

Quebra de 
Isolamento

0%

Não uso de Máscaras
9%

Eventos, Esportes
11%

ORIENTAÇÃO NO 
LOCAL

67%

TERMO DE 
CONSTATAÇÃO

30%

INTERDIÇÃO DO 
LOCAL

3%

ENCAMINHADO À 
DELEGACIA

0%



 

 
Londrina contra o Coronavírus: Ações empreendidas para o combate à pandemia na cidade de Londrina 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

157 

8.2. Medidas para enfrentamento dos impactos econômicos causados pelo 

isolamento social 

O isolamento social para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus 

acarretou redução de receitas e aumento de despesas, principalmente nas áreas de 

Saúde e Assistência Social, gerando no Município um déficit projetado de 100 milhões 

de reais para o exercício financeiro de 2020, conforme planilha de acompanhamento 

da receitas e despesas elaborada pela Secretaria Municipal da Fazenda. A Secretaria 

de Assistência Social é uma das pastas que ilustra com clareza os gastos que tiveram 

de ser empreendidos, frente à crise sanitária e social por que passa o Brasil e o 

mundo. 

Nessa toada, até o presente momento (junho de 2020), foram utilizados R$ 

2.602.333,46 (dois milhões, seiscentos e dois mil reais, trezentos e trinta e três reais 

e quarenta e seis centavos), em diversas despesas, tais como aquisição de cestas 

básicas, aquisição de kits lanches, aquisição de gêneros alimentícios e materiais de 

higiene e limpeza para os acolhimentos emergenciais, pagamento de prestadores de 

serviços, como as merendeiras e auxiliares de serviços gerais, e pagamento de 

Benefícios Eventuais Emergenciais. 

Foram utilizadas, ainda, subvenções sociais voltadas à manutenção dos 

acolhimentos emergenciais e da complementação do atendimento do acolhimento 

institucional – pernoite. 

Verifica-se como necessário, neste momento, recompor o orçamento da 

política de assistência social, a fim de suprir déficits já identificados em decorrência 

da necessidade de concentração de gastos, neste período, e consequente antecipação 

de emprego de valores disponibilizados para todo o exercício, além de se assegurar 

valores adicionais para atendimento ao que se coloca como impacto dessa situação 

de emergência. 

São estimados, a priori, os seguintes aportes: 

a) Para a garantia dos valores necessários à retomada da previsão do 

orçamento para as demandas de 2020 e cobertura dos déficits já 

apurados: R$ 1.050.817,16 (um milhão e cinquenta mil, oitocentos e 

dezessete reais e dezesseis centavos) *Dado 31/05/2020. 
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b) Para a cobertura da demanda de benefícios socioassistenciais, 

considerando-se a manutenção das médias aferidas e, ainda, a 

necessidade de previsões para quando da interrupção dos repasses 

das esferas estadual e federal: R$ 3.847,707,50 (três milhões 

oitocentos e quarenta e sete mil, setecentos e sete reais e cinquenta 

centavos) *Dado 31/05/2020. 

c) Para a instalação/manutenção de quatro unidades de acolhimento 

institucional para população em situação de rua, sendo uma voltada a 

pessoas idosas nessa condição: R$ 597.007,22 (quinhentos e noventa 

e sete mil e sete reais e vinte e dois centavos). 

d) Para a ampliação de parceria no acolhimento institucional da 

população em situação de rua, com OSC já prestadora desse serviço: 

R$ 187.800,00 (cento e oitenta e sete mil e oitocentos reais).  

e) Para a contratação de profissionais em regime de urgência e por 

tempo determinado, para apoio às equipes de referência e para 

substituição de profissionais afastados: R$ 55.966,36 (cinquenta e 

cinco mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos) 

por mês, durante o período de 06 (seis) meses, totalizando R$ 

335.798,16 (trezentos e trinta e cinco mil setecentos e noventa e oito 

reais e dezesseis centavos). 

f) Horas extraordinárias para servidores(as): R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais) por mês para a Gerência de Transferência de Renda, por três 

meses, totalizando R$ 90.000,00 (noventa mil reais); 

VALOR TOTAL NECESSÁRIO PARA SUPRIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: R$ 6.109.130,04 (seis milhões, cento e nove mil, cento e trinta 

reais e quatro centavos), dos quais R$ 5.683.331,88 (cinco milhões, seiscentos e 

oitenta e três mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) - fonte livre, 

e R$ 425.798,16 (quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e 

dezesseis centavos) – provenientes do IGD.  

As previsões apresentadas acima foram levantadas pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Londrina, no entanto, é possível antecipar que o 
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aumento dos gastos são estará restrito apenas à SMAS, todavia, se estenderá a todas 

as Secretarias, de maneira direta e indireta. 

Frente a esse cenário, a Secretaria de Fazenda, em parceria com a Secretaria 

de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Controladoria-Geral do Município, 

Procuradoria Jurídica, Secretaria Municipal de Governo, entre outros setores 

responsáveis pelo planejamento de funcionamento da Prefeitura, tomaram as 

seguintes medidas, com vistas à reversão do déficit projetado: 

1. O Comitê Especial de Gestão Orçamentária e Financeira, instituído pelo 

Decreto nº 185/2020 (3933698) implementou as seguintes ações: 

a. Determinou o cancelamento de restos a pagar, no montante de 3,9 

milhões de reais (3933863), conforme Decreto nº 1386/2019 (3933724), 

que dispôs sobre o cancelamento de restos a pagar; 

b. Suspendeu a aquisição de computadores com recursos livres 

(3933863); 

c. Decidiu pela possibilidade de novas contratações de servidores 

públicos somente para as Secretarias de Saúde, Educação e 

Assistência Social (3933863); 

d. Determinou a redução de contratos de natureza continuada e a 

utilização de atas de registros de preços (3933890); 

e. Decidiu pelo contingenciamento de despesas (3933890) - Decreto nº 

448/2020 (3933647); 

f. Aprovou encaminhar PL para suspender as contribuições ao Fundo de 

Saúde da CAAPSML (3933890) – aprovado através da Lei nº 13.034/2020 

(3933745); 

g. Verificou a viabilidade de devolução de recursos do Fundo de Reformas 

da Câmara Municipal (3933890), aprovada através pela Lei nº 

13.031/2020, com a liberação de 20 milhões de reais (3933767); 

h. Suspendeu a realização de horas extras na administração direta e 

indireta, exceto saúde, assistência e fiscalização (3933923); 

i. Orientou a Administração a dar preferência à utilização de recursos 

vinculados à realização das despesas do Município (3933890); 
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j. Decidiu pela suspensão da contratação de estagiários (3933923); 

k. Determinou a redução de repasses ao PROMIC e ao FEIPE (3933923); 

l. Suspendeu o pagamento da licença-prêmio, por três meses, a partir de 

abril/2020 (3933923); 

m. Aprovou a suspensão de todas as viagens, por tempo indeterminado 

(3933923); 

n. Determinou a suspensão do pagamento de jornada estendida aos 

servidores a partir de abril/2020, com exceção da Secretaria Municipal 

de Saúde e Educação (3933923); 

2. Aprovada a Lei nº 13.032/2020 (3933767), que autoriza o Executivo Municipal a 

destinar 5 milhões de reais, a título de garantia, o que irá gerar 50 milhões de 

reais em crédito, beneficiando microempreendedores individuais, micro e 

pequenas empresas; 

3. Foi encaminhado ao Legislativo Municipal projeto de lei para conceder prazo 

ao contribuinte para adesão ao Programa de Regularização Fiscal – PROFIS 

(3933801). O referido projeto foi aprovado como Lei nº 13.107/2020, no dia 7 de 

julho de 2020.; 

 

Ademais, é possível destacar ações empreendidas pela Diretoria de 

Planejamento, que está vinculada à Secretaria de Planejamento, Orçamento e 

Tecnologia: 

4. Orientação às Secretarias da PML para cancelamento dos processos de 

contratação de novas obras, em acordo com as deliberações do Comitê 

Especial de Gestão Orçamentária e Financeira, instituído pelo Decreto nº 185, 

de 14 de fevereiro de 2020. A despeito disso, foi mantido o esforço para a 

continuidade das obras já iniciadas, no sentido de se manter os prazos para 

as suas respectivas execuções. 

5. O pedido de suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas pelo 

Município com a União, a partir da edição da Lei Complementar nº 173, de 27 de 

maio de 2020. 
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6. A adesão ao programa de entrega de recursos da União, na forma de auxílio 

financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e ao Municípios, no exercício de 

2020, e a ações de enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), 

conforme a alínea b, Inciso I, do § 1º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio 

de 2020. 

 

Considerando a conjuntura vivenciada, a Prefeitura Municipal de Londrina 

procurou empreender ações com o objetivo de redução dos gastos. Nesse sentido, a 

Secretaria de Fazenda elaborou o seguinte quadro com informações e a previsão de 

economia em reais. 

 

Tabela 13 - Ações empreendidas pelo poder público municipal a fim de redução de gastos 

Ação Previsão em R$ 
Contingenciamento de 15% das despesas de custeio (R$ 19.000.000,00) 
e 80% das despesas com investimentos, manutenção apenas das obras 
em andamento (R$ 17.000.000,00). 
Redução dos contratos de natureza continuada e das atas de registros 
de preços – o objetivo é atender ao montante contingenciado. R$ 36.000.000,00 
Encaminhamento de projeto de lei suspendendo as contribuições de 
3% para o Fundo de Saúde da CAAPSML e redirecionando os valores 
para a Autarquia Municipal de Saúde.  R$ 18.000.000,00 
Devolução pelo Legislativo Municipal de R$ 20 milhões do fundo 
mantido pela Câmara Municipal para reformas. R$ 20.000.000,00 
Suspensão das novas contratações de servidores e estagiários, exceto 
Saúde e Assistência.1 R$ 1.000.000,00 
Redução repasse Cultura – PROMIC R$ 2.000.000,00 
Redução repasse FEIPE R$ 2.000.000,00 
Suspensão do pagamento da licença-prêmio por três meses, a partir 
de abril/2020, prorrogada por mais três meses. R$ 5.000.000,00 
Suspensão das horas extras, a partir de abril/20, exceto saúde, 
assistência, fiscalização e outros casos que se mostrarem 
imprescindíveis, os quais deverão ter autorização prévia deste Comitê. R$ 6.000.000,00 
Solicitado, aos Secretários, Plano de Ação, visando à utilização das 
fontes vinculadas, junto aos Conselhos. R$ 7.500.000,00 
Suspensão de todas as viagens por tempo indeterminado, excetuando 
aquelas imprescindíveis e pertinentes ao momento, com prévia 
autorização, conforme já dispõe decreto. R$ 1.000.000,00 
Suspensão do pagamento da jornada estendida já a partir de 
abril/2020 para todos os servidores, com exceção das Secretarias 
Municipais de Saúde e Educação. R$ 1.000.000,00 
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Aporte de recursos no Fundo Garantidor, proposta apresentada pelo 
Executivo, através do IDEL, objetivando auxílio financeiro aos micro e 
pequenos empresários. (R$ 5.000.000,00) 
   

TOTAL R$ 94.500.000,00 
Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda 

 

8.3. Ações empreendidas por outras Secretarias, para diminuição do 

impacto econômico da pandemia 

8.3.1. Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda 

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) é 

responsável, em âmbito municipal, pelo estímulo e implementação de ações nas 

áreas de trabalho, emprego, geração de renda e fomento ao empreendedorismo. É 

também responsável pela administração do Sine de Londrina. O desenvolvimento de 

suas atividades sempre teve por principal base física edifícios centrais, os quais 

contam, em tempos normais, com fluxo alto de pessoas e que abriga uma das 

maiores praças de atendimento da cidade. Ante as consequências econômicas da 

pandemia, fez-se desafio garantir a continuidade dos serviços, sem prejudicar a 

segurança dos agentes públicos e dos demais cidadãos. Nesse sentido, a Secretaria 

alterou a dinâmica de trabalho, de maneira geral, implementando, de acordo com as 

diretivas municipais, o trabalho remoto, além de procurar facilitar o acesso do 

usuário do serviço por vias remotas, como telefone e meios digitais. 

A Secretaria ainda manteve atendimentos presenciais, haja vista a 

necessidade desse tipo de atendimento, em alguns casos específicos, empreendidos 

pela Secretaria, como o Seguro-Desemprego; no entanto, foi estipulada uma 

limitação, e diversas adaptações foram aplicadas, para maior segurança dos 

servidores e dos cidadãos atendidos. Para além das mudanças na rotina de trabalho 

e de atendimento, é possível ressaltar duas atividades que foram aprimoradas, a fim 

de diminuir os impactos econômicos e, consequentemente, sociais que o isolamento 

social ocasiona. 
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Seguro-Desemprego 

Em um momento quando o desemprego aumentou e muitas pessoas 

passaram a necessitar contar com o seguro-desemprego, para manter a 

subsistência até a recolocação, a SMTER garantiu o acesso célere ao benefício. O 

trabalhador, ao agendar para dar entrada no benefício, consegue atendimento no 

dia seguinte. De maio até o fechamento deste relatório, 2.083 pessoas tiveram seus 

requerimentos habilitados. 

O órgão, que é o único de Londrina que realiza as habilitações ao benefício, 

estabeleceu sistema de agendamento célere e absolutamente adequado à 

quantidade de requerentes, garantindo ao trabalhador que a ele tivesse direito toda 

a facilidade no acesso à renda temporária. Um tutorial também é disponibilizado 

na página da Prefeitura de Londrina, destinada a instruir o trabalhador sobre como 

requerer o benefício on-line. 

 

Microcrédito Orientado 

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMTER, é parceira da Fomento Paraná, 

no auxílio ao microempreendedor, por meio do microcrédito orientado. A SMTER 

desenvolveu uma estrutura remota de cadastro e orientação dos trabalhadores, 

elogiada pela própria Fomento Paraná como uma das mais eficientes do Estado. A 

expectativa da SMTER era a de superar R$ 1 milhão em créditos concedidos com 

sua ajuda, em 2020, valor alcançado em julho do referido ano. As orientações e 

informações, além da entrega de documentos, são feitas de forma digital, pelo e-

mail microcrédito@londrina.pr.gov.br.  

Em vista da importância das atividades da Secretaria para a estabilidade 

econômica e social, a SMTER assegurou que o acesso a seus serviços não fosse 

prejudicado pela série de cuidados necessários ao enfrentamento do vírus, 

permanecendo com os serviços ao trabalhador e ao empreendedor e tomando 

todas as medidas, de sorte que a prestação deles ocorra de forma segura e 

salubre. 

 

mailto:microcrÃ©dito@londrina.pr.gov.br
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8.3.2. Sercomtel SA - Telecomunicações 

 

A pandemia do Coronavírus (COVID-19), no Brasil, exige que medidas de 

prevenção sejam adotadas pela população em geral, como evitar a aglomeração de 

pessoas, utilizar máscaras de proteção, manter o distanciamento social, evitar 

deslocamentos não essenciais e ter atenção com a higienização pessoal. Em virtude 

dessa nova configuração de relações sociais, forçada pela crise que a sociedade 

perpassa, faz-se necessária a participação de todas as instituições – e a Sercomtel 

S.A Telecomunicações, como empresa de economia mista do Município de Londrina, 

buscou maneiras de continuar prestando serviço com excelência, haja vista a 

importância que os meios de comunicação alcançaram, frente à necessidade de 

distanciamento social. A conectividade proporcionada pela banda larga e telefonia 

tornou-se ferramenta indispensável, neste momento da pandemia. 

Nesse sentido, a Sercomtel empreendeu ações e estabeleceu novas rotinas, 

a fim de garantir, aos seus clientes, conectividade de Banda Larga e Voz, para acesso 

à informação, entretenimento, trabalho e conexão, possibilitando a continuidade de 

atividades econômicas da cidade e reduzindo, assim, o impacto social resultante da 

diminuição das atividades econômicas causadas pelo isolamento social. 

De maneira a enfrentar a pandemia da melhor forma possível, a Sercomtel 

S.A Telecomunicações tem tomado medidas para garantir o funcionamento dos 

serviços, apoio especial aos serviços de saúde, segurança pública e aos clientes, e 

informação para a população em geral. 

Nessa perspectiva, estruturou medidas e ações para prevenção ao 

Coronavírus (COVID-19), que estão sendo executadas para o enfrentamento da 

pandemia, no ambiente empresarial. 

Em 16/03/2020, foi realizada uma reunião presencial com a participação de 

representantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA da Sercomtel 

S.A. Telecomunicações, áreas de Recursos Humanos - ARH, Administração Geral-

AAG, Técnico de Segurança do Trabalho, Médico do trabalho e coordenador do PCMSO 

(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da Sercomtel 

Telecomunicações, Rodrigo Pereira Bettega, que participou de reunião do Centro de 
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Operações de Emergências em Saúde Pública de Londrina (COESP), para a avaliação 

conjunta de itens, com o objetivo de evitar e prevenir o contágio do Coronavírus 

(COVID-19) no ambiente empresarial. 

Foi emitida pela Sercomtel S.A Telecomunicações a Resolução nº 26/2020, de 

19/03/2020, retificada pela Resolução nº 038/2020, que instaura o Comitê de Crise 

para adoção de medidas de enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), no ambiente 

de trabalho da Sercomtel, composto por representantes da Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes - CIPA(Presidente da CIPA da área de Planejamento, Vice-

Presidente da CIPA da área de Planejamento de Engenharia-EPE), área de Recursos 

Humanos - ARH, Administração Geral - AAG, Jurídica - PJU, Regulatória - ERI, 

Relacionamento com Clientes - CRC, Implantação e Manutenção - EIM, Coordenação 

de Gestão de Riscos e Compliance, e Assessoria de Imprensa. Foram instituídas 

também as regras e medidas de prevenção ao Coronavírus (COVID-19), no ambiente 

de trabalho. A Resolução nº 27/2020, de 20/03/2020, complementa a adoção de 

medidas de enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), no ambiente de trabalho da 

Sercomtel. Por sua vez, a Resolução nº 32/2020, de 13/04/2020, determina que todos 

os empregados que estejam trabalhando presencialmente façam a utilização correta 

de máscaras de proteção. 

Por outro lado, para enfrentamento e prevenção do Coronavírus (COVID-19), 

foram realizadas as seguintes ações, pela Sercomtel, junto aos clientes e à população 

em geral:  

• Disponibilização de mecanismos de comunicação para as autoridades 

sanitárias, baseados no envio gratuito de mensagens de cunho informativo 

(SMS-Short Message Service - Serviço de Mensagens Curtas), na telefonia 

móvel sobre o Coronavírus (COVID-19); 

• Acesso gratuito, sem consumo de franquia, dos clientes da telefonia móvel, ao 

aplicativo “Coronavírus-SUS”; 

• Reforço na estrutura de backbone (parte técnica), para garantia de tráfego de 

banda larga na rede nacional e mundial; 

• Plantão de equipes de manutenção, para atendimento às necessidades dos 

clientes;  
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• Colocada à disposição do Ministério da Saúde o Tridígito 196, para ações de 

atendimento que envolvam a atual pandemia;  

• Envio de mensagem de voz a todos clientes, para acesso ao site Sercomtel 

(https://www.sercomtel.com.br/), para emissão de 2ª via de faturas e 

contratação de serviços; 

• Prorrogação de vencimentos das faturas, em condições especiais, como no 

caso de atraso na entrega das mesmas pelos Correios; 

• Análise, conforme a demanda individual de cada cliente, a fim de solucionar 

problemas pontuais, gerados por conta da pandemia. 

• Encaminhamento somente com 07 (sete) dias a 1ª notificação (por e-mail ou 

mensagem de voz ou SMS) informando sobre a existência de débito vencido, e 

depois de transcorridos 23 (vinte e três) dias da notificação de existência de 

débito vencido, é que a Sercomtel suspenderá parcialmente o provimento do 

serviço.  

• Adoção de ações negociais de débito, analisando caso a caso todas as 

situações de pessoas jurídicas e pessoas físicas. 

• Oferta de facilidades no parcelamento de faturas: entrada de 30% sobre o valor 

corrigido (multas + juros + correção monetária) e o restante parcelado em até 

10 parcelas, com juros de 1,0 % ao mês (valor mínimo de parcela = 50,00), ou 

também a opção de o valor total corrigido (multas + juros + correção 

monetária) ser dividido em 04 parcelas iguais: 1 entrada + 3 parcelas (valor 

mínimo da entrada e parcelas = 50,00). 

• Concessão de franquia adicional aos clientes, para todos os planos da telefonia 

móvel: 1 GByte a cada trinta dias, nos planos Pós-pagos, e 600 MBytes a cada 

trinta dias nos planos Pré-pagos; 

• Disponibilização, no site da Sercomtel, das ações juntos aos clientes e também 

internas, no Combate contra o Coronavírus (COVID-19)38; 

 
38 Disponível em: [https://www.sercomtel.com.br/institucional/contra-corona-virus]. Acesso em: 12 set. 2020. 

https://www.sercomtel.com.br/
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• Disponibilização, no site da Sercomtel, das informações do Ministério da Saúde 

e do número da Prefeitura de Londrina 08004001234, de contato para 

informações e prevenção ao Combate do Coronavírus (COVID-19)39; 

• Disponibilização, no site da Sercomtel, das informações sobre locais e/ou 

formas alternativas de pagamento da fatura dos serviços; 

• Disponibilização, no site da Sercomtel, das informações de comunicado aos 

acionistas com relação à suspensão dos atendimentos presenciais, em 

decorrência do Coronavírus (COVID-19); 

• Envio de e-mail aos principais advogados dos Acionistas; 

• Desenvolvimento, pela área de marketing, de campanha massiva de varejo da 

Sercomtel, com oferta do combo de serviços de Banda Larga de até 500Mega 

de velocidade, mais plano de Voz Ilimitado, por apenas R$ 10,00 mensais, nos 

dois primeiros meses, que está tendo uma ótima aceitação e atraindo novos 

clientes, nesse momento de isolamento social por causa da quarentena da 

pandemia do Coronavírus(COVID-19). 

É importante ressaltar que as ações empreendidas pela Sercomtel SA 

Telecomunicações buscam reduzir os possíveis impactos para as atividades 

econômicas da cidade de Londrina, na medida em que a empresa apoiou os setores 

da saúde, de assistência social e da educação da cidade, manteve o atendimento aos 

clientes, respeitando o distanciamento social e as medidas de segurança, sem 

prejuízo da qualidade da prestação de serviço. A Sercomtel também procurou 

facilitar e flexibilizou o pagamento dos débitos dos clientes com a empresa. Ampliou 

o acesso aos dados de rede móvel para seus clientes em um momento em que as 

ferramentas de comunicação são essenciais para a continuidade das atividades 

econômicas, mas também para acesso à informação e ao entretenimento essenciais 

em momentos como este no qual o mundo se encontra. 

 

8.3.3. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 

Para além das ações preventivas dentro do ambiente de trabalho, como o 

cuidado redobrado com a higienização de todo seu espaço físico, a distribuição dos 

 
39 Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/. Acesso em: 10 jun. 2020. 

https://coronavirus.saude.gov.br/
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EPI e a opção, quando possível, do teletrabalho, a Secretaria adotou algumas ações 

para que os atendimentos fossem mantidos de maneira segura e que a população 

não fosse prejudicada. 

 

Atendimento ao Produtor Rural 

De modo que o atendimento no setor da Nota do Produtor não fosse 

prejudicado, a SMAA implantou sistema de atendimento por agendamento. Foi 

disponibilizado um telefone específico, para que o produtor possa agendar o seu 

atendimento. Ao ligar, o produtor é orientado por um servidor que está trabalhando 

em home-office, o  qual tenta ajudar o produtor remotamente, inclusive dando 

suporte para que o mesmo possa emitir a Nota Fiscal Eletrônica de forma on-line, no 

site da Receita Estadual. Na impossibilidade de resolver por telefone, o agendamento 

é feito.  

Os atendimentos são realizados em intervalos de 30 minutos ou mais, se 

necessário, para que não haja aglomeração.  

Demais questionamentos não relacionados à Nota do Produtor também estão 

sendo respondidos por e-mail, centralizando no endereço 

agricultura@londrina.pr.gov.br. Está sendo feito acompanhamento, para que nenhum 

munícipe fique sem retorno. 

Quando do comparecimento do produtor para seu atendimento pré-

agendado, o mesmo é orientado a aguardar na entrada da SMAA, num espaço 

reservado para o atendimento. O servidor vai até o produtor, colhe os documentos e 

informações, realiza as atividades internas necessárias e retorna com os 

comprovantes para o produtor, concluindo assim o atendimento. 

 

Curso de manipulação de alimentos 

A Diretoria de Abastecimento oferece mensalmente o curso de Orientação 

para Manipuladores de Alimentos. As aulas seriam executadas presencialmente, no 

Centro de Educação Ambiental (CEA), auditório da SMAA, localizado dentro do Parque 

Arthur Thomas. O curso possui convênio da Vigilância Sanitária e é uma exigência da 

Lei Municipal nº 6793, de outubro de 1996, a qual determina a obrigatoriedade do 
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treinamento em higiene de alimentos para todos os trabalhadores que atuam em 

quaisquer fases da cadeia alimentar, desde a produção até o consumo. Durante a 

pandemia, a Secretaria desenvolveu uma forma de oferecer o curso on-line, sem 

perder a qualidade e com o fornecimento de certificado.  

 

Restaurante Popular 

Seguindo as orientações do Decreto Municipal nº 484, o Restaurante Popular 

de Londrina reabriu dia 20/04/2020, seguindo todas as normas de segurança 

recomendadas. As mesas foram readequadas, para manter o distanciamento de 2m, 

e atendimento está sendo feito com limitação do número de usuários, que é, no 

máximo, 50% (cinquenta por cento) da capacidade total do local. A higienização do 

espaço foi reforçada, está sendo feita a desinfecção da catraca de entrada e saída, 

foram colocadas embalagens de álcool em gel 70% para a higienização das mãos e, 

para aqueles que preferirem, há sabonete, papel toalha e uma pia para a lavagem 

mais completa das mãos. Além disso, a entrada no restaurante está aberta somente 

às pessoas que estiverem usando máscaras de proteção. Todos os profissionais do 

estabelecimento estão utilizando luvas, máscaras e avental. 

No primeiro dia de abertura gradual, foram servidas 50 refeições. No 

decorrer dos dias, o movimento foi aumentando e, atualmente, estão sendo servidas 

em média 200 refeições. Antes da pandemia, o restaurante servia em média 600 a 

700 refeições por dia. Acredita-se que o movimento tenha diminuído por conta do 

isolamento social e da recomendação de somente sair de casa em caso de 

necessidade. 

 

8.3.4. Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 

 

Desde o início da pandemia causada pela COVID-19, e pautada pelos decretos 

exarados pelo Município de Londrina, a Secretaria Municipal de Obras e 

Pavimentação vem adotando todas as medidas possíveis, a fim de preservar a saúde 

daqueles que procuram os nossos serviços e dos nossos servidores. 
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Tendo em vista o amplo leque de serviços prestados por essa Secretaria, que 

vai desde a aprovação de um simples projeto de reforma de um imóvel particular, até 

o acompanhamento, fiscalização e desenvolvimento de projetos e execução de 

grandes obras públicas em andamento, na nossa cidade, isso sem falar na aprovação 

de novos loteamentos, na concessão de Habite-se, pavimentação de vias, dentre 

tantos outros serviços afins, foi necessário buscar novas formas de atender às 

necessidades do nosso público. 

Para que as obras públicas possam continuar, os nossos servidores 

operacionais são munidos de máscaras, além dos demais EPI que já utilizavam, e são 

constantemente orientados a manter distanciamento uns dos outros, durante a 

execução do serviço. 

Nas esferas técnica e administrativa, adotou-se o teletrabalho para os 

servidores cujas atribuições tenham caráter que lhes permita fazer, sem prejuízo da 

execução de suas funções, enquanto outros servidores estão trabalhando 

presencialmente, o estão fazendo em regime de escala de revezamento. 

O atendimento ao público,, na Praça de Atendimentos passou a ser feito com 

agendamento prévio, para evitar aglomerações, e os agendamentos podem ser feitos 

por telefone, e-mail ou através do site oficial do Município. Os servidores lotados na 

Praça de Atendimentos trabalham em regime de escala de revezamento, a fim de 

garantir o distanciamento entre eles, nas estações de trabalho, e, além do uso 

obrigatório de máscara, é disponibilizado álcool em gel em todas as mesas de 

atendimento. Tomou-se ainda o cuidado de sinalizar as cadeiras disponíveis para o 

público, de maneira a guardarem distanciamento uns dos outros, enquanto aguardam 

o atendimento. 

Importante salientar que há um esforço coletivo para que o atendimento ao 

público externo e também interno dessa Secretaria não pare, e, para isso, todos os 

servidores estão disponibilizando mais de um canal de atendimento a todos os que 

necessitem de qualquer tipo de serviço e/ou informação, seja através de e-mails, 

seja pelos telefones fixos e móveis de uso pessoal do servidor.  
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Considerações 

Percebe-se que o problema produzido pela Pandemia da Covid 19 transcende 

as fronteiras das áreas mais diretamente ligadas à Saúde e envolve praticamente 

todos os campos de atuação da administração pública, em todo o mundo. Diante de 

um inimigo desconhecido ou com poucas informações para amparar as decisões de 

saúde pública, alguns consensos foram assumidos e replicados pelo mundo, como a 

necessidade de isolamento social. Essa atitude foi compreendida e efetivada de 

diferentes formas pelos governos, mundo afora. Enquanto uns responderam com 

rapidez, interrompendo o ciclo de proliferação do vírus, outros foram lenientes e 

relativizaram a gravidade da situação, para não afetarem a economia, o que se 

refletiria em consequências desastrosas, com um número de mortes muito acima da 

média mundial. 

Além do isolamento social e da ampliação da testagem, houve uma corrida 

contra o relógio para se preparar a infraestrutura necessária para o enfrentamento 

do que estava por vir. Contudo, o desafio demonstrou-se enorme, diante da escassez 

de recursos físicos e humanos disponíveis e da imprevisibilidade do que viria. Houve 

uma corrida em duas frentes: a da ciência em busca de compreensão do problema e 

de respostas mínimas para o seu enfrentamento e, por outro lado, os governos de 

todo o mundo precisaram se adequar à nova realidade, com a rapidez de quem tem 

sob sua responsabilidade a preservação de vidas humanas ameaçadas. 

Sem dúvida, o socorro à vida tornou-se o principal desafio a enfrentar, mas 

seus impactos sobre diferentes áreas não poderia ser negligenciado. Diante da crise 

multidimensional, ações de âmbito social são imprescindíveis e complementares, 

com os desdobramentos deletérios provocados pela situação extrema, que 

rapidamente se traduziu em carência de bens essenciais, para uma boa parte da 

população.  

Em face da magnitude do problema e da sua dimensão temporal, muito além 

do que se poderia prever inicialmente, percebeu-se que a questão sanitária 

produziria impactos profundos em todo o tecido social e inevitavelmente afetaria 

profundamente a economia. Como resposta, vários governos em todo o mundo 

fizeram uso de um receituário consagrado em momentos extremos e instituíram 
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programas de transferência direta de renda, socorro às empresas mais frágeis e 

introdução de mecanismos capazes de preservar os empregos.  

Grande parte dos países adotou uma renda básica emergencial, programas 

de transferência de renda direta e socorro aos setores informais. Em certos países, 

como a Alemanha, o Estado passou a assumir parte dos salários dos trabalhadores 

e, como contrapartida, as empresas se comprometeram a preservar os empregos. 

Outra ação comum tem sido a prorrogação da data de recolhimento de tributos, o que 

dá folego para a economia se recuperar. A ampliação das linhas de crédito para 

financiar consumo e produção, é outro receituário recorrente, para reativar a 

economia e, em particular, salvar as pequenas empresas. 

A Prefeitura Municipal de Londrina notabilizou-se por sua ação rápida, diante 

da pandemia. Aos primeiros sinais da doença, o governo municipal, na figura do 

próprio Prefeito, com formação em Medicina, assumiu a responsabilidade pela 

coordenação das atividades de combate à crise. Foi formada uma força-tarefa capaz 

de potencializar e expandir a capacidade instalada na área de saúde, de forma a 

enfrentar o que se avizinhava, ainda mais considerando que a cidade de Londrina é 

um centro regional no atendimento à saúde. Salvar vidas foi assumido como 

prioridade absoluta, sendo uma das primeiras cidades do país a fechar escolas e o 

comércio local. A escassez de tempo, a expansão rápida da pandemia e a 

impossibilidade de reversão posterior de atitudes lenientes deram a tônica das ações 

empreendidas. 

Desde o início, a Prefeitura Municipal de Londrina pautou-se por indicadores 

técnico-científicos para tomar decisões. O próprio Prefeito, desde o surgimento dos 

primeiros casos de COVID-19 no Município, passou a realizar periodicamente lives 

para comunicar à população a situação da pandemia na cidade. A transparência e as 

ações pautadas por sustentação científica tornaram-se os fundamentos das políticas 

públicas, desde o início do problema, o que veio a se sintonizar com uma das 

principais marcas imprimidas pela gestão, balizada na transparência e proximidade 

com o cidadão. 

Diante da dimensão assumida pela pandemia, em todo o mundo, e de forma 

particular, no Brasil, agravada pela escassez de informações e ausência de mapas 
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confiáveis para lidar com o imponderável, o governo municipal progressivamente foi 

traçando suas políticas de ação em diferentes frentes que apresentavam 

complementariedade, além dos esforços diretamente ligados à área de Saúde, com a 

ampliação da capacidade de atendimentos, com a aquisição de respiradores, EPI e 

demais materiais médicos essenciais. As ações estenderam-se ao campo social e 

econômico, socorrendo os mais vulneráveis, por meio da Secretaria de Assistência 

Social e afins, como a Secretaria de Educação, a qual, após a paralisação das 

atividades presenciais, não deixou de dar suporte às instituições de ensino, a fim de 

identificar as dificuldades e suprir, na medida do possível, as necessidades 

alimentares dos alunos que usufruíam da merenda escolar em período letivo 

presencial.  

A Secretaria da Mulher, por sua vez, buscou acompanhar de maneira 

sistemática as situações de violência doméstica e manteve o acolhimento 

funcionando de maneira segura, com base nas indicações sanitárias. A Secretaria de 

Cultura se adequou à nova realidade e realizou atividades culturais de maneira 

remota. Entre estas, é possível citar inúmeras Secretarias que aprimoraram a 

dinâmica diária, para se adequar à nova realidade: Secretaria do Idoso, Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento, Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, entre outras, 

que foram apresentadas no documento. 

Se, por um lado, algumas dimensões da vida haviam sido reduzidas e até 

mesmo paralisadas, as necessidades básicas nunca pararam. As pessoas 

precisavam comprar comida, material de higiene e limpeza, remédios, gás, pagar 

água, luz, condomínio, aluguel, prestação da casa, o que impôs a necessidade de uma 

visão ampliada sobre o contexto apresentado. Em vista da nova realidade é que a 

Secretaria de Recursos Humanos e a Diretoria de Tecnologia da Informação 

trabalharam para que as atividades essenciais ao poder público se mantivessem 

ativas, apoiando o servidor com a nova dinâmica de atividade remota. Para além 

disso, vale destacar os esforços das Secretarias de caráter estratégico, como a da 

Fazenda, Gestão Pública, Governo, Controladoria-Geral, Planejamento, Orçamento e 

Tecnologia, as quais buscaram os meios possíveis para a diminuição dos impactos 

financeiros junto aos cofres da Prefeitura Municipal de Londrina. 
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Diante de uma calamidade com as proporções superlativas da Covid-19, uma 

lição parece ser inquestionável: a imprescindível e intransferível função do Estado 

em assegurar um serviço público e universal de saúde, o que demanda recursos 

adicionais e que, se não houver uma capacidade instalada razoavelmente apropriada, 

a adequação às contingências emergenciais pode se demonstrar tardia. Além do 

mais, o problema da pandemia vem demonstrar mais uma vez a interconectividade 

entre diferentes dimensões que envolvem a vida e que só podem ser compreendidas 

apropriadamente, a partir de suas conexões e relações sistêmicas. Um problema de 

saúde, inevitavelmente, impacta na dimensão social e econômica – e é nesse 

emaranhado de relações interdependentes que se tem que captar a complexidade do 

desafio.  

O Estado se revela imprescindível e insubstituível, em face de questões que 

impactam a dignidade humana e a preservação da vida, quando esta está sob ameaça 

latente. Há que se distinguir o plano da cidadania, no qual se impõem direitos e 

obrigações cívicas, e os domínios de mercado, em que tudo se reduz à capacidade 

individual de pagamento pelos serviços prestados. A pandemia vem nos ensinar que, 

em certas situações, precisamos de uma outra lógica, de uma outra racionalidade de 

convivência, em que o pacto social em favor da preservação da vida se deve impor 

sobre interesses particulares. Essa posição precisa ser realçada como verdadeiro 

imperativo ético a nos guiar. 
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ANEXO A – ATOS LEGAIS 
Quadro 1 - Atos legais, em âmbito federal, relacionados com o combate à pandemia 
no Brasil 

Atos normativos da União Ementa 

Lei nº 14.020, de 6.7.2020 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. Mensagem de veto 

Publicada no DOU de 

7.7.2020 

Resolução nº 7, de 3.7.2020 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. 
Publicada no DOU de 

6.7.2020 

Emenda Constitucional nº 

107, de 2.7.2020 

Adia, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais 

de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos. 

Publicada no DOU de 

3.7.2020 

Lei nº 14.019, de 2.7.2020 Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre 

a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual 

para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao 

público, em vias públicas e em transportes públicos, sobre a 

adoção de medidas de assepsia de locais de acesso público, 

inclusive transportes públicos, e sobre a disponibilização de 

produtos saneantes aos usuários durante a vigência das medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente da pandemia da Covid-

19.   Mensagem de veto 

Publicada no DOU de 

3.7.2020 

Decreto nº 10.414, de 

2.7.2020 

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. 
Publicado no DOU de 

3.7.2020 

Decreto nº 10.413, de 

2.7.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14020.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao-7-20-PR.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc107.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc107.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14019.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10414.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10414.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10413.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10413.htm
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Atos normativos da União Ementa 

Publicado no DOU de 

2.7.2020 - Edição extra 

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. 

Decreto nº 10.412, de 

30.6.2020 

Altera o Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020, para prorrogar o 

período de pagamento do auxílio emergencial de que trata a Lei 

nº 13.982, de 2 de abril de 2020. 
Publicado no DOU de 

1º.7.2020 

Lei nº 14.018, de 29.6.2020  Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), no 

exercício de 2020, em razão do enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (Covid-19). Mensagem de veto 

Publicada no DOU de 

30.6.2020 

Lei nº 14.017, de 29.6.2020  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.   Mensagem de veto 
Publicada no DOU de 

30.6.2020 

Medida Provisória nº 988, 

de 30.6.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Cidadania, 

no valor de R$ 101.600.000.000,00, para o fim que especifica, e dá 

outras providências. 
Publicada no DOU de 

1º.7.2020 

Medida Provisória nº 986, 

de 29.6.2020 

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. 

Publicada no DOU de 

30.6.2020 

Decreto nº 10.407, de 

29.6.2020 

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. Publicado no DOU de 

30.6.2020 

Medida Provisória nº 985, 

de 25.6.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa, no 

valor de R$ 300.000.000,00, para o fim que especifica, e dá outras 

providências. 
Publicada no DOU de 

26.6.2020 

Lei nº 14.016, de 23.6.2020  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10412.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10412.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14018.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14017.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv988.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv988.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv986.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv986.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10407.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10407.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv985.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv985.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14016.htm
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Publicada no DOU de 

24.6.2020 

Dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação 

de excedentes de alimentos para o consumo humano. 

Decreto nº 10.404, de 

22.6.2020 

Altera o Decreto nº 10.277, de 16 de março de 2020, que institui o 

Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos 

da Covid-19. 
Publicada no DOU de 

23.6.2020 

Decreto nº 10.403, de 

19.6.2020 

Altera o Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019, que dispõe 

sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da 

administração pública federal e institui o Cadastro Base do 

Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. Publicado no DOU de 

19.6.2020 - Edição extra 

Medida Provisória nº 984, 

de 18.6.2020 

Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas 

gerais sobre desporto, e a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, 

que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor, e dá outras 

providências, em razão 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. 

Publicada no DOU de 

18.6.2020 - Edição extra 

Medida Provisória nº 983, 

de 16.6.2020 

Dispõe sobre as assinaturas eletrônicas em comunicações com 

entes públicos e em questões de saúde e sobre as licenças 

de softwares desenvolvidos por entes públicos. 
Publicada no DOU de 

17.6.2020 

Decreto nº 10.398, de 

16.6.2020 

Altera o Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020, para definir a 

base do Cadastro Único a ser utilizada para pagamento do auxílio 

emergencial estabelecido pelo art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de 

abril de 2020. Publicado no DOU de 

17.6.2020 

Portaria nº 413, de 

15.6.2020 

Dispor sobre o calendário de pagamentos e saques do auxílio 

emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. 

Publicada no DOU de 

15.6.2020 - Edição extra 

Medida Provisória nº 982, 

de 13.6.2020 

Dispõe sobre a conta do tipo poupança social digital. 

Publicada no DOU de 

13.6.2020 - Edição extra 

Lei nº 14.010, de 10.6.2020  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10404.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10404.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10403.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10403.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv984.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv984.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv983.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv983.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10398.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10398.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-413-20-mcidadania.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-413-20-mcidadania.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv982.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv982.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14010.htm
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Publicada no DOU de 

12.6.2020 

Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das 

relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da 

pandemia do coronavírus (Covid-19).   Mensagem de veto 

Medida Provisória nº 979, 

de 9.6.2020 

Dispõe sobre a designação de dirigentes pro tempore para as 

instituições federais de ensino durante o período da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente da 

pandemia da covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020. 

Publicada no DOU de 

10.6.2020 

Medida Provisória nº 978, 

de 4.6.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor de Transferências a 

Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 

60.189.488.452,00, para o fim que especifica, e dá outras 

providências. Publicada no DOU de 

4.6.2020 - Edição extra 

Medida Provisória nº 977, 

de 4.6.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor de Encargos Financeiros 

da União, no valor de R$ 20.000.000.000,00, para o fim que 

especifica, e dá outras providências. 
Publicada no DOU de 

4.6.2020 - Edição extra 

Medida Provisória nº 976, 

de 4.6.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, no 

valor de R$ 4.489.224.000,00, para o fim que especifica. 

Publicada no DOU de 

4.6.2020 - Edição extra 

Resolução nº 6, de 2.6.2020 Institui Grupo de Trabalho para a Consolidação das Estratégias 

de Governança e Gestão de Riscos do Governo federal em 

resposta aos impactos relacionados ao coronavírus, no âmbito 

do Comitê de Crise da covid-19. 
Publicada no DOU de 

3.6.2020 

Medida Provisória nº 975, 

de 1º.6.2020 

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. 
Publicada no DOU de 

2.6.2020 

Portaria nº 936, de 

29.5.2020 

Altera a Portaria RFB nº 543, de 20 de março de 2020, que 

suspende prazos 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). 

Publicada no DOU de 

29.5.2020 - Edição extra 

Lei nº 14.006, de 28.5.2020  Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para estabelecer 

o prazo de 72 (setenta e duas) horas para que a Agência Nacional 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv979.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv979.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv978.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv978.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv977.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv977.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv976.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv976.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-6-20-pr.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv975.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv975.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-936-ME.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-936-ME.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14006.htm
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Publicada no DOU de 

29.5.2020 

de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorize a importação e 

distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, 

equipamentos e insumos da área de saúde registrados por 

autoridade sanitária estrangeira e autorizados à distribuição 

comercial em seus respectivos países; e dá outras 

providências.   Mensagem de veto 

Medida Provisória nº 974, 

de 28.5.2020 

Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no 

âmbito do Ministério da Saúde. 

Publicada no DOU de 

28.5.2020 - Edição extra 

Decreto nº 10.384, de 

28.5.2020 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a apresentação 

obrigatória para o alistamento militar devido ao enfrentamento 

da pandemia da covid-19. 
Publicado no DOU de 

29.5.2020 

Lei Complementar nº 173, 

de 27.5.2020 

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.   Mensagem de veto Publicada no DOU de 

28.5.2020 

Portaria nº 9, de 27.5.2020  Revoga a Portaria Interministerial MJSP/MS nº 05, de 17 de março 

de 2020. 

Publicada no DOU de 

28.5.2020 

Medida Provisória nº 973, 

de 27.5.2020 

Altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, que dispõe sobre o 

regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de 

Processamento de Exportação. 
Publicada no DOU de 

28.5.2020 

Decreto nº 10.377, de 

27.5.2020 

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. 
Publicado no DOU de 

28.5.2020 

Medida Provisória nº 972, 

de 26.5.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor de Encargos Financeiros 

da União, no valor de R$ 15.900.000.000,00, para o fim que 

especifica e dá outras providências. 
Publicada no DOU de 

27.5.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv974.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv974.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10384.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10384.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%209-20-mjsp-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv973.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv973.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10377.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10377.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv972.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv972.htm
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Medida Provisória nº 970, 

de 25.5.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Saúde e 

da Cidadania, no valor de R$ 29.058.260.654,00, para os fins que 

especifica e dá outras providências. 
Publicada no DOU de 

26.5.2020 

Portaria nº 255, de 

22.5.2020 

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. Publicada no DOU de 

22.5.2020 - Edição extra 

Decreto nº 10.361, de 

21.5.2020 

Altera o Anexo ao Decreto nº 10.232, de 6 de fevereiro de 2020, 

que distribui o efetivo de Oficiais e Praças do Exército em tempo 

de paz para 2020. 
Publicado no DOU de 

22.5.2020 

Decreto nº 10.360, de 

21.5.2020 

Dispõe sobre a forma de identificação das autorizações de 

despesas relacionadas ao enfrentamento de calamidade pública 

nacional decorrente de pandemia e de seus efeitos sociais e 

econômicos. Publicado no DOU de 

22.5.2020 

Medida Provisória nº 969, 

de 20.5.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, no 

valor de R$ 10.000.000.000,00, para os fins que especifica, e dá 

outras providências. 
Publicada no DOU de 

20.5.2020 - Edição extra 

Medida Provisória nº 967, 

de 19.5.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, no 

valor de R$ 5.566.379.351,00, para os fins que especifica e dá 

outras providências. 
Publicada no DOU de 

19.5.2020 - Edição extra 

Decreto nº 10.352, de 

19.5.2020 

Reduz temporariamente a alíquota do Imposto sobre Produtos 

Industrializados incidente sobre o produto que menciona. 

Publicado no DOU de 

19.5.2020 - Edição extra 

Decreto nº 10.350, de 

18.5.2020 

Dispõe sobre a criação da Conta destinada ao setor elétrico para 

enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e 

regulamenta a Medida Provisória nº 950, de 8 de abril de 2020, e 

dá outras providências. 

Publicado no DOU de 

18.5.2020 - Edição extra 

Lei nº 13.998, de 14.5.2020  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv970.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv970.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-255-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-255-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10361.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10361.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10360.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10360.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv969.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv969.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv967.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv967.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10352.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10352.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10350.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10350.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13998.htm
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Publicada no DOU de 

15.5.2020 

Promove mudanças no auxílio emergencial instituído pela Lei nº 

13.982, de 2 de abril de 2020; e dá outras providências. 

Resolução nº 5, de 

13.5.2020 

Institui Grupo de Trabalho de Apoio aos Brasileiros no Exterior, 

em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus, no 

âmbito do Comitê de Crise da Covid19. Publicada no DOU de 

14.5.2020 

Resolução nº 4, de 

13.5.2020 

Institui Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações 

Estratégicas de Tecnologia da Informação, em resposta aos 

impactos relacionados à pandemia do coronavírus (Covid-19). Publicada no DOU de 

14.5.2020 

Medida Provisória nº 966, 

de 13.5.2020 

Dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por ação 

e omissão em atos relacionados com a pandemia da covid-19. 

Publicada no DOU de 

14.5.2020 

Medida Provisória nº 965, 

de 13.5.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, no valor de R$ 408.869.802,00, para os fins 

que especifica. 
Publicada no DOU de 

14.5.2020 

Decreto nº 10.344, de 

11.5.2020 

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. 
Publicado no DOU de 

11.5.2020 - Edição extra 

Decreto nº 10.342, de 

7.5.2020 

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. 
Publicado no DOU de 

7.5.2020 - Edição extra 

Emenda Constitucional nº 

106, de 7.5.2020 

 Institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de 

contratações para enfrentamento de calamidade pública 

nacional decorrente de pandemia. 
Publicado no DOU de 

8.5.2020 

Medida Provisória nº 963, 

de 7.5.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de 

Crédito, no valor de R$ 5.000.000.000,00, para o fim que 

especifica. 
Publicado no DOU de 

8.5.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao-5-20-PR.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao-5-20-PR.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao-4-20-PR.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao-4-20-PR.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv966.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv966.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv965.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv965.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10344.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10344.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10342.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10342.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc106.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc106.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv963.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv963.htm
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Medida Provisória nº 962, 

de 6.5.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações e das Relações 

Exteriores, no valor de R$ 418.800.000,00, para os fins que 

especifica. Publicado no DOU de 

7.5.2020 

Medida Provisória nº 961, 

de 6.5.2020 

Autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos, 

adequa os limites de dispensa de licitação e 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. 

Publicado no DOU de 

7.5.2020 

Portaria nº 1.111, de 

5.5.2020 

Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo 

II - COVID-19 e estabelece recurso do Bloco de Manutenção das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 

19), a ser disponibilizado ao Estado do Ceará Município de 

Fortaleza. 

Publicada no DOU de 

6.5.2020 - Edição extra 

Portaria nº 1.109, de 

5.5.2020 

Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo 

II - COVID-19 e estabelece recurso do Bloco de Manutenção das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 

19), a ser disponibilizado Estados do Amazonas, Goiás, Espírito 

Santo, Maranhão, Distrito Federal, Mato Grosso, Pernambuco, 

Amapá, Rondônia e Sergipe. 

Publicada no DOU de 

6.5.2020 - Edição extra 

Portaria nº 1.093, de 

4.5.2020 

Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo 

II - COVID-19, do Hospital José Maria Morais, e estabelece 

recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 

de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado 

ao Estado de Minas Gerais e Município de Coronel Fabriciano. 

Publicada no DOU de 

6.5.2020 - Edição extra 

Portaria nº 1.092, de 

4.5.2020 

Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto e 

Pediátrico Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso do Bloco de 

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo 

Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado do Rio 

Grande do Norte e Município de Natal. 

Publicada no DOU de 

6.5.2020 - Edição extra 

Portaria nº 1.091, de 

4.5.2020 

Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo 

II - COVID-19 e estabelece recurso do Bloco de Manutenção das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 

19), a ser disponibilizado ao Estado de Pernambuco e Município 

de Jaboatão dos Guararapes. 

Publicada no DOU de 

6.5.2020 - Edição extra 

Portaria nº 1.089, de 

4.5.2020 

Habilita leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo 

II - COVID-19 e estabelece recurso do Bloco de Manutenção das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 

19), a ser disponibilizado ao Estado de São Paulo e Municípios. Publicada no DOU de 

6.5.2020 - Edição extra 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv962.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv962.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv961.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv961.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201111-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201111-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201109-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201109-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201093-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201093-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201092-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201092-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201091-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201091-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201089-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201089-MS.htm
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Portaria nº 1.088, de 

4.5.2020 

Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo 

II - COVID-19 e estabelece recurso do Bloco de Manutenção das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 

19), a ser disponibilizado ao Estado da Paraíba e Municípios. Publicada no DOU de 

6.5.2020 - Edição extra 

Portaria nº 1.087, de 

4.5.2020 

Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo 

II - COVID-19 e estabelece recurso do Bloco de Manutenção das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 

19), a ser disponibilizado ao Estado do Piauí Município de 

Parnaíba. 

Publicada no DOU de 

6.5.2020 - Edição extra 

Portaria nº 1.086, de 

4.5.2020 

Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto e 

Pediátrico Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso do Bloco de 

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo 

Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado do Piauí 

e Município de Teresina. 

Publicada no DOU de 

6.5.2020 - Edição extra 

Portaria nº 1.085, de 

4.5.2020 

Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo 

II - COVID-19 e estabelece recurso do Bloco de Manutenção das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 

19), a ser disponibilizado ao Estado da Paraíba. Publicada no DOU de 

6.5.2020 - Edição extra 

Lei nº 13.995, de 5.5.2020 Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às 

santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que 

participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde 

(SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar 

de forma coordenada no combate à pandemia da Covid-19. 

Publicada no DOU de 

6.5.2020 

Medida Provisória nº 960, 

de 30.4.2020 

Prorroga os prazos de suspensão de pagamentos de tributos 

previstos nos atos concessórios do regime especial 

de drawback, que tenham sido prorrogados por um ano pela 

autoridade fiscal e tenham termo em 2020. Publicada no DOU de 

4.5.2020 

Medida Provisória nº 959, 

de 29.4.2020 

Estabelece a operacionalização do pagamento do Benefício 

Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do 

benefício emergencial mensal de que trata a Medida Provisória 

nº 936, de 1º de abril de 2020, e prorroga a vacatio legis da Lei nº 

13.709, de 14 de agosto de 2018, que estabelece a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais - LGPD. 

Publicada no DOU de 

29.4.2020 - Edição extra 

Portaria nº 204, de 

29.4.2020 

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no 

País de estrangeiros, de qualquer nacionalidade, por via 

terrestre, conforme recomendação da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - Anvisa. Publicada no DOU de 

29.4.2020 - Edição extra 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201088-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201088-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201087-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201087-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201086-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201086-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201085-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201085-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13995.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv960.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv960.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv959.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv959.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-204-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-204-20-ccv.htm
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Decreto nº 10.329, de 

28.4.2020 

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. 
Publicada no DOU de 

29.4.2020 

Portaria nº 203, de 

28.4.2020 

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no 

País de estrangeiros, por via aérea, conforme recomendação da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 
Publicada no DOU de 

28.4.2020 - Edição extra 

Medida Provisória nº 958, 

de 24.4.2020 

Estabelece normas para a facilitação do acesso ao crédito e 

mitigação dos impactos econômicos decorrentes da pandemia de 

coronavírus (covid-19). 
Publicada no DOU de 

27.4.2020 

Medida Provisória nº 957, 

de 24.4.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Cidadania, 

no valor de R$ 500.000.000,00, para o fim que especifica. 

Publicada no DOU de 

27.4.2020 

Portaria nº 201, de 

24.4.2020 

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no 

País de estrangeiros, por transporte aquaviário, conforme 

recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

Anvisa. Publicada no DOU de 

24.4.2020 - Edição extra 

Resolução nº 170, de 

23.4.2020 

Estabelece os procedimentos a serem observados quando da 

primeira emissão de um certificado digital por meio de 

videoconferência. 
Publicada no DOU de 

24.4.2020 

Medida Provisória nº 956, 

de 24.4.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Cidadania, 

no valor de R$ 25.720.000.000,00, para o fim que especifica. 

Publicada no DOU de 

24.4.2020 - Edição extra 

Lei nº 13.993, de 23.4.2020  Dispõe sobre a proibição de exportações de produtos médicos, 

hospitalares e de higiene essenciais ao combate à epidemia de 

coronavírus no Brasil. Publicada no DOU de 

24.4.2020 

Lei nº 13.992, de 22.4.2020  Suspende por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 1º de março do 

corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10329.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10329.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-203-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-203-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv958.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv958.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv957.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv957.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-201-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-201-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-170-20-cgicpb.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-170-20-cgicpb.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv956.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv956.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13993.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13992.htm
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Publicada no DOU de 

23.4.2020 

quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores 

de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Decreto nº 10.324, de 

22.4.2020 

Altera o Decreto nº 10.249, de 19 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o 

cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal 

para o exercício de 2020. Publicada no DOU de 

23.4.2020 

Resolução nº 167, de 

17.4.2020 

Altera os prazos máximos previstos para a emissão de LCR e 

para a conclusão do processo de revogação de certificado. 

Publicada no DOU de 

20.4.2020 

Resolução nº 160, de 

17.4.2020 

Estabelece diretrizes para as reuniões do Plenário do Comitê 

Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-

Brasil (CG ICP-Brasil) durante o estado de emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

Publicada no DOU de 

20.4.2020 

Medida Provisória nº 954, 

de 17.4.2020 

Dispõe sobre o compartilhamento de dados por empresas de 

telecomunicações prestadoras de Serviço Telefônico Fixo 

Comutado e de Serviço Móvel Pessoal com a Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, para fins de suporte à 

produção estatística oficial durante a situação de emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020. 

Publicada no DOU de 

17.4.2020 - Edição extra 

Recomendação nº 01, de 

16.4.2020 

Dispõe sobre cuidados a crianças e adolescentes com medida 

protetiva de acolhimento, no contexto de transmissão 

comunitária do novo Coronavírus (Covid-19), em todo o território 

nacional e dá outras providências. Publicada no DOU de 

17.4.2020 - Edição extra 

Resolução nº 373, de 

16.4.2020 

Altera o art. 29 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 72, 

de 29 de dezembro de 2009 que dispõe sobre o Regulamento 

Técnico que visa à promoção da saúde nos portos de controle 

sanitário instalados em território nacional, e embarcações que 

por eles transitem durante a Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII) COVID-19. 

Publicada no DOU de 

17.4.2020 - Edição extra 

Lei Complementar nº 172, 

de 15.4.2020 

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. Publicada no DOU de 

16.4.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10324.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10324.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-167-20-cgicpb.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-167-20-cgicpb.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-160-20-cgicpb.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-160-20-cgicpb.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv954.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv954.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/REC/recomendacao-conjunta-01-20-MC.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/REC/recomendacao-conjunta-01-20-MC.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-373-20-ms-anvisa.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-373-20-ms-anvisa.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp172.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp172.htm
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Lei nº 13.989, de 15.4.2020  Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo 

coronavírus (SARS-CoV-2). Mensagem de veto 

Publicada no DOU de 

16.4.2020 

Medida Provisória nº 953, 

de 15.4.2020 

Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, 

no valor de R$ 2.550.000.000,00, para o fim que especifica. 

Publicada no DOU de 

16.4.2020 

Resolução nº 03, de 

15.4.2020 

Institui Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações 

Estratégicas para Construção de Hospitais de Campanha 

Federais e Logística Internacional de Equipamentos Médicos e 

Insumos de Saúde, em resposta aos impactos relacionados ao 

coronavírus, no âmbito do Comitê de Crise da Covid-19. 

Publicada no DOU de 

16.4.2020 

Medida Provisória nº 952, 

de 15.4.2020 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento de tributos 

incidentes sobre a prestação de serviços de telecomunicações. 

Publicada no DOU de 

15.4.2020 - Edição extra 

Medida Provisória nº 951, 

de 15.4.2020 

Estabelece normas sobre compras públicas, sanções em matéria 

de licitação e certificação digital e dá outras providências. 

Publicada no DOU de 

15.4.2020 - Edição extra 

Resolução nº 02, de 

14.4.2020 

Altera a Resolução nº 1, de 13 de abril de 2020, para dispor sobre 

a composição do 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. 

Publicada no DOU de 

15.4.2020 

Resolução nº 01, de 

13.4.2020 

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. Publicada no DOU de 

14.4.2020 

Resolução nº 370, de 

13.4.2020 

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. 

Publicada no DOU de 

13.4.2020 -Edição extra 

Decreto nº 10.318, de 

9.4.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13989.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv953.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv953.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%203-20-PR.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%203-20-PR.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv952.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv952.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv951.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv951.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%202-PR.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%202-PR.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%201-PR.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%201-PR.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao-370-MS-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao-370-MS-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10318.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10318.htm
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Publicada no DOU de 

9.4.2020 -Edição extra 

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. 

Portaria nº 758, de 

9.4.2020 

Define o procedimento para o registro obrigatório de internações 

hospitalares dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19, 

nos estabelecimentos de saúde públicos e privados que prestam 

serviços no SUS. Publicada no DOU de 

9.4.2020 -Edição extra 

Medida Provisória nº 950, 

de 8.4.2020 

Dispõe sobre medidas temporárias emergenciais destinadas ao 

setor elétrico 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 da pandemia de coronavírus (covid-19). 

Publicada no DOU de 

8.4.2020 - Edição extra 

Medida Provisória nº 949, 

de 8.4.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério de Minas e 

Energia, no valor de R$ 900.000.000,00, para o fim que especifica. 

Publicada no DOU de 

8.4.2020 - Edição extra 

Medida Provisória nº 948, 

de 8.4.2020 

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 de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19). 

Publicada no DOU de 

8.4.2020 -Edição extra 

Medida Provisória nº 947, 

de 8.4.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, no 

valor de R$ 2.600.000.000,00, para os fins que especifica. 

Publicada no DOU de 

8.4.2020 - Edição extra 

Medida Provisória nº 946, 

de 7.4.2020 

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 do Tempo de Serviço, e dá outras providências. 
Publicada no DOU de 

7.4.2020 - Edição extra 

Lei nº 13.987, de 7.4.2020 Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em 

caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas 

em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a 

distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) aos pais ou 

responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação 

básica. 

Publicada no DOU de 

7.4.2020 - Edição extra 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-758-20-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-758-20-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv950.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv950.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv949.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv949.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv948.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv948.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv947.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv947.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv946.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv946.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13987.htm
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Decreto nº 10.316, de 

7.4.2020 

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). 

Publicada no DOU de 

7.4.2020 - Edição extra 

Portaria nº 9.471, de 

7.4.2020 

Estabelece medida extraordinária e temporária quanto à 

comercialização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI 

de proteção respiratória para o enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19). (Processo 

nº 19966.100318/2020-61). 

Publicada no DOU de 

8.4.2020 

Instrução normativa nº 4, 

de 7.4.2020 

Estabelece critérios para a comprovação do poder de 

representação legal, para fins de renovação de certificados 

digitais de condomínios, enquanto perdurar o estado de 

emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

Publicada no DOU de 

7.4.2020 -Edição extra 

Decreto nº 10.315, de 

6.4.2020 

Prorroga, de ofício, a vigência de instrumentos e o prazo para 

bloqueio dos restos a pagar de transferências voluntárias. 

Publicada no DOU de 

7.4.2020 

Decreto nº 10.314, de 

6.4.2020 

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. 

Publicada no DOU de 

7.4.2020 

Medida Provisória nº 945, 

de 4.4.2020 

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. 
Publicada no DOU de 

4.4.2020 - Edição extra 

Decreto nº 10.312, de 

4.4.2020 

Amplia, temporariamente, o escopo de multiprogramação com 

conteúdo específico destinado às atividades de educação, 

ciência, tecnologia, inovações, cidadania e saúde de entidades 

executoras de serviço de radiodifusão de sons e imagens em 

tecnologia digital, com fins exclusivamente educacionais ou de 

exploração comercial, em razão da pandemia da covid-19. 

Publicada no DOU de 

4.4.2020 - Edição extra 

Medida Provisória nº 944, 

de 3.4.2020 

Institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. 

Publicada no DOU de 

3.4.2020 - Edição extra B 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10316.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10316.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%209471-20-me-sept.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%209471-20-me-sept.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/in4-ccv-inti.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/in4-ccv-inti.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10315.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10315.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10314.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10314.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv945.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv945.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10312.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10312.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv944.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv944.htm
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Medida Provisória nº 943, 

de 3.4.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de 

Crédito, no valor de R$ 34.000.000.000,00, para o fim que 

especifica. 
Publicada no DOU de 

3.4.2020 - Edição extra B 

Decreto nº 10.311, de 

3.4.2020 

Institui o Conselho de Solidariedade para Combate à Covid-19 e 

aos seus Efeitos Sociais e Econômicos. 

Publicado no DOU de 

3.4.2020 - Edição extra - B 

Instrução normativa nº 

1.932, de 3.4.2020 

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) 

Publicada no DOU de 

3.4.2020 -Edição extra-A 

Portaria nº 139, de 3.4.2020 Prorroga o prazo para o recolhimento de tributos federais, na 

situação que especifica em decorrência da pandemia relacionada 

ao Coronavírus. Publicada no DOU de 

3.4.2020 -Edição extra-A 

Lei nº 13.982, de 2.4.2020 Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre 

parâmetros adicionais de caracterização da situação de 

vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de 

prestação continuada (BPC), e 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) responsável 

pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020.   Mensagem de veto 

Publicada no DOU de 

2.4.2020 -Edição extra-A 

Medida Provisória nº 942, 

de 2.4.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor da Presidência da 

República e dos Ministérios da Educação, da Justiça e Segurança 

Pública, e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no valor 

de R$ 639.034.512,00, para os fins que especifica. Publicada no DOU de 

2.4.2020 - Edição extra B 

Medida Provisória nº 941, 

de 2.4.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da 

Educação, da Saúde e da Cidadania, no valor de R$ 

2.113.789.466,00, para os fins que especifica. 
Publicada no DOU de 

2.4.2020 - Edição extra B 

Medida Provisória nº 940, 

de 2.4.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, no 

valor de R$ 9.444.373.172,00, para os fins que especifica. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv943.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv943.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10311.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10311.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/IN1932-me-serfb.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/IN1932-me-serfb.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20139-me.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13982.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv942.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv942.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv941.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv941.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv940.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv940.htm
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Publicada no DOU de 

2.4.2020 - Edição extra B 

Medida Provisória nº 939, 

de 2.4.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor de Transferências a 

Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 

16.000.000.000,00, para os fins que especifica. 
Publicada no DOU de 

2.4.2020 - Edição extra B 

Medida Provisória nº 938, 

de 2.4.2020 

Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos 

entes federativos que recebem recursos do Fundo de 

Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos 

Municípios - FPM, 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 do coronavírus (covid-19). 

Publicada no DOU de 

2.4.2020 - Edição extra B 

Medida Provisória nº 937, 

de 2.4.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Cidadania, 

no valor de R$ 98.200.000.000,00, para os fins que especifica. 

Publicada no DOU de 

2.4.2020 -Edição extra-A 

Decreto nº 10.310, de 

2.4.2020 

Altera o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, o Decreto 

nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019, e o Decreto nº 10.229, de 5 

de fevereiro de 2020, para adiar prazos e etapas que 

estabelecem. Publicado no DOU de 

3.4.2020 

Decreto nº 10.308, de 

2.4.2020 

Dispõe sobre requisição de bens e serviços prestados por 

empresas públicas vinculadas ao Ministério da Infraestrutura 

durante o período do estado de calamidade pública decorrente da 

pandemia de coronavírus (covid-19). Publicado no DOU de 

3.4.2020 

Resolução nº 366, de 

2.4.2020 

Dispõe sobre a importação de produtos para diagnóstico in vitro 

de Coronavírus durante a emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Novo Coronavírus. 
Publicada no DOU de 

2.4.2020 -Edição extra-A 

Portaria nº 8, de 2.4.2020  Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no 

País de estrangeiros provenientes dos países que relaciona, 

conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - Anvisa. 
Publicada no DOU de 

2.4.2020 -Edição extra-A 

Instrução normativa nº 

1.931, de 2.4.2020 

Suspende a eficácia do art. 3º da Portaria RFB nº 2.860, de 25 de 

outubro de 2017, e do art. 35 da Instrução Normativa RFB nº 1.548, 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv939.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv939.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv938.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv938.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv937.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv937.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10310.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10310.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10308.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10308.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-366-20-ms-anvisa.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-366-20-ms-anvisa.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-mjsp.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/in1931-20-me-srfb.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/in1931-20-me-srfb.htm
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Publicada no DOU de 

2.4.2020 -Edição extra-A 

de 13 de fevereiro de 2015, em decorrência da emergência de 

saúde pública acarretada pelo coronavírus (Covid-19). 

Ato conjunto das mesas da 

Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal nº 2, de 

2020 

Regulamenta a apreciação, pelo Congresso Nacional, dos 

projetos de lei de matéria orçamentária de que trata o Regimento 

Comum do Congresso Nacional. 

Publicada no DOU de 

2.4.2020 

Decreto nº 10.305, de 

1.4.2020 

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. 
Publicada no DOU de 

2.4.2020 

Decreto nº 10.302, de 

1.4.2020 

Reduz temporariamente as alíquotas do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI incidentes sobre os produtos que 

menciona. 
Publicada no DOU de 

1.4.2020 - Edição extra-A 

Medida Provisória nº 936, 

de 1.4.2020 

Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e 

da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas 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 (covid-19), de que trata 

a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras 

providências. 

Publicada no DOU de 

1.4.2020 - Edição extra-D 

Medida Provisória nº 935, 

de 1.4.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Economia, 

no valor de R$ 51.641.629.500,00, para os fins que especifica. 

Publicada no DOU de 

1.4.2020 - Edição extra-D 

Medida Provisória nº 934, 

de 1.4.2020 

Estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação 

básica e do ensino superior decorrentes das medidas para 

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de 

que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Publicada no DOU de 

1.4.2020 - Edição extra - A 

Resolução nº 364, de 

1.4.2020 

Suspende os efeitos da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC 

nº 302, de 13 de outubro de 2005, em caráter temporário e 

excepcional, para os Laboratórios Federais de Defesa 

Agropecuária (LFDA) que irão realizar análises para o 

diagnóstico da COVID-19. 

Publicada no DOU de 

1.4.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Congresso/ato-2-camara-senada.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Congresso/ato-2-camara-senada.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Congresso/ato-2-camara-senada.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Congresso/ato-2-camara-senada.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10305.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10305.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10302.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10302.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv935.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv935.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv934.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv934.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%20n%C2%BA%20364-20-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%20n%C2%BA%20364-20-MS.htm
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Portaria nº 39, de 31.3.2020 Estabelece o regime de trabalho remoto, em caráter temporário 

e excepcional, quanto ao exercício de atividades por servidores 

e empregados públicos dos órgãos da Presidência da República 

em razão do estado de emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 

Publicada no DOU de 

3.4.2020 

Portaria nº 422, de 

31.3.2020 

Institui o trabalho remoto em caráter excepcional no âmbito do 

Instituto Nacional do Seguro Social, como medida de proteção e 

prevenção ao contágio para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19). 

Publicada no DOU de 

1.4.2020 

Portaria nº 51, de 31.3.2020 Altera o Anexo da Portaria CNMP-PRESI n° 245, de 10 de 

dezembro de 2019, que institui o calendário de sessões ordinárias 

do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público para o 1º 

Semestre do exercício de 2020, e convoca a 2ª Sessão do 

Plenário por Videoconferência de 2020. 

Publicada no DOU de 

1.4.2020 

Portaria nº 16, de 31.3.2020 Atendimento ao público prestado pelo Centro de Atendimento ao 

Contribuinte (CAC) 

Publicada no DOU de 

1.4.2020 

Resolução nº 52, de 

31.3.2020 

Dispõe sobre as deliberações aprovadas na Reunião 

Extraordinária do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 

Idosa. 
Publicada no DOU de 

1.4.2020 

Deliberação nº 849, de 

31.3.2020 

Estabelece o prazo para apresentação, pelas companhias 

abertas, de informações com vencimento no exercício de 2020 e 

dá outras providências. 
Publicada no DOU de 

1.4.2020 

Medida Provisória nº 933, 

de 31.3.2020 

Suspende, pelo prazo que menciona, o ajuste anual de preços de 

medicamentos para o ano de 2020. 

Publicada no DOU de 

31.3.2020 - Edição extra-B 

Medida Provisória nº 932, 

de 31.3.2020 

Altera as alíquotas de contribuição aos serviços sociais 

autônomos que especifica e dá outras providências. 

Publicada no DOU de 

31.3.2020 - Edição extra-B 

Medida Provisória nº 931, 

de 30.3.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%2039-vpr.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20422-20-me-inss.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20422-20-me-inss.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2051-20-cnmp.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2016-20-ME.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%20n%C2%BA%2052-20-MMFDH.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%20n%C2%BA%2052-20-MMFDH.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/DLB/deliberacao%20n%C2%BA%20849-20-me-cvm.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/DLB/deliberacao%20n%C2%BA%20849-20-me-cvm.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv933.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv933.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv932.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv932.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv931.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv931.htm
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Publicada no DOU de 

30.3.2020 - Edição extra-B 

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 nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, e dá outras providências. 

Portaria nº 158, de 

31.3.2020 

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no 

País de estrangeiros provenientes da República Bolivariana da 

Venezuela, conforme recomendação da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - Anvisa. Publicada no DOU de 

31.3.2020 -Edição extra-B 

Decreto nº 10.300, de 

30.3.2020 

Altera o Decreto nº 10.277, de 16 de março de 2020, para dispor 

sobre a composição do Centro de Coordenação de Operações do 

Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos 

da Covid-19. Publicado no DOU de 

31.3.2020 

Decreto nº 10.298, de 

30.3.2020 

Institui o Conselho Nacional de Secretários de Transportes. 

Publicado no DOU de 

31.3.2020 

Decreto nº 10.295, de 

30.3.2020 

Altera o Decreto nº 10.249, de 19 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o 

cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal 

para o exercício de 2020. Publicado no DOU de 

30.3.2020 - Edição extra-C 

Decreto nº 10.294, de 

30.3.2020 

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Ministério de Minas e 

Energia e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar 

no valor de R$ 142.004.435,00, para reforço de dotações 

constantes da Lei Orçamentária vigente. 

Publicado no DOU de 

30.3.2020 - Edição extra-C 

Portaria nº 8.779, de 

30.3.2020 

Aprova o quantitativo de pessoal próprio do Grupo Hospitalar 

Conceição - GHC 

Publicada no DOU de 

31.3.2020 

Portaria nº 341, de 

30.3.2020 

Amplia os prazos previstos na Portaria nº 166/2020/GM/MC, de 6 

de fevereiro de 2020, para apresentação dos relatórios de 

aplicação de recursos de loteria recebidos pelas entidades 

mencionadas no art. 23 da Lei nº 13.756, de 2018, em razão da 

situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional decorrente do Coronavírus ( COV I D - 1 9 ) . 

Publicada no DOU de 

31.3.2020 

Portaria nº 340, de 

30.3.2020 

Estabelece medidas para o enfrentamento da Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional decorrente de infecção 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20158-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20158-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10300.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10300.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10298.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10298.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10295.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10295.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10294.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10294.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-8779-20-ME.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-8779-20-ME.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-341-20-mcidadania.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-341-20-mcidadania.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-340-20-mcidadania.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-340-20-mcidadania.htm
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Publicada no DOU de 

31.3.2020 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito das 

Comunidades Terapêuticas. 

Portaria nº 134, de 

30.3.2020 

Portaria Interministerial que altera a Portaria Interministerial nº 

424, de 30 de dezembro de 2016, suspende a contagem dos seus 

prazos, autoriza a prorrogação excepcional dos prazos dispostos 

no seu art. 24, §§ 1º e 2º, e faculta a aplicação dessas disposições 

aos instrumentos em execução ou em fase de prestação de 

contas celebrados na vigência das Portarias Interministerial nº 

127, de 29 de maio de 2008 e 507, de 24 de novembro de 2011. 

Publicada no DOU de 

31.3.202 

Portaria nº 151, de 

30.3.2020 

Dispõe sobre o emprego da Força Nacional de Segurança Pública 

em apoio ao Ministério da Saúde em todo território nacional. 

Publicada no DOU de 

30.3.2020 - Edição extra-B 

Portaria nº 21, de 30.3.2020 Dispõe sobre as notificações e comunicações às partes 

interessadas no âmbito de processos de defesa comercial 

previstos nos Decretos nº 8.058, de 26 de julho de 2013, nº 1.751, 

de 19 de dezembro de 1995, e nº 1.488, de 11 de maio de 1995, e nos 

acordos comerciais em vigor no Brasil. 

Publicada no DOU de 

31.3.2020 

Portaria nº 135, de 

28.3.2020 

Considerada essencial a disponibilização dos insumos minerais 

necessários à cadeia produtiva das atividades essenciais 

Publicada no DOU de 

30.3.2020 

Portaria nº 8.633, de 

27.3.2020 

Aprova o quantitativo de pessoal próprio da Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares - EBSERH 

Publicada no DOU de 

30.3.2020 

Portaria nº 580, de 

27.3.2020 

Dispõe sobre a Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo - 

Residentes na área de Saúde", para o enfrentamento à pandemia 

do coronavírus (COVID-19). 
Publicada no DOU de 

30.3.2020 

Portaria nº 158, de 

27.3.2020 

Estabelece, no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus 

(COVID-19), com a adoção de medidas relacionadas à cobrança 

da dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, 

considerando a classificação de pandemia pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). 

Publicada no DOU de 

1.4.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-134-20-ME.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-134-20-ME.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20151-20-mjsp.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20151-20-mjsp.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-21-20-ME.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-135-20-MME.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-135-20-MME.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-8633-20-ME.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-8633-20-ME.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20580-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20580-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-158-20-PR.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-158-20-PR.htm
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Portaria nº 75, de 

27.3.2020 

Altera a Portaria nº 208, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece 

o calendário anual de abertura do protocolo de ingresso de 

processos regulatórios no Sistema e-MEC em 2020, tendo em 

vista a situação de pandemia do coronavírus - COVID-19. Publicada no DOU de 

30.3.2020 

Portaria nº 19, de 27.3.2020 Suspender os trabalhos da Comissão de Processo 

Administrativo de Responsabilização - PAR 

Publicada no DOU de 

30.3.2020 

Portaria nº 880, de 

27.3.2020 

Autoriza transporte de carga por operador certificado sob o 

RBAC nº 135. 

Publicada no DOU de 

27.3.2020 -Edição extra-D 

Portaria nº 743, de 

27.3.2020 

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). Publicada no DOU de 

27.3.2020 

Portaria nº 601, de 

27.3.2020 

Fica instituído o Centro Operacional Aduaneiro de Gestão da 

Crise gerada pela Pandemia da Doença pelo Coronavírus 2019 

(Cogec-Covid-19), 
Publicada no DOU de 

27.3.2020 -Edição extra- A 

Portaria nº 152, de 

27.3.2020 

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no 

País de estrangeiros, conforme recomendação da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 
Publicada no DOU de 

27.3.2020 -Edição extra-C 

Portaria nº 149, de 

27.3.2020 

Dispõe sobre restrição excepcional e temporária de entrada no 

País de estrangeiros, conforme recomendação da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 
Publicada no DOU de 

27.3.2020 -Edição extra-B 

Portaria nº 121, de 

27.3.2020 

Execução remota das atividades laborais pelos servidores e 

empregados públicos. 

Publicada no DOU de 

30.3.2020 

Portaria nº 111, de 27.3.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-75-20-mec.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-75-20-mec.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-19-20-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20880-20-minfra-anac-spo.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20880-20-minfra-anac-spo.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20743-20-mdr.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20743-20-mdr.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20601-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20601-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20152-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20152-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-149-20-mjsp.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-149-20-mjsp.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-121-20-MAPA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-121-20-MAPA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20111-20-ME-INMETRO.htm
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Publicada no DOU de 

30.3.2020 

Aprova condições extraordinárias para realização das atividades 

de avaliação da conformidade durante a pandemia do 

coronavírus (COVID-19). 

Portaria nº 14, de 27.3.2020 Altera a Portaria nº 8, de 17 de março de 2020, que estabelece o 

regime de trabalho remoto, em caráter temporário e excepcional, 

quanto ao exercício de atividades por servidores e empregados 

públicos dos órgãos da Presidência da República em razão do 

estado de emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 

Publicada no DOU de 

27.3.2020 -Edição extra-D 

Portaria nº 239, de 

26.3.2020 

Dispõe sobre a prorrogação de prazos de que trata a Portaria 

SETEC nº 62, de 24 de janeiro de 2020. 

Publicada no DOU de 

31.3.2020 

Portaria nº 168-E, de 

26.3.2020 

Altera a Portaria ANCINE nº 151-E, de 19 de março de 2020, que 

estabelece, em caráter excepcional, medidas administrativas 

para a mitigação dos impactos do COVID-19 no setor audiovisual 

e no que se refere às atribuições da Agência Nacional do Cinema 

- ANCINE, nos limites de sua competência. 

Publicada no DOU de 

30.3.2020 

Resolução nº 4.791, de 

26.3.2020 

Altera a Resolução nº 4.782, de 16 de março de 2020, que 

estabelece, por tempo determinado, em função de eventuais 

impactos da Covid-19 na economia, critérios temporários para a 

caracterização das reestruturações de operações de crédito, 

para fins de gerenciamento de risco de crédito. 

Publicada no DOU de 

30.3.2020 

Resolução nº 5.879, de 

26.3.2020 

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. 

Publicada no DOU de 

27.3.2020 

Portaria nº 586, de 

26.3.2020 

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. 

Publicada no DOU de 

27.3.2020 

Portaria nº 162, de 

26.3.2020 

Disciplina excepcionalmente o atendimento externo ao 

contribuinte e o agendamento de senhas no âmbito das unidades 

jurisdicionadas da 1ª Região Fiscal enquanto perdurar o estado 

de emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus Publicada no DOU de 

27.3.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2014-20-pr-sg.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-239-20-MEC.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-239-20-MEC.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-168-E-20-MTur-ancine.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-168-E-20-MTur-ancine.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%20n%C2%BA%204791-20-Bacen.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%20n%C2%BA%204791-20-Bacen.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao-5879-20-minfra.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao-5879-20-minfra.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-586-20-mara.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-586-20-mara.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20162-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20162-20-me-serf.htm
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(COVID-19) e revoga a Portaria SRRF01 nº 145, de 18 de março de 

2020. 

Portaria nº 116, de 

26.3.2020 

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 COVID-19. 

Publicada no DOU de 

27.3.2020 

Portaria nº 568, de 

26.3.2020 

Autoriza a habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva 

Adulto para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19. 

Publicada no DOU de 

26.3.2020 - Edição extra 

Portaria nº 561, de 

26.3.2020 

Autoriza a utilização de leitos de hospitais de pequeno porte para 

cuidados prolongados em atendimento dos pacientes crônicos 

oriundos de Unidade de Terapia Intensiva e leitos de enfermaria 

de hospitais de referência ao COVID-19. Publicada no DOU de 

26.3.2020 - Edição extra 

Portaria nº 47, de 

26.3.2020 

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no 

País de estrangeiros por transporte aquaviário, conforme 

recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

Anvisa. Publicada no DOU de 

26.3.2020 - Edição extra 

Instrução Normativa nº 28, 

de 25.3.2020 

Estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto 

à autorização para o serviço extraordinário, à concessão do 

auxílio-transporte, do adicional noturno e dos adicionais 

ocupacionais aos servidores e empregados públicos que 

executam suas atividades remotamente ou que estejam 

afastados de suas atividades presenciais, nos termos da 

Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, e dá outras 

providências. 

Publicada no DOU de 

26.3.2020 

Portaria nº 202, de 

25.3.2020 

Estabelece regras para execução remota de atividades, 

manutenção de atividades essenciais, estabelece regras para o 

atendimento no âmbito da 9ª Região Fiscal, inclusive por meio de 

endereço eletrônico, durante o enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19) 

Publicada no DOU de 

27.3.2020 

Portaria nº 157, de 

25.3.2020 

Estabelece regras para o atendimento no âmbito das unidades 

da 2ª Região Fiscal, inclusive por meio de endereço eletrônico, 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-116-20-mapa.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-116-20-mapa.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20568-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20568-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20561-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20561-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%2047-CC.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%2047-CC.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/IN28-20-me.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/IN28-20-me.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-202-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-202-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-157-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-157-me-serf.htm
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Publicada no DOU de 

27.3.2020 

durante o estado de emergência de saúde pública decorrente do 

Novo Coronavírus (Covid-19). 

Portaria nº 3, de 25.3.2020  Designar os seguintes Advogados da União para prestar 

colaboração à Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Saúde 

no tocante às atividades de prestação de subsídios e de 

interlocução com as áreas técnicas competentes para atuação 

nas demandas judiciais da Procuradoria-Geral da União e de 

seus órgãos de execução, no que concerne às ações do 

Ministério da Saúde de enfrentamento à pandemia do novo 

coronavírus Sars- Cov-2, causador da doença Covid-19: 

Publicada no DOU de 

27.3.2020 

Deliberação nº 848, de 

25.3.2020 

Prorroga determinados prazos com vencimento no exercício de 

2020 previstos em regulamentação editada 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. 

Publicada no DOU de 

27.03.2020 

Portaria nº 8.457, de 

25.3.2020 

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 

coronavírus (COVID-19) na capacidade de geração de resultado 

dos devedores inscritos em DAU. 

Publicada no DOU de 

26.3.2020 

Portaria nº 545, de 

25.3.2020 

Altera a Portaria nº 488/GM/MS, de 23 de março de 2020, para 

orientar a aplicação de recursos oriundos de emendas 

parlamentares em medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19). Publicada no DOU de 

26.3.2020 

Portaria nº 143, de 

25.3.2020 

Dispõe sobre a possibilidade de reformulação e revisão de 

planos de aplicação dos recursos associados aos programas 

previstos no § 2º do art. 3º A da Lei Complementar nº 79, de 1994, 

como medida excepcional para enfrentamento à pandemia do 

coronavírus (COVID-19) no sistema prisional brasileiro. 

Publicada no DOU de 

26.3.2020 

Portaria nº 142, de 

25.3.2020 

Dispõe sobre a prorrogação do emprego da Força-Tarefa de 

Intervenção Penitenciária no Estado do Pará. 

Publicada no DOU de 

26.3.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-3-pr-agu.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/DLB/deliberacao%20n%C2%BA%20848-20-me-cvm.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/DLB/deliberacao%20n%C2%BA%20848-20-me-cvm.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-8457-me.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-8457-me.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-545-20-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-545-20-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-143-20-MJ.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-143-20-MJ.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-142-20-MJ.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-142-20-MJ.htm
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Portaria nº 117, de 

25.3.2020 

Ficam suspensas, pelo prazo de 90 (noventa) dias, em caráter 

temporário e excepcional, as atividades de fiscalização de peso 

nas rodovias federais sob a circunscrição da ANTT. 
Publicada no DOU de 

26.3.2020 

Portaria nº 37, de 

25.3.2020 

Disciplina os procedimentos emergenciais a serem adotados no 

despacho de trânsito aduaneiro, enquanto durarem as medidas 

de enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19. 
Publicada no DOU de 

26.3.2020 

Resolução nº 7.648, de 

25.3.2020 

Organização Mundial da Saúde - OMS como Pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19); 

Publicada no DOU de 

26.03.2020 

Resolução nº 23, de 

25.3.2020 

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. 

Publicada no DOU de 

26.03.2020 

Resolução nº 22, de 

25.3.2020 

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. 

Publicada no DOU de 

26.03.2020 

Resolução nº 14, de 

25.3.2020 

Dispõe sobre a realização de sessões da Comissão de Ética 

Pública - CEP em ambiente virtual e sobre o julgamento de 

processos em lista. 
Publicada no DOU de 

26.03.2020 - Edição extra - 

A 

Resolução nº 2, de 

25.3.2020 

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). Publicada no DOU de 

26.03.2020 

Instrução Normativa nº 27, 

de 25.3.2020 

Altera a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, que 

estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20117-20-MI.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20117-20-MI.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-37-20-ME.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-37-20-ME.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%207648-MI.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%207648-MI.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/RES-23-20-ME-CAMEX.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/RES-23-20-ME-CAMEX.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/RES-22-20-ME-CAMEX.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/RES-22-20-ME-CAMEX.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%2014-PR.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%2014-PR.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%202-MI.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%202-MI.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/IN27-20-me.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/IN27-20-me.htm
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Publicada no DOU de 

26.3.2020 

Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto 

às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19). 

Instrução Normativa nº 12, 

de 25.3.2020 

Prorroga o prazo regular para a entrega do Relatório Anual de 

Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de 

Recursos Ambientais - RAPP de 2020 (ano-base 2019). 
Publicada no DOU de 

26.3.2020 

Decreto nº 10.292, de 

25.3.2020 

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. 
Publicado no DOU de 

26.3.2020 

Medida Provisória nº 929, 

de 25.3.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações, das Relações Exteriores, 

da Defesa e da Cidadania, no valor de R$ 3.419.598.000,00, para 

os fins que especifica. Publicada no DOU de 

25.3.2020 - Edição extra-A 

Decreto nº 10.289 de 

24.3.2020 

Altera o Decreto nº 10.277, de 16 de março de 2020, para instituir 

o Centro de Coordenação de Operações, no âmbito do Comitê de 

Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid19. 
Publicado no DOU de 

24.3.2020 - Edição extra-A 

Resolução nº 878, de 

24.3.2020 

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). 
Publicada no DOU de 

25.03.2020 

Resolução nº 682, de 

24.3.2020 

Revoga "ad referendum" do Plenário a Resolução/CFF nº 

681/2020 e adota procedimentos em decorrência do novo 

Coronavírus (COVID-19). 
Publicada no DOU de 

25.03.2020 

Resolução nº 633, de 

24.3.2020 

Normatiza, "ad referendum" do Plenário do Cofen, até ulterior 

decisão, a atuação dos profissionais de enfermagem no 

Atendimento Pré-hospitalar (APH) móvel Terrestre e Aquaviário, 

quer seja na assistência direta e na Central de Regulação das 

Urgências (CRU). 

Publicada no DOU de 

25.03.2020 

Resolução nº 28, de 

24.3.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/IN12-20-MMA-IBMARNR.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/IN12-20-MMA-IBMARNR.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10292.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10292.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv929.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv929.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10289.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10289.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-878-20-mme-anel.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-878-20-mme-anel.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-682-20-cff.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-682-20-cff.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%20n%C2%BA%20633-cff.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%20n%C2%BA%20633-cff.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%2028-MME.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%2028-MME.htm
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Publicada no DOU de 

26.03.2020 

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. 

Portaria nº 1.245, de 

24.3.2020 

Define, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações (MCTIC), as prioridades a serem adotadas para 

enfrentamento do Coronavírus - Covid-19. 
Publicada no DOU de 

25.3.2020 - Edição extra - 

B 

Portaria nº 6.310, de 

24.3.2020 

Estabelecer as medidas para atendimento aos prazos 

processuais em decorrência da calamidade pública atinente à 

pandemia de coronavírus (COVID-19). 
Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 402, de 

24.3.2020 

Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto 

no Decreto nº 10.284, de 20 de março de 2020, que estabelece a 

dilação do prazo de vencimento das Tarifas de Navegação Aérea, 

durante o período de enfrentamento da pandemia da COVID-19. Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 337, de 

24.3.2020 

Dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social. Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 245, de 

24.3.2020 

Inclui procedimento na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único 

de Saúde (SUS), para atendimento exclusivo de pacientes com 

diagnóstico de infecção pelo COVID-19 Publicada no DOU de 

26.3.2020 

Portaria nº 194, de 

24.3.2020 

Dispõe em caráter excepcional e temporário sobre o 

atendimento no âmbito das unidades da Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil na 4ª Região Fiscal em face do estado 

de emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

Publicada no DOU de 

26.3.2020 

Portaria nº 105, de 

24.3.2020 

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. Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 86, de 

24.3.2020 

Prorrogação da validade de documentos de propriedade e 

regularidade de embarcações e plataformas e outros 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%201245-20-MCTICL.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%201245-20-MCTICL.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%206310-20-ANEEL.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%206310-20-ANEEL.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20402-20-md-gc3.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20402-20-md-gc3.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20337-20-mcidadania.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20337-20-mcidadania.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20245-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20245-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-194-20-ME.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-194-20-ME.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20105-20-ME-INMQT.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20105-20-ME-INMQT.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2086-20-md-dgn-dpc.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2086-20-md-dgn-dpc.htm
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Publicada no DOU de 

25.3.2020 

documentos emitidos pelas Capitanias dos Portos e suas 

organizações subordinadas. 

Portaria nº 84, de 

24.3.2020 

designa os membros focalizadores do Ministério Público do 

Trabalho nos Estados para interação com os membros 

focalizadores do Gabinete Integrado de Acompanhamento à 

Epidemia do Coronavírus-19 - GIAC-COVID19 (Portaria PGR/MPU 

Nº 59, de 16 de março de 2020); 

Publicada no DOU de 

26.3.2020, seção 2 

Portaria nº 67, de 

24.3.2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Estágio de Instrução e 

Adaptação para Capelães da Aeronáutica do ano de 2021 (EA EIAC 

2021). 
Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 66, de 

24.3.2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação de 

Oficiais de Apoio da Aeronáutica do ano de 2021 (EA EAOAP 2021). 

Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 65, de 

24.3.2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação de 

Oficiais Engenheiros da Aeronáutica do ano de 2021 (EA EAOEAR 

2021). 
Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 64, de 

24.3.2020 Suspende o Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de 

Farmacêuticos da Aeronáutica do ano de 2021 (EA CAFAR 2021). Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 63, de 

24.3.2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Curso Preparatório de 

Cadetes do Ar do ano de 2021 (EA CPCAR 2021). 

Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 62, de 

24.3.2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Curso de Formação de 

Oficiais Aviadores do ano de 2021 (EA CFOAV 2021). 

Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 61, de 24.3.2020 Suspende o Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de 

Médicos da Aeronáutica do ano de 2021 (EA CAMAR 2021). 

Publicada no DOU de 

25.3.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-84-20-MPU.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-84-20-MPU.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2067-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2067-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2066-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2066-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2065-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2065-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2064-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2064-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2063-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2063-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2062-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2062-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2061-20-md-de.htm
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Portaria nº 60, de 

24.3.2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Curso de Formação de 

Oficiais Intendentes do ano de 2021 (EA CFOINT 2021). 

Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 59, de 

24.3.2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Curso de Formação de 

Oficiais de Infantaria da Aeronáutica do ano de 2021 (EA CFOINF 

2021). 
Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 57, de 

24.3.2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de 

Dentistas da Aeronáutica do ano de 2021 (EA CADAR 2021). 

Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 56, de 

24.3.2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à 

Graduação de Sargento da Aeronáutica do ano de 2021 (EA EAGS 

2021). 
Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 55, de 

24.3.2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Curso de Formação de 

Sargentos da Aeronáutica para o Primeiro Semestre do ano de 

2021 (EA CFS 1/2021). 
Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 50, de 

24.3.2020 

Disciplina o atendimento presencial emergencial na unidade de 

atendimento ARF/Mogi das Cruzes, jurisdicionada a esta 

Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos 

Campos/SP. Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 40, de 

24.3.2020 

Disciplina excepcionalmente o atendimento ao contribuinte e o 

agendamento de senhas no âmbito do Centro de Atendimento ao 

Contribuinte (CAC) da Receita Federal do Brasil em Goiânia-GO, 

para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID - 

19). 

Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 36, de 

24.3.2020 

Autoriza o registro de Declaração de Importação, antes da 

descarga da mercadoria, nos recintos jurisdicionados por esta 

Alfândega, para mercadorias listadas no anexo II da Instrução 

Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro de 2006, enquanto 

durarem as medidas de enfrentamento ao Coronavírus – COVID-

19. 

Publicada no DOU de 

25.3.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2060-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2060-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2059-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2059-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2057-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2057-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2056-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2056-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2055-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2055-20-md-de.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2050-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2050-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2040-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2040-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2036-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2036-me-serf.htm
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Portaria nº 24, de 

24.3.2020 

Prorroga o prazo de validade da Declaração de Aptidão ao Pronaf 

(DAP), na calamidade pública, reconhecida pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, 

decorrente da pandemia causada pelo vírus Covid-19. Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 01, de 24.3.2020 designação de membros focalizadores tem o propósito de criar 

pontos de contato entre os membros de diferentes ramos, níveis 

e atribuições, sem prejuízo da independência funcional e das 

atividades finalísticas de cada um deles. 
Publicada no DOU de 

26.3.2020 

Resolução nº 7.644, de 

23.3.2020 

Estabelecimento de orientações acerca da manutenção do 

funcionamento das embarcações e das instalações portuárias 

reguladas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - 

ANTAQ durante o enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019. 

Publicada no DOU de 

25.03.2020 

Resolução nº 7.636, de 

23.3.2020 

Estabelecer medidas em resposta à emergência de saúde 

pública no âmbito do transporte aquaviário de passageiros e nas 

instalações portuárias em razão da epidemia do coronavírus 

(COVID-19). Publicada no DOU de 

24.03.2020 

Resolução nº 940, de 

23.3.2020 

Dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais e da 

prescrição quinquenal e intercorrente no âmbito do Conselho 

Federal de Serviço Social/ Cfess e dos Conselhos Regionais de 

Serviço Social e a suspensão dos atos processuais que envolvam 

contato presencial. 

Publicada no DOU de 

24.03.2020 

Medida Provisória nº 928, 

de 23.3.2020 

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. 

Publicada no DOU de 

23.3.2020 - Edição extra - 

C 

Resolução nº 812, de 

23.3.2020 

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. 

Publicada no DOU de 

23.03.2020 - Edição extra - 

A 

Resolução nº 579, de 

23.3.2020 

Dispõe sobre a prorrogação do vencimento das anuidades do 

exercício de 2020, e dá outras providências. 

Publicada no DOU de 

24.3.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2024-mapa-safc.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2024-mapa-safc.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-gaic-covid-%2001-20-MPU.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-7644-20-minfra-antaq.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-7644-20-minfra-antaq.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-7636-20-minfra-antaq.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-7636-20-minfra-antaq.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-940-20-cfessl.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-940-20-cfessl.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-812-20-mme-anp.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-812-20-mme-anp.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-579-20-cfa.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-579-20-cfa.htm
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Portaria nº 555, de 

23.3.2020 

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). 

Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Portaria nº 492, de 

23.3.2020 

Institui a Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo", voltada aos 

alunos dos cursos da área de saúde, para o enfrentamento à 

pandemia do coronavírus (COVID-19). 
Publicada no DOU de 

23.3.2020 - Edição extra - 

C 

Portaria nº 488, de 

23.3.2020 

Dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que 

adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a 

realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos 

Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no 

exercício de 2020. 

Publicada no DOU de 

23.3.2020 - Edição extra - 

C 

Portaria nº 480, de 

23.3.2020 

Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços 

Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos Estados e Distrito 

Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do 

Coronavírus - COVID 19. Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Resolução nº 356, de 

23.3.2020 

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. 

Publicada no DOU de 

23.03.2020 - Edição extra - 

C 

Resolução nº 355, de 

23.3.2020 

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. Publicada no DOU de 

23.03.2020 - Edição extra - 

C 

Resolução nº 230, de 

23.3.2020 

Dispõe sobre prorrogação de data de vencimento das anuidades 

do CREF11/MS para o Exercício de 2020 e dá outras providencias 

Publicada no DOU de 

23.03.2020 

Resolução nº 220, de 

23.3.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20555-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20555-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20492-20-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20492-20-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-488-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-488-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20480-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20480-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-356-20-ms-anvisa.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-356-20-ms-anvisa.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-355-20-ms-anvisa.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-355-20-ms-anvisa.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-230-20-cref.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-230-20-cref.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-220-20-cro.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-220-20-cro.htm
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Publicada no DOU de 

23.03.2020 

Prorroga o prazo para envio das prestações de contas dos 

Conselhos Regionais ao Conselho Federal de Odontologia 

referente ao exercício financeiro de 2019. 

Portaria nº 191, de 

23.3.2020 

Estabelece regras para adoção de trabalho remoto e 

manutenção de atividades essenciais por unidades e servidores 

da 4ª Região Fiscal. 
Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 177, de 

23.3.2020 

Estabelece regras para o atendimento no âmbito das unidades 

da 7ª Região Fiscal, inclusive por meio de endereço eletrônico, 

enquanto durar o estado de emergência de saúde pública 

decorrente do coronavírus (Covid-19). Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 157-E, de 

23.3.2020 

Altera a Portaria ANCINE nº 151-E, de 19 de março de 2020, que 

estabelece, em caráter excepcional, medidas administrativas 

para a mitigação dos impactos do COVID-19 no setor audiovisual 

e no que se refere às atribuições da Agência Nacional do Cinema 

- ANCINE, nos limites de sua competência. 

Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Resolução nº 153, de 

23.3.2020 

Prorroga o prazo de vencimento para pagamento das anuidades 

do exercício de 2020 e demais débitos objeto de parcelas em 

vigor. 
Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Portaria nº 146, de 

23.3.2020 

Estabelece regras para adoção de trabalho remoto e 

manutenção de atividades essenciais por unidades e servidores 

da 3ª Região Fiscal. 
Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Portaria nº 145, de 

23.3.2020 

Estabelece regras para o atendimento no âmbito das unidades 

da 3ª Região Fiscal, inclusive por meio de endereço eletrônico, 

enquanto durar o estado de emergência de saúde pública 

decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19). Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Portaria nº 190, de 

23.3.2020 

Estabelece regras para o atendimento no âmbito das unidades 

da 4ª Região Fiscal, inclusive por meio de endereço eletrônico, 

enquanto durar o estado de emergência de saúde pública 

decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19). Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 138, de 

23.3.2020 

Autoriza a utilização excepcional dos recursos do Fundo 

Nacional de Segurança Pública repassados no exercício de 2019, 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20191-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20191-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20177-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20177-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20157e-20-mtur-ancine.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20157e-20-mtur-ancine.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-153-20-cref8.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-153-20-cref8.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20146-3regiao-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20146-3regiao-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20145-3regiao-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20145-3regiao-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20190-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20190-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20138-20-mjsp.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20138-20-mjsp.htm
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Publicada no DOU de 

24.3.2020 

na forma da Portaria nº 793, de 24 de outubro de 2019, para ações 

de segurança pública e defesa social necessárias ao combate 

emergencial dos efeitos decorrentes da pandemia do 

coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). 

Portaria nº 133, de 

23.3.2020 

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no 

País de estrangeiros provenientes dos países que relaciona, 

conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - Anvisa. Publicada no DOU de 

23.3.2020 - Edição extra - 

C 

Portaria nº 103, de 

23.3.2020 

Regulamenta, em caráter excepcional e temporário, medidas de 

enfrentamento e prevenção à infecção e propagação do novo 

Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Portaria nº 48, de 

23.3.2020 

Disciplina o atendimento presencial emergencial na unidade de 

atendimento da IRF/SSO, jurisdicionada a esta Delegacia da 

Receita Federal do Brasil em São José dos Campos/SP. 
Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 47, de 

23.3.2020 

Disciplina o atendimento presencial emergencial na unidade de 

atendimento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São 

José dos Campos/SP. 
Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 41, de 23.3.2020 Estabelece, em caráter temporário, que seja suspenso o uso de 

controle de acesso biométrico nos recintos aduaneiros 

jurisdicionados pela Alfândega da Receita Federal do Brasil no 

Porto de Itajaí. 
Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Resolução nº 39, de 

23.3.2020 

Dispõe sobre a Prorrogação do Prazo Para Pagamento da 

Anuidade de 2020 Com Desconto No Âmbito do Conselho 

Regional de Educação Física da 13ª Região/BAHIA. 
Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Portaria nº 35, de 

23.3.2020 

Determina a suspensão do atendimento presencial do Centro de 

Atendimento ao Contribuinte da Alfândega do Aeroporto 

Internacional de São Paulo/Guarulhos em razão da necessidade 

do enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

coronavírus (COVID-19). 

Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 35, de 

23.3.2020 

Suspensão da visitação pelo público externo a todas as áreas do 

JBRJ por tempo indeterminado. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20133-20-CCV.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20133-20-CCV.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20103-mapa.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20103-mapa.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2048-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2048-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2047-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2047-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2041-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-39-20-cref13ba.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-39-20-cref13ba.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2035-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2035-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2035-20-mma-ipjbrj.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2035-20-mma-ipjbrj.htm
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Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 35, de 

23.3.2020 

Estabelece orientações aos ordenadores de despesa do 

Ministério da Defesa e das Forças Armadas quanto à aplicação 

dos procedimentos de contratação previstos nos arts. 4º a 4º-I 

da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 33, de 

23.3.2020 

Disciplina os procedimentos emergenciais relacionados ao 

agendamento de posicionamento de cargas nos recintos 

alfandegados e à verificação remota de mercadorias por meio de 

imagens, na importação, na exportação e nas remessas 

expressas, enquanto durarem as medidas de enfrentamento ao 

Coronavírus – COVID-19. 

Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 32, de 

23.3.2020 

Dispõe sobre o expediente no período de emergência em saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19) no âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil 

no Rio de Janeiro I Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 29, de 

23.3.2020 

Institui o regime de teletrabalho e Suspende os atendimentos 

presenciais, em todas as unidades administrativas do CROSP, e 

dá outras providências. 
Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 27, de 

23.3.2020 

Alteração temporária do horário de atendimento do plantão 

aduaneiro da ALF/PPA. 

Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 26, de 

23.3.2020 

Suspensão temporária do atendimento presencial no CAC da 

ALF/PPA como medida de proteção ao Coronavírus (Covid-19). 

Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 24, de 

23.3.2020 

Estabelece medidas no Ministério da Infraestrutura, em caráter 

excepcional, para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 

(COVID-19). Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Portaria nº 14, de 23.3.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2035-20-MD.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2035-20-MD.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2033-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2033-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2032-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2032-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2029-20-cro.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2029-20-cro.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2027-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2027-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2026-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2026-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2024-20-minfra.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2024-20-minfra.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2014-20-crcam.htm


 

 
Londrina contra o Coronavírus: Ações empreendidas para o combate à pandemia na cidade de Londrina 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

209 

Atos normativos da União Ementa 

Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Institui novas medidas de combate e prevenção ao contágio do 

coronavírus no Conselho Regional de Contabilidade do 

Amazonas. 

Portaria nº 2, de 23.3.2020  Dispõe sobre o atendimento ao contribuinte na Delegacia da 

Receita Federal em Governador Valadares/MG, Agência da 

Receita Federal do Brasil em Almenara/MG, Agência da Receita 

Federal em Caratinga/MG Agência da Receita Federal do Brasil 

em Manhuaçu/MG e Agência da Receita Federal do Brasil em 

Teófilo Otoni/MG, para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Recomendação nº 2, de 

23.3.2020 

Recomenda procedimentos a serem observados pelos médicos 

responsáveis pela estratégia de saúde da família, das 

Secretarias Municipais de Saúde, durante o atendimento aos 

casos do COVID-19 e outras providências. Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Resolução nº 20, de 

23.3.2020 

Dispõe sobre as medidas emergenciais devido à Crise de 

Calamidade Pública ocorrida com a Pandemia do Coronavírus - 

COVID-19. 
Publicada no DOU de 

25.03.2020 

Decreto nº 10.288 de 

22.3.2020 

Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 

definir as atividades e os serviços relacionados à imprensa como 

essenciais. 
Publicado no DOU de 

22.3.2020 - Edição extra - 

J 

Medida Provisória nº 927, 

de 22.3.2020 

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. 

Publicada no DOU de 

22.3.2020 - Edição extra - 

L 

Portaria nº 827, de 

22.3.2020 

Estabelece as diretrizes quanto à execução de trabalho remoto 

para o Ministério do Meio Ambiente e suas entidades vinculadas, 

enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). Publicada no DOU de 

24.03.2020 

Portaria nº 226, de 

21.3.2020 

Dispõe sobre medidas complementares à Instrução Normativa nº 

19, de 12 de março de 2020 para enfrentamento da emergência de 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%202-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/REC/recomendacao%20n%C2%BA%202--20-cremepe.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/REC/recomendacao%20n%C2%BA%202--20-cremepe.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%20n%C2%BA%2020-cref19.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%20n%C2%BA%2020-cref19.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10288.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10288.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20827-20-mma-ibama.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20827-20-mma-ibama.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-226-20-mma-ibama.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-226-20-mma-ibama.htm
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Publicada no DOU de 

24.03.2020 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19). 

Portaria nº 826, de 

21.3.2020 

Dispõe sobre medidas complementares à Instrução Normativa nº 

19, de 12 de março de 2020 para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19). Publicada no DOU de 

24.03.2020 

Portaria nº 132, de 

22.3.2020 

Estabelece medidas de proteção para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19) e exercício de atividades 

por servidores, empregados públicos e estagiários do Ministério 

da Justiça e Segurança Pública, em caráter excepcional, delega 

competências ao Secretário-Executivo do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública e autoriza a adoção de atos de gestão de que 

trata a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, da 

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da 

Economia. 

Publicada no DOU de 

24.03.2020 

Portaria nº 132, de 

22.3.2020 

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no 

País, por via terrestre, de estrangeiros provenientes da 

República Oriental do Uruguai, conforme recomendação da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. Publicada no DOU de 

22.03.2020 - Edição extra - 

K 

Portaria nº 139, de 

21.3.2020 

Estabelece as diretrizes quanto à execução de trabalho remoto 

para o Ministério do Meio Ambiente e suas entidades vinculadas, 

enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). Publicada no DOU de 

21.03.2020 - Edição extra - 

I 

Resolução nº 122, de 

21.3.2020 

Dispõe sobre providências a serem adotadas em razão da 

pandemia causado pelo COVID-19 

Publicada no DOU de 

24.03.2020 

Resolução nº 5.876, de 

20.3.2020 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019/2020, no âmbito do 

serviço de transporte rodoviário de cargas. Publicada no DOU de 

23.03.2020 

Decreto nº 10.285, de 

20.3.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20826-20-mma-ibama.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20826-20-mma-ibama.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20132-20-mj.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20132-20-mj.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/prt132-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/prt132-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20139-20-MMA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20139-20-MMA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-122-20-cref4.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-122-20-cref4.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao-5876-20-minfra.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao-5876-20-minfra.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm
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Publicado no DOU de 

20.3.2020 - Edição extra - 

G 

Reduz temporariamente as alíquotas do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI incidentes sobre os produtos que 

menciona. 

Decreto nº 10.284, de 

20.3.2020   

Dispõe sobre a dilação do prazo de vencimento das tarifas de 

navegação aérea, durante o período de enfrentamento da 

pandemia da covid-19. 
Publicado no DOU de 

20.3.2020 - Edição extra - 

G 

Decreto nº 10.283, de 

20.3.2020 

Institui o Serviço Social Autônomo denominado Agência para o 

Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde - Adaps. 

Publicado no DOU de 

20.3.2020 - Edição extra - 

G 

Decreto nº 10.282, de 

20.3.2020 

Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 

definir os serviços públicos e as atividades essenciais. 

Publicado no DOU de 

20.3.2020 - Edição extra - 

G e republicado no DOU de 

21.03.2020 - Edição extra- 

H 

Portaria nº 1.272, de 

20.3.2020 

Aprovação da Diretriz Ministerial de Execução nº 7/2020, que 

autoriza a execução das ações de apoio para mitigar os impactos 

do COVID-19 
Publicada no DOU de 

23.3.2020 

Portaria nº 1.501, de 

20.3.2020 

Suspende as atividades de atendimento presencial do Centro de 

Atendimento ao Contribuinte (CAC) da Alfândega da Receita 

Federal do Brasil em São Paulo. 
Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Medida Provisória nº 926, 

de 20.3.2020 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre 

procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus. 

Publicada no DOU de 

20.3.2020 - Edição extra - 

G 

Portaria nº 543, de 

20.3.2020 

Estabelece, em caráter temporário, regras para o atendimento 

presencial nas unidades de atendimento, e suspende o prazo 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10284.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10284.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10283.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10283.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10282.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10282.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201272-MD.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%201272-MD.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%201501-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%201501-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-543-ME.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-543-ME.htm
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Publicada no DOU de 

23.3.2020 - Edição extra - 

A 

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). 

Portaria nº 467, de 

20.3.2020 

Dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de 

Telemedicina, com o objetivo de regulamentar e operacionalizar 

as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020, decorrente da epidemia de COVID-19. 

Publicada no DOU de 

23.3.2020 - Edição extra - 

B 

Portaria nº 454, de 

20.3.2020 

Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão 

comunitária do coronavírus (covid-19). 

Publicada no DOU de 

20.3.2020 - Edição extra - 

F 

Portaria nº 412, de 

20.3.2020 

Dispõe sobre a manutenção de direitos dos segurados e 

beneficiários do INSS em razão das medidas restritivas no 

atendimento ao público para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente da 

pandemia do coronavírus (COVID-19). 

Publicada no DOU de 

23.3.2020 

Portaria nº 356, de 

20.3.2020 

Dispõe sobre a atuação dos alunos dos cursos da área de saúde 

no combate à pandemia do COVID-19 (coronavírus). 

Publicada no DOU de 

20.3.2020 - Edição extra - 

B 

Portaria nº 335, de 

20.3.2020 

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. 

Publicada no DOU de 

20.3.2020 - Edição extra - 

E 

Resolução nº 352, de 

20.3.2020 

Dispõe sobre a autorização prévia para fins de exportação de 

cloroquina e hidroxicloroquina e de produtos sujeitos à vigilância 

sanitária destinados ao combate da COVID-19. 
Publicada no DOU de 

20.03.2020 - Edição extra 

G 

Decisão nº 43, de 

20.3.2020 

Determina as estratégias de atuação emergencial para o 

enfrentamento à pandemia de Coronavírus (COVID-19) no âmbito 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20467-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20467-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/prt454-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/prt454-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20412-20-me-inss.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20412-20-me-inss.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20356-20-mec.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20356-20-mec.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20335-20-mcid.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20335-20-mcid.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20352-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20352-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/_Outros/Decisao%2043-coren-ce.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/_Outros/Decisao%2043-coren-ce.htm
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Publicada no DOU de 

24.3.2020 

do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará e dá outras 

providências. 

Portaria nº 18, de 20.3.2020 Suspende a exigência de licenciamento de importação para os 

produtos referidos na Resolução CAMEX nº 26, de 29 de abril de 

2015, publicada no D.O.U. de 30 de abril de 2015, e na Resolução 

CAMEX nº 58, de 19 de junho de 2015, publicada no D.O.U. de 22 de 

junho de 2015. 

Publicada no DOU de 

23.3.2020 

Portaria nº 17, de 20.3.2020 Dispõe sobre o atendimento ao contribuinte na Delegacia da 

Receita Federal do Brasil em Sete Lagoas/MG - Centro de 

Atendimento ao Contribuinte (CAC) e nas Agências da Receita 

Federal do Brasil em Lagoa Santa/MG, Curvelo/MG, 

Diamantina/MG e Paracatu/MG - em caráter excepcional, para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Portaria nº 17, de 20.3.2020 Altera as medidas administravas temporárias para prevenir 

contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito de 

jurisdição do CRP/18ª Região, dispostas na Portaria CRPMT nº 016, 

de 17 de março de 2020. 
Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Portaria nº 11, de 20.3.2020 Estabelece medidas quanto ao funcionamento das unidades de 

atendimento no âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil 

em Contagem/MG - Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) 

- e Agência da Receita Federal do Brasil em Betim/MG - em 

caráter excepcional, considerando o estado de emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus (Codiv-19). 

Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Portaria nº 10, de 20.3.2020 Disciplina o atendimento ao contribuinte na Delegacia da Receita 

Federal do Brasil em Bauru e em suas unidades jurisdicionais 

para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 
Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Portaria nº 10, de 20.3.2020 Estabelecimento de medidas temporárias de prevenção ao 

contágio de pessoas pelo Novo Coronavírus (COVID-19) em todas 

as dependências do Conselho Regional de Psicologia da 7ª 

Região. 
Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Portaria nº 9, de 20.3.2020  Suspende o funcionamento da Agência da Receita Federal em 

Barretos-SP. 

Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Portaria nº 8, de 20.3.2020  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2018-20-me-seceai.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2017-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2017-20-crp18.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2011-20-me-serf-contagem.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2010-20-me-serf-bauru.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2010-20-crp7.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%209-20-me-serf-franca.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-me-serf-juizfora.htm
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Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Suspensão funcionamento das unidades da DRF/JFA e Agências 

em decorrência do Coronavírus (COVID-19) 

Portaria nº 5, de 20.3.2020  Dispõe sobre o atendimento ao contribuinte na Delegacia da 

Receita Federal em Varginha, Agência da Receita Federal em 

Pouso Alegre/MG, para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Portaria nº 4, de 20.3.2020  Dispõe sobre o atendimento ao contribuinte na Delegacia da 

Receita Federal em Varginha, Agência da Receita Federal em 

Lavras/MG, para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Portaria nº 3, de 20.3.2020  Dispõe sobre o atendimento ao contribuinte na Delegacia da 

Receita Federal em Varginha, Agência da Receita Federal em 

Itajubá/MG, para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Portaria nº 2, de 20.3.2020  Dispõe sobre o atendimento ao contribuinte na Delegacia da 

Receita Federal em Varginha, Agência da Receita Federal em 

Alfenas/MG, para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Portaria nº 1, de 20.3.2020  Dispõe sobre o atendimento ao contribuinte na Delegacia da 

Receita Federal em Varginha, Centro de Atendimento ao 

Contribuinte - CAC, para o enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19). 

Publicada no DOU de 

24.3.2020 

Decreto Legislativo nº 6, 

de 20.3.2020 

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. 

Publicado no DOU de 

20.3.2020 - Edição extra - 

C 

Portaria nº 1, de 20.3.2020  Estabelece a ampliação do prazo de validade das certidões 

emitidas em decorrência do atendimento dos artigos 18 e 18-A da 

Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, em razão da situação de 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

Publicado no DOU de 

20.03.2020 - Edição extra - 

G 

Portaria nº 8.024, de 

19.3.2020 

Dispõe sobre o atendimento dos segurados e beneficiários do 

Instituto Nacional do Seguro Social durante o período de 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%205-20-me-serf-varginha.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%204-20-me-serf-varginha.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%203-20-me-serf-varginha.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%202-20-me-serf-varginha.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%201-20-me-serf-varginha.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%201-20-mcidadania-sep.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208024-20-ME-SEPT.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208024-20-ME-SEPT.htm
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Publicado no DOU de 

20.03.2020 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-

19). (Processo nº 10128.106029/2020-73). 

Portaria nº 8.012, de 

19.3.2020 

Estabelece medidas temporárias, no âmbito da gestão 

administrativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - 

PGFN, de prevenção ao contágio do covid-19, considerada a 

classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde - 

OMS e o disposto na Portaria ME nº 96, de 17 de março de 2020. 

Publicado no DOU de 

20.03.2020 

Portaria nº 7.957, de 

19.3.2020 

Representação da União à distância, por meio de sistema 

eletrônico em assembleias gerais. 

Publicado no DOU de 

20.03.2020 

Circular nº 3.991, de 

19.3.2020 

Dispõe sobre o horário de atendimento ao público nas 

dependências das instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil enquanto 

perdurar a situação de risco à saúde pública decorrente do novo 

Coronavírus (Covid-19). 

Publicada no DOU de 

23.3.2020 

Portaria nº 1.153, de 

19.3.2020 

Cria o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos 

Impactos da Covid-19 no âmbito das Comunicações (REDE 

CONECTADA MCTIC) e estabelece diretrizes a serem adotadas 

pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. Publicada no DOU de 

20.03.2020 - Edição extra-

E 

Portaria nº 683, de 

19.3.2020 

Dispõe sobre a instituição de comitê técnico para elaboração de 

iniciativas de promoção e defesa dos Direitos Humanos, 

considerando a situação de emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). Publicado no DOU de 

20.03.2020 

Portaria nº 491, de 

19.3.2020 

Estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Ministério da 

Educação. 
Publicado no DOU de 

19.03.2020 - Edição extra C 

Portaria nº 430, de 

19.3.2020 

Estabelece incentivo financeiro federal de custeio no âmbito da 

Atenção Primária à Saúde, em caráter excepcional e temporário, 

com o objetivo de apoiar o funcionamento em horário estendido 

das Unidades de Saúde da Família (USF) ou Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) no país, para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (covid-19). 

Publicado no DOU de 

20.03.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208012-20-ME-PGFN.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208012-20-ME-PGFN.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%207957-20-me-pgfn.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%207957-20-me-pgfn.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/circular%20n%C2%BA%203991-20-me-Bacen-dg.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/circular%20n%C2%BA%203991-20-me-Bacen-dg.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%201153-20-mct.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%201153-20-mct.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/prt683-20-mmfdh.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/prt683-20-mmfdh.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20491-20-mec.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20491-20-mec.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20430-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20430-20-ms.htm
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Portaria nº 428, de 

19.3.2020 

Dispõe sobre as medidas de proteção para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (covid-19) no âmbito das unidades do 

Ministério da Saúde no Distrito Federal e nos Estados. Publicado no DOU de 

20.03.2020 

Resolução nº 351, de 

19.3.2020 

Dispõe sobre a autorização prévia para fins de exportação de 

cloroquina e hidroxicloroquina e de produtos sujeitos à vigilância 

sanitária destinados ao combate da Covid-19. 
Publicada no DOU de 

20.3.2020 - Edição extra G 

Resolução nº 350, de 

19.3.2020 

Define os critérios e os procedimentos extraordinários e 

temporários para a fabricação e comercialização de preparações 

antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da 

Anvisa e dá outras providências, em virtude da emergência de 

saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2. 

Publicada no DOU de 

20.3.2020 

Resolução nº 349, de 

19.3.2020 

Define os critérios e os procedimentos extraordinários e 

temporários para tratamento de petições de regularização de 

equipamentos de proteção individual, de equipamentos médicos 

do tipo ventilador pulmonar e de outros dispositivos médicos 

identificados como estratégicos pela Anvisa, em virtude da 

emergência de saúde pública internacional decorrente do novo 

Coronavírus e dá outras providências. 

Publicada no DOU de 

20.3.2020 

Deliberação nº 185, de 

19.3.2020 

Dispõe sobre a ampliação e a interrupção de prazos de 

processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do 

Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e privadas 

prestadoras de serviços relacionados ao trânsito. Publicada no DOU de 

20.03.2020 

Portaria nº 151-E, de 

19.3.2020 

Estabelece, em caráter excepcional, medidas administrativas 

para a mitigação dos impactos do COVID-19 no setor audiovisual 

e no que se refere às atribuições da Agência Nacional do Cinema 

- ANCINE, nos limites de sua competência. Publicada no DOU de 

20.03.2020 

Portaria nº 151, de 

19.3.2020 

Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Profissionais 

Voluntários (CNPV) para o enfrentamento da crise provocada 

pela pandemia da COVID-19. 
Publicada no DOU de 

20.03.2020 

Portaria nº 141, de 

19.3.2020 

Altera dispositivos da Portaria nº 75, de 20 maio de 2015, com a 

redação que lhe foi conferida pela Portaria nº 166, de 12 de junho 

de 2019, que aprova as normas gerais e critérios de aplicação dos 

recursos do Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR em operações 

de financiamento. 

Publicada no DOU de 

20.03.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20428-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20428-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20351-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20351-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%20n%C2%BA%20350-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%20n%C2%BA%20350-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-349-20-ms-anvisa.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-349-20-ms-anvisa.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/DLB/deliberacao%20n%C2%BA%20185-20-minfra.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/DLB/deliberacao%20n%C2%BA%20185-20-minfra.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20151E-20-mt-anc-dc.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20151E-20-mt-anc-dc.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20151-20-cffto.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20151-20-cffto.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20141-20-mtur.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20141-20-mtur.htm
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Portaria nº 133, de 

19.3.2020 

Estabelece orientações e diretrizes quanto às medidas de 

proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), 

no âmbito Ministério do Meio Ambiente. Publicada no DOU de 

20.03.2020 

Portaria nº 126, de 

19.3.2020 

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no 

País de estrangeiros provenientes dos países que relaciona, 

conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - Anvisa. Publicada no DOU de 

19.03.2020 - Edição extra-

E e republicada no DOU 

de Edição extra-D 

Portaria nº 125, de 

19.3.2020 

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. Publicada no DOU de 

19.03.2020 - Edição extra-

B 

Portaria nº 111, de 19.3.2020 Instituição do Comitê de Enfrentamento de Crise para supervisão 

e monitoramento dos impactos do coronavírus (COVID-19) no 

âmbito da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT Publicado internamente 

pela ANTT em20.3.2020 

Portaria nº 95, de 19.3.2020 Dispõe sobre a suspensão das atividades no âmbito do 

CREMEPE, pelo período de 19.03.2020 a 24.04.2020, como forma 

de seguir as medidas de prevenção ao contágio pelo Novo 

Coronavírus - COVID-19, e dá outras providências. 
Publicada no DOU de 

24.03.2020 

Portaria nº 94, de 19.3.2020 Medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo 

Coronavírus (COVID-19) definidas no âmbito do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Publicada no DOU de 

20.03.2020 

Portaria nº 85, de 19.3.2020 Prorrogação da validade de Certificados de Aquaviários e não 

Aquaviários, Certificados Estatutários, de Vistorias e outros 

documentos. Publicada no DOU de 

24.03.2020 

Portaria nº 80, de 19.3.2020 Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo coronavírus (COVID-19) na Agência Nacional dos 

Transportes Aquaviários - Antaq. Publicada no DOU de 

20.03.2020 

Portaria nº 61, de 19.3.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20133-20-mma.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20133-20-mma.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/prt126-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/prt126-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/prt125-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/prt125-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20111-20-antt.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2095-20-cremepe.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2094-20-mapa.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2085-20-md-cn-dgn-dpc.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2080-20-minfra-antaq.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2061-20-tcu.htm
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Publicada no DOU de 

23.03.2020 

Dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais no âmbito do 

Tribunal de Contas da União. 

Portaria nº 48, de 19.3.2020 Dispõe sobre medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação com o novo coronavírus (COVID-19), no âmbito do 

Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul - 

CRCRS. 
Publicada no DOU de 

25.03.2020 

Portaria nº 9, de 19.3.2020  Suspender excepcionalmente o atendimento ao contribuinte em 

decorrência do coronavírus (COVID-19). 

Publicada no DOU de 

23.03.2020 

Resolução nº 5, de 

19.3.2020 

Recomenda medidas preventivas a serem adotadas na 

realização de consultas de nível ambulatorial para 

enfrentamento do COVID-19 
Publicada no DOU de 

25.03.2020 

Portaria nº 3, de 19.3.2020  Dispõe sobre medidas preventivas adotadas contra a propagação 

do coronavírus (COVID-19) 

Publicada no DOU de 

24.03.2020 

Decreto nº 10.281, de 

18.3.2020 

Reabre, em favor do Ministério da Defesa, crédito extraordinário, 

no valor de R$ 10.601.952,00, aberto pela Medida Provisória nº 912, 

de 19 de dezembro de 2019. 
Publicada no DOU 

de 19.3.2020 

Medida Provisória nº 925, 

de 18.3.2020 

Dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil 

brasileira em razão da pandemia da covid-19. 

Publicada no DOU de 

19.3.2020 

Portaria nº 7.821, de 

18.3.2020 

Estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

Novo Coronavírus (COVID-19), considerando a classificação de 

pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no âmbito 

da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Publicada no DOU 

de 18.3.2020 - Edição extra 

C 

Portaria nº 7.820, de 

18.3.2020 

Estabelece as condições para transação extraordinária na 

cobrança da dívida ativa da União, em função dos efeitos do 

coronavírus (COVID-19) na capacidade de geração de resultado 

dos devedores inscritos em DAU Publicada no DOU 

de 18.3.2020 - Edição extra 

C 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2048-20-crcrs.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%209-20-me-serf1r.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%20n%C2%BA%205-cremers.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%20n%C2%BA%205-cremers.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%203-20-crf6.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10281.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10281.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv925.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv925.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%207821-20-me-pgfn.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%207821-20-me-pgfn.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%207820-20-me-pgfn.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%207820-20-me-pgfn.htm
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Portaria nº 7.806, de 

18.3.2020 

Estabelece medidas quanto ao funcionamento das unidades de 

atendimento da Secretaria de Trabalho, em caráter excepcional, 

em razão da pandemia de COVID-19. (Processo nº 

19955.100318/2020-91). Publicada no DOU de 

20.03.2020 

Portaria nº 1.232, de 

18.3.2020 

Aprovação da Diretriz Ministerial de Planejamento nº 6/GM/MD, 

de 18 de março de 2020, que regula o emprego das Forças 

Armadas em todo o território nacional. 
Publicada no DOU de 

19.03.2020 

Resolução nº 851, de 

18.3.2020 

Dispõe sobre a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos 

Especiais do FAT PDE, para o exercício de 2020. 

Publicada no DOU de 

19.03.2020 

Resolução nº 777, de 

18.3.2020 

Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia 

de Produtos para a Saúde 

Publicada no DOU de 

19.03.2020 

Resolução nº 776, de 

18.3.2020 

Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia 

de Produtos para a Saúde 

Publicada no DOU de 

19.03.2020 

Portaria nº 414, de 

18.3.2020 

Autoriza a habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva 

Adulto e Pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes 

COVID-19. Publicada no DOU de 

20.03.2020 

Portaria nº 237, de 

18.3.2020 

Inclui leitos e procedimentos na Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do 

Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento exclusivo dos 

pacientes com COVID-19. Publicada no DOU de 

20.03.2020 

Portaria nº 333, de 

18.3.2020 

Disciplina o atendimento ao contribuinte no âmbito das unidades 

da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na 8ª Região 

Fiscal para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). Publicada no DOU de 

20.03.2020 

Portaria nº 330, de 

18.3.2020 

Estabelece o adiamento dos procedimentos em razão do não 

cumprimento do cronograma de inscrição no Cadastro Único 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%207806-20-me-sept.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%207806-20-me-sept.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%201232-20-MD.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%201232-20-MD.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20851-CODEFAT.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20851-CODEFAT.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20777-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20777-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20776-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20776-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20414-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20414-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20237-20-ms-saes.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20237-20-ms-saes.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20333-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20333-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20330-20-mcidadania.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20330-20-mcidadania.htm
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Publicada no DOU de 

19.03.2020 

para Programas Sociais do Governo Federal para fortalecer o 

enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

Portaria nº 208, de 

18.3.2020 

Trata da suspensão do atendimento presencial nas instalações 

da ANM em todo o território nacional enquanto perdurar o estado 

de emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 
Publicada no DOU de 

20.03.2020 

Resolução nº 152, de 

18.3.2020 

Prorroga o prazo para pagamento dos tributos federais no 

âmbito do Simples Nacional. 

Publicada no DOU de 

18.03.2020 - Edição extra D 

Portaria nº 145, de 

18.3.2020 

Disciplina excepcionalmente o atendimento ao contribuinte e o 

agendamento de senhas no âmbito das unidades jurisdicionadas 

da 1ª Região Fiscal, para o enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19). 

Publicada no DOU de 

19.03.2020 

Portaria nº 117, de 

18.3.2020 

Instituição do Comitê Setorial de Crise, no âmbito do Ministério 

de Minas e Energia. 

Publicada no DOU de 

19.03.2020 

Portaria nº 97, de 18.3.2020 Regulamenta as rotinas de trabalho e os procedimentos 

administrativos no âmbito da Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana - UNILA. Publicada no DOU de 

23.03.2020 

Portaria nº 32, de 18.3.2020 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). 

Publicada no DOU de 

20.03.2020 - Edição extra 

A 

Portaria nº 18, de 18.3.2020 Delega competência ao Secretário-Executivo da Secretaria de 

Governo da Presidência da República para adoção de prevenção, 

cautela e redução da transmissibilidade, tratadas no art. 6º-A da 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 19, de 12 de março de 2020 
Publicada no DOU de 

19.03.2020 

Portaria nº 16, de 18.3.2020 Altera a Portaria nº 19, de 2 julho de 2019, que dispõe sobre a 

emissão de licenças, autorizações, certificados e outros 

documentos públicos de exportação por meio do Portal Único de 

Comércio Exterior do Sistema Integrado de Comércio Exterior - 
Publicada no DOU de 

19.03.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20208-20-mme-anm.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20208-20-mme-anm.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20152-ME_SEF.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20152-ME_SEF.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20145-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20145-20-me-serf.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20117-20-mme.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20117-20-mme.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2097-20-mec-ufila.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2032-20-MD.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2018-20-pr-sgov.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2016-20-me-seceai.htm
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SISCOMEX, para estabelecer a Licença Especial de Exportação 

de Produtos para o Combate do Covid-19. 

Portaria nº 7, de 18.3.2020  Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de 

saúde pública previstas na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, no âmbito do Sistema Prisional. Publicada no DOU de 

18.03.2020 - Edição extra B 

Resolução nº 5.875, de 

17.3.2020 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019/2020, no âmbito do 

serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de 

passageiros. 

Publicada no DOU de 

18.03.2020 

Instrução Normativa nº 

1.927, de 17.3.2020 

Altera a Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro de 2006, 

que disciplina o despacho aduaneiro de importação. 

Publicada no DOU de 

18.03.2020 

Resolução nº 1.338, de 

17.3.2020 

Fixação de teto máximo de juros ao mês, para as operações de 

empréstimo consignado em benefício previdenciário, e dá outras 

providências. Publicada no DOU de 

18.03.2020 

Portaria nº 419, de 

17.3.2020 

Estabelece medidas temporárias de prevenção à infecção e 

propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI. 
Publicada no DOU de 

19.03.2020 

Portaria nº 375, de 

17.3.2020 

Estabelece medidas para as unidades descentralizadas do 

Instituto Nacional do Seguro Social quanto às medidas de 

proteção que devem ser adotadas no atendimento ao público 

para prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19). Publicada no DOU de 

18.03.2020 

Resolução nº 348, de 

17.3.2020 

Define os critérios e os procedimentos extraordinários e 

temporários para tratamento de petições de registro de 

medicamentos, produtos biológicos e produtos para 

diagnóstico in vitro e mudança pós-registro de medicamentos e 

produtos biológicos em virtude da emergência de saúde pública 

internacional decorrente do novo Coronavírus. 

Publicada no DOU de 

18.03.2020 

Resolução nº 347, de 

17.3.2020 

Define os critérios e os procedimentos extraordinários e 

temporários para a exposição à venda de preparações 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%207-20-mjsp-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-5875-20-ms-antt.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-5875-20-ms-antt.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/in1927-20-me-srfb.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/in1927-20-me-srfb.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%201.338-CNPS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%201.338-CNPS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20419-20-mjsp-funai.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20419-20-mjsp-funai.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20375-20-me-inss.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20375-20-me-inss.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20348-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20348-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20347-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20347-ANVISA.htm
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Publicada no DOU de 

18.03.2020 

antissépticas ou sanitizantes oficinais, em virtude da emergência 

de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2. 

Portaria nº 343, de 

17.3.2020 

Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em 

meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo 

Coronavírus - COVID-19. 
Publicada no DOU de 

18.03.2020 

Portaria nº 342, de 

17.3.2020 

Delega competência ao Secretário-Executivo para adoção de 

medidas previstas na Instrução Normativa nº 19, de 12 de março 

de 2020, alterada pela Instrução Normativa nº 21, de 16 de março 

de 2020. Publicada no DOU de 

18.03.2020 

Portaria nº 210, de 

17.3.2020 

Dispõe sobre medidas complementares à Instrução Normativa nº 

19, de 12 de março de 2020 para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19) Publicada no DOU de 

18.03.2020 

Portaria nº 175, de 

18.3.2020 

Estabelece medidas de caráter temporário para a mitigação dos 

riscos decorrentes da doença causada pelo Novo Coronavírus 

(COVID-19), no âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional. 
Publicada no DOU de 

19.03.2020 

Portaria nº 174, de 

17.3.2020 

Estabelece medidas quanto ao exercício de atividades de 

servidores, empregados públicos, estagiários, colaboradores e 

prestadores de serviços do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, em caráter excepcional, em razão da 

pandemia de COVID-19. 

Publicada no DOU de 

19.03.2020 

Portaria nº 120, de 

17.3.2020 

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no 

País de estrangeiros oriundos da República Bolivariana da 

Venezuela, conforme recomendação da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - Anvisa. Publicada no DOU de 

18.03.2020 

Portaria nº 103, de 

17.3.2020 

Dispõe sobre medidas relacionadas aos atos de cobrança da 

dívida ativa da União, incluindo suspensão, prorrogação e 

diferimento, em decorrência da pandemia declarada pela 

Organização Mundial da Saúde relacionada ao coronavírus 

(COVID-19), e dá outras providências. 

Publicada no DOU de 

18.03.2020 

Portaria nº 96, de 17.3.2020 Delega competências ao Secretário-Executivo do Ministério da 

Economia, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19), e autoriza a adoção de atos de gestão de que trata a 
Publicada no DOU de 

18.03.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20343-20-mec.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20343-20-mec.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20342-20-mec.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20342-20-mec.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20210-20-mma-icmbio.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20210-20-mma-icmbio.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20175-20-mtur-iphan.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20175-20-mtur-iphan.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20174-20-mtur-iphan.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20174-20-mtur-iphan.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/prt120-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/prt120-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20103-20-me.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20103-20-me.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2096-20-me.htm
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Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, da Secretaria 

de Gestão e Desempenho de Pessoal. 

Decisão nº 43, de 17.3.2020 Prorroga a validade de certificações de profissionais previstas 

no RBAC nº 110, RBAC nº 153 e na Resolução ANAC nº 279 e isenta 

a realização de reuniões ordinárias de Comissão de Segurança 

Aeroportuária (CSA), bem como estende o prazo para realização 

das atividades de controle de qualidade AVSEC por parte dos 

operadores previstas nos RBAC nº 107 e RBAC nº 108. 

Publicada no DOU de 

18.03.2020 

Decisão nº 42, de 17.3.2020 Prorroga a validade de habilitações, certificados, autorizações, 

averbações, credenciamentos, treinamentos e exames. 

Publicada no DOU de 

18.03.2020 

Portaria nº 30, de 17.3.2020 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) 
Publicada no DOU de 

17.03.2020 - Edição extra C 

Resolução nº 17, de 

17.3.2020 

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. 

Publicada no DOU de 

18.03.2020 

Portaria nº 11, de 

17.03.2020 

Estabelece medidas adicionais ao disposto na Resolução 

Cremers n.º 04/2020, que dispõe acerca das medidas 

administrativas preventivas do CREMERS para enfrentamento do 

COVID-19, no âmbito do Conselho Regional de Medicina do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

Publicada no DOU de 

23.3.2020 

Portaria nº 10, de 17.3.2020 Estabelece orientações e diretrizes quanto às medidas de 

proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), 

no âmbito do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. 
Publicada no DOU de 

18.03.2020 

Portaria nº 8, de 17.3.2020  Estabelece o regime de trabalho remoto, em caráter temporário 

e excepcional, quanto ao exercício de atividades por servidores 

e empregados públicos dos órgãos da Presidência da República 

em razão do estado de emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 

Publicada no DOU de 

18.03.2020 

Portaria nº 5, de 17.3.2020  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/decisao-43-minfra-anac.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/_Outros/Decis%C3%A3o%20n%C2%BA%2042-20-minfra-anac.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2030-20-MD.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/RES-17-20-ME-CAMEX.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/RES-17-20-ME-CAMEX.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2011-20-crmrs.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2011-20-crmrs.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2010-20-pr-inti.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-pr-sg.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%205-20-mjsp-ms.htm
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Publicada no DOU de 

17.03.2020 - Edição extra C 

Dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento 

da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979, de 06 

de fevereiro de 2020. 

Resolução nº 5.862, de 

17.3.2020 

Regulamenta o cadastro da Operação de Transporte necessário 

para a geração do Código Identificador da Operação de 

Transporte - CIOT e os meios de pagamentos do valor do frete 

referentes à prestação de serviços de transporte rodoviário 

remunerado de cargas. 

Publicada no DOU de 

17.03.2020 - Edição extra C 

Portaria nº 3, de 17.03.2020 Estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio de 

pessoas pelo Novo Coronavírus (COVID-19) em todas as 

dependências do Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região e 

dá outras providências. 
Publicada no DOU de 

23.3.2020 

Recomendação nº 1, de 

17.3.2020 

Recomenda procedimentos a serem observados pelas 

autoridades sanitárias do Estado de Pernambuco no atendimento 

médico prestado aos casos do COVID-19 e outras providências. 
Publicada no DOU de 

25.3.2020 

Decreto nº 10.277, de 

16.3.2020 

Institui o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos 

Impactos da Covid-19. 

Publicado no DOU de 

16.3.2020 - Edição extra - 

C 

Resolução nº 4.783, de 

16.3.2020 

Estabelece, por prazos determinados, percentuais a serem 

aplicados ao montante RWA, para fins de apuração da parcela 

ACP Conservação de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de 

março de 2013. Publicada no DOU de 

17.3.2020 

Resolução nº 4.782, de 

16.3.2020 

Estabelece, por tempo determinado, em função de eventuais 

impactos da Covid-19 na economia, critérios temporários para a 

caracterização das reestruturações de operações de crédito, 

para fins de gerenciamento de risco de crédito. Publicada no DOU de 

17.3.2020 

Portaria nº 1.076, de 

16.3.2020 

Estabelece medidas temporárias de prevenção à infecção e 

propagação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Ministério 

da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC e de 

suas Entidades Vinculadas. Publicada no DOU de 

19.3.2020 

Portaria nº 395, de 

16.3.2020 

Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços 

Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao-5862-19-minfra.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao-5862-19-minfra.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%203-20-crp8.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/REC/recomendacao%20n%C2%BA%201--20-cremepe.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/REC/recomendacao%20n%C2%BA%201--20-cremepe.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10277.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10277.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%204783-20-Bacen.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%204783-20-Bacen.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%204782-20-Bacen.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%204782-20-Bacen.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%201076-20-mctic.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%201076-20-mctic.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/prt395-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/prt395-20-ms.htm
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Atos normativos da União Ementa 

Publicada no DOU de 

16.3.2020 - Edição extra - 

A 

Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados e Distrito 

Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do 

Coronavírus - COVID 19. 

Portaria nº 373, de 

16.3.2020 

Estabelece orientações quanto às medidas protetivas, no âmbito 

do INSS, para enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente da pandemia do coronavírus (COVID 19). 
Publicada no DOU de 

17.03.2020 

Portaria nº 125, de 

16.3.2020 

Estabelece medidas quanto ao exercício de atividades por 

servidores do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 

caráter excepcional, em razão da pandemia de COVID-19. 
Publicada no DOU de 

17.03.2020 

Portaria nº 65, de 16.3.2020 Estabelecimento de orientações, no âmbito da FUNDACENTRO, 

quanto às medidas de proteção para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus (COVID-19). 
Publicada no DOU de 

17.03.2020 

Portaria nº 59, de 16.3.2020 Instituição do o Gabinete Integrado de Acompanhamento à 

Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID19). 

Publicada no DOU de 

17.03.2020 

Instrução Normativa nº 21, 

de 16.3.2020 

Altera a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, que 

estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto 

às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19) 

Publicada no DOU de 

17.3.2020 

Portaria nº 29, de 15.3.2020 Adoção de medidas pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico 

do Rio de Janeiro. 

Publicada no DOU de 

17.3.2020 

Portaria nº 4, de 15.3.2020  Suspende as visitas sociais, atendimentos de advogados e as 

escoltas dos presos custodiados nas Penitenciárias Federais do 

Sistema Penitenciário Federal do Departamento Penitenciário 

Nacional como forma de prevenção, controle e contenção de 

riscos do Novo Coronavírus. 

Publicada no DOU de 

17.3.2020 

Medida Provisória nº 924, 

de 13.3.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20373-20-me-inss.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20373-20-me-inss.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20125-20-mjsp.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20125-20-mjsp.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2065-20-me-fjdfsmt.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2059-20-MPU.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/IN-21-20-SGDP.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/IN-21-20-SGDP.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2029-20-mma-ipjbrj.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%204-20-mjsp-dpn.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv924.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv924.htm
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Atos normativos da União Ementa 

Publicada no DOU de 

13.3.2020 - Edição extra B 

Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da 

Educação e da Saúde, no valor de R$ 5.099.795.979,00, para os 

fins que especifica. 

Portaria nº 413, de 

13.3.2020 

Estabelece medidas temporárias de prevenção à infecção e 

propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI. 
Publicada no DOU de 

19.3.2020 

Instrução Normativa nº 20, 

de 13.3.2020 

Altera a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, que 

estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto 

às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19) 

Publicada no DOU de 

13.3.2020 - Edição extra 

Resolução nº 453, de 

12.3.2020 

Altera a Resolução Normativa - RN nº 428, de 07 de novembro de 

2020, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a 

cobertura obrigatória e a utilização de testes diagnósticos para 

infecção pelo Coronavírus. 

Publicada no DOU de 

13.3.2020 

Resolução nº 346, de 

12.3.2020 

Define os critérios e os procedimentos extraordinários e 

temporários para a certificação de boas práticas de fabricação 

para fins de registro e alterações pós-registro de insumo 

farmacêutico ativo, medicamento e produtos para saúde em 

virtude da emergência de saúde pública internacional do novo 

Coronavírus. 

Publicada no DOU de 

13.3.2020 

Instrução Normativa nº 19, 

de 12.3.2020 

Estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto 

às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19). 

Publicada no DOU de 

13.3.2020 

Portaria nº 356, de 

11.3.2020 

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). Publicada no DOU de 

12.3.2020 

Medida Provisória nº 921, 

de 7.2.2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa, no 

valor de R$ 11.287.803,00, para os fins que especifica. 

Publicada no DOU de 

10.2.2020 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20413-20-mjsp-funai.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20413-20-mjsp-funai.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN20-20-me.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN20-20-me.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/RES-453-20-MS-ANS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/RES-453-20-MS-ANS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-349-20-ms-anvisa.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-349-20-ms-anvisa.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN19-20-me.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN19-20-me.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20356-20-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20356-20-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv921.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv921.htm
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Atos normativos da União Ementa 

Portaria nº 79, de 4.3.2020  Aprova condições extraordinárias para realização das atividades 

de avaliação da conformidade em países afetados pela epidemia 

do coronavírus (COVID-19). Publicada no DOU de 

5.3.2020 

Lei nº 13.979, de 6.2.2020 Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019. Publicada no DOU de 

7.2.2020 

Portaria nº 188, de 3.2.2020 Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional 

(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (2019-nCoV). Publicada no DOU de 

4.2.2020 

Fonte: Portal da Legislação – Legislação COVID-19  
[http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-covid-19] 

 

Quadro 2 - Atos legais, em âmbito estadual, relacionados com o combate à 
pandemia no Paraná 

Leis Estado do Paraná 

Lei 20189 - Obriga, no Estado do Paraná, o uso de máscaras enquanto perdurar o 
estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus SARS-
CoV-2, e adota outras providências. 

Lei 20189 - Obriga, no Estado do Paraná, o uso de máscaras enquanto perdurar o 
estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus SARS-
CoV-2, e adota outras providências. REPUBLICADO. 

Lei 20187 - Dispõe sobre diretrizes e medidas de saúde para o enfrentamento e 
intervenção imediata em situação de emergência em caso de endemias, epidemias e 
pandemias, inclusive do Coronavírus - Covid-19, no Estado do Paraná, e dá outras 
providências. 

Lei 20172 - Autoriza a concessão de auxílio emergencial com recursos do Fundo 
Estadual de Combate à Pobreza do Paraná à pessoa economicamente vulnerabilizada 
em decorrência da emergência de saúde pública de importância internacional 
causada pela infecção humana pelo Coronavírus (Covid-19) nas condições que 
especifica. 

Lei 20171 - Altera dispositivo da Lei nº 20.078, de 18 de dezembro de 2019 e da Lei nº 
18.573, de 30 de setembro de 2015. 

Lei 20170 - Autoriza o Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério 
Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas a manter os pagamentos, durante 
estado de emergência nacional pelo coronavírus responsável pelo surto de 2019, a 
empresas que mantém contratos para prestação de serviços continuados com a 
Administração Pública do Estado do Paraná. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2079-20-ME-INMETRO.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Portaria-188-20-ms.htm
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Leis Estado do Paraná 
Lei 20164 - Autoriza a Agência de Fomento do Paraná S.A. – Fomento Paraná a 
envidar medidas objetivando apoiar a recuperação econômica dos empreendedores 
formais e informais, além da infraestrutura de Municípios atingidos por emergências, 
calamidades ou desastres, com oferta de crédito e apoio técnico às atividades 
econômicas locais. 

 

Leis Complementares Estado do Paraná 

Lei Complementar 220 - Transfere recursos do Fundo da Defensoria Pública, 
instituído pela Lei Complementar nº 136, de 19 de maio de 2011, para o Fundo Estadual 
de Saúde do Paraná, a fim de viabilizar, prioritariamente, as medidas de 
enfrentamento à emergência de saúde pública de importância internacional 
relacionada ao coronavírus SARS-CoV-2. 

 

Resoluções Estado do Paraná 

Resolução CGE 32 - Estabelece recomendação vinculante quanto à forma de 
publicação de dados referentes à ocupação hospitalar da rede pública e privada e de 
dados de pacientes acometidos pelo Coronavírus – COVID-19 no Portal Coronavírus 
(www.coronavirus.pr.gov.br), durante o período de enfrentamento a pandemia, bem 
como outras providências. 

Resolução CGE 31 - Prorroga o prazo estabelecido na Resolução nº 28 da CGE, 
publicada em 07/04/2020. 

Resolução Seed nº 1249 - 20/04/2020 - Adequação do Calendário Escolar 2020 - 
Dispõe sobre a adequação do Calendário Escolar 2020 para a Rede Pública Estadual 
de Educação Básica. 

Resolução SEJU 104 - As empresas do segmento frigorífico. 

Resolução 30 - Estabelece orientações e recomendações para órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual quanto aos procedimentos referentes à dispensa de 
licitação para as compras emergenciais no período de enfrentamento a pandemia da 
COVID-19, e dá outras providências. 

Resolução SEPL 022 - PONTO FACULTATIVO 09/04/2020. 

Resolução 28 - Prorroga o prazo estabelecido na Resolução nº 26 da CGE, publicada 
em 23/03/2020. 

Resolução Seed nº 1.016 - Estabelece em regime especial as atividades escolares na 
forma de aulas não presenciais, em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19. 

Resolução Seed nº 1.016 - Estabelece em regime especial as atividades escolares na 
forma de aulas não presenciais, em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19. 
[Republicação] 

Resolução Seed nº 1.016 - Estabelece em regime especial as atividades escolares na 
forma de aulas não presenciais, em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19. 
[Republicação - versão final] 
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Resoluções Estado do Paraná 

Resolução Seed nº 1.014 - Dispõe sobre o chamamento em caráter emergencial de 
professores do Quadro Próprio de Magistério – QPM e professores contratados em 
Regime Especial – CRES (PSS) para comporem o grupo de trabalho com vistas à 
produção de material audiovisual destinado a estudantes da Educação Básica da 
Rede Estadual de Ensino. 

Resolução 072 - Altera o Artigo 37 da Resolução nº 64, de 20 de março de 2020 da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública. 

Resolução 290 - Cria na Resolução SEFA nº 002/2016 subelemento de despesa. 
Resolução 066 - Dispõe sobre a suspensão dos prazos nos 
processos/procedimentos administrativos de competência originária do Secretário 
de Estado da Segurança Pública. 

Resolução 27 - Estabelece orientações quanto ao regime de teletrabalho para os 
servidores da Controladoria Geral do Estado e dá outras providências em 
decorrência da pandemia da COVID-19. 
Resolução Seed nº 902 - Regulamenta o inciso V do art. 9.º da Lei Estadual n.º 
18.590/2015 que dispõe sobre a oferta de Curso de Gestão Escolar pela Secretaria de 
Estado da Educação e do Esporte, como pré-requisito aos servidores interessados a 
participar da Consulta à Comunidade Escolar para designação de Diretores e 
Diretores Auxiliares das instituições de ensino da Rede Estadual de Educação Básica 
do Paraná. 

Resolução Seed nº 901 - Distribuição alimentos da merenda escolar - Orienta a 
distribuição dos alimentos da Merenda Escolar disponíveis nas instituições de ensino 
da Rede Estadual durante o período de suspensão das aulas previsto nos Decretos 
n.º 4.230/2020, 4.258/2020 e 4.298/2020, em cumprimento ao Decreto n.º 4.316/2020. 

Resolução 064 - Regulamenta o Decreto Estadual nº 4.320, de 16 de março de 2020, 
acerca da prevenção à disseminação do COVID-19 na Secretaria de Estado da 
Segurança Pública. 

Resolução 26 - O CONTROLADOR GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 4º da Lei 19.848 de 03 de maio de 2019, pelo anexo V, inciso 
VI, da Lei nº 19.435, de 26 de março de 2018, pelo art. 10 da Lei nº 17.745 de 30 de 
outubro de 2013, pelo inciso II, do artigo 7º do Anexo I do Decreto nº 2.741 de 19 de 
setembro de 2019, 

Resolução SEIL 006 - Estabelecer, no âmbito interno da SEIL, que os Departamentos, 
Grupos e Núcleos deverão adotar teletrabalho, mantido o quantitativo mínimo de 
servidores para atuação presencial e sem qualquer prejuízo de suas atribuições. 

Resolução Seed nº 891 - Medidas da Seed contra o coronavírus - Estabelece medidas 
previstas nos Decretos n.º 4.230, de 16 de março de 2020, e n.º 4.258, de 17 de março 
de 2020, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. 

Resolução SEPL 019 - MEDIDAS E PREVENÇÃO COVID-19. 

Resolução 6958 - Regras de teletrabalho na SEAP. 

Resolução 319 - Estabelece regime diferenciado de trabalho e a respectiva jornada 
aos servidores da Casa Civil, para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do COVID-19. 
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Resoluções Estado do Paraná 

Resolução PGE 058 - Dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19 

Resolução 24 - O CONTROLADOR GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 4º da Lei 19.848 de 03 de maio de 2019, pelo anexo V, incisos 
IV, VI e VIII da Lei nº 19.435, de 26 de março de 2018, pelo art. 10 da Lei nº 17.745 de 30 
de outubro de 2013, pelo art. 7°, inciso II do Anexo I do Regulamento da Controladoria 
Geral do Estado, aprovado pelo Decreto nº 2.741 de 19 de setembro de 2019, 
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, divulgada através 
da Portaria MS nº 356, de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus 
(COVID-19); Considerando que a situação demanda a adoção de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de 
evitar a disseminação da doença no Estado do Paraná; Considerando o pedido da 
Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem o comprometimento 
contra a pandemia do Novo Coronavírus. 

 

Decretos Estado do Paraná 

Decreto 4886 - Dispõe sobre novas medidas de enfrentamento da emergência de 
saúde pública, em decorrência da Infecção Humana pela COVID-19, aos Municípios do 
Estado do Paraná. O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o art. 87, incisos V e VI, da Constituição Estadual, e 
Considerando a necessidade de adoção de medidas para prevenção e combate à 
pandemia do Coronavírus – COVID-19 conforme as especificidades verificadas 
localmente; Considerando a necessidade de uma análise permanente de reavaliação 
do cenário epidemiológico da COVID-19, da capacidade de resposta da rede de 
atenção à saúde, dos aspectos socioeconômicos e culturais dos territórios, e da 
pertinência ou não da adoção de determinadas medidas; e Considerando a 
importância de coordenação administrativa regional no âmbito de saúde pública e a 
capacidade de alastramento do referido vírus nas regiões limítrofes, o que demanda 
ações conjugadas e unificadas; 

Decreto 4885 - Dispõe sobre novas medidas de enfrentamento da emergência de 
saúde pública, em decorrência da Infecção Humana pela COVID-19, para os 
Municípios que integram a 2ª Regional da Saúde. O GOVERNADOR DO ESTADO DO 
PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 87, incisos V e VI, da 
Constituição Estadual, e Considerando a necessidade de adoção de medidas para 
prevenção e combate à pandemia do Coronavírus – COVID-19 conforme as 
especificidades verificadas localmente; Considerando a necessidade de uma análise 
permanente de reavaliação do cenário epidemiológico da COVID-19, da capacidade de 
resposta da rede de atenção à saúde, dos aspectos socioeconômicos e culturais dos 
territórios, e da pertinência ou não da adoção de determinadas medidas; e 
Considerando a importância de coordenação administrativa regional no âmbito de 
saúde pública e a capacidade de alastramento do referido vírus nas regiões 
limítrofes, o que demanda ações conjugadas e unificadas; 
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Decretos Estado do Paraná 
Decreto 4692 - Regulamenta a Lei Estadual nº 20.189, de 28 de abril de 2020, que 
dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção facial no contexto da 
pandemia da COVID-19 enquanto perdurar o estado de calamidade pública, e medidas 
correlatas. 

Decreto 4657 - Dispõe sobre a isenção do ICMS relativo à parcela da subvenção da 
tarifa de energia elétrica, estabelecida pelas Leis Federais nº 10.604, de 17 de 
dezembro de 2002, e nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, no respectivo fornecimento a 
consumidores enquadrados na "subclasse Residencial de Baixa Renda", como 
medida de enfrentamento aos efeitos da emergência de saúde pública decorrente de 
pandemia de Coronavírus. 

Decreto 4633 - Estabelece rito específico para a pré-qualificação de propostas de 
parceria de que trata o Decreto 1.953, de 5 de julho de 2019, durante o período de 
emergência de saúde pública de que trata a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro 
de 2020. 

Decreto 4627 - Altera dispositivos do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, e do 
Decreto nº 4.312, de 20 de março de 2020. 

Decreto 4626 - Decreta situação de emergência hídrica no Estado do Paraná pelo 
período de 180 dias. 

Decreto 4599 - Reduz o interstício para fins de promoções de Praças da PMPR, e fixa 
os quantitativos de vagas para as promoções a Cabos e a 3º Sargentos da PMPR, 
conforme disposições da Lei nº 5.940, de 8 de maio de 1969. 

Decreto 4570 - Regulamenta a Lei nº 20.172, de 7 de abril de 2020, que autorizou a 
concessão de auxílio emergencial, com recursos do FECOP, à pessoa 
economicamente vulnerabilizada em decorrência da emergência de saúde pública de 
importância internacional causada pela infecção humana pelo coronavírus (Covid-19). 

Decreto 4551 - Abre um crédito extraordinário ao Orçamento Fiscal do Estado, no 
valor de R$ 50.425.700,00. 

Decreto 4547 - Dispõe sobre as solicitações de créditos suplementares durante a 
situação de emergência prevista no Decreto nº 4.298, de 19 de março de 2020 e adota 
outras providências. 
Decreto 4546 - Institui o Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações 
Estruturantes e Estratégicas para Recuperação, Crescimento e Desenvolvimento do 
Estado do Paraná. 

Decreto 4545 - Altera o Decreto nº 4.317, de 21 de março de 2020. 

Decreto 4530 - Autoriza a suspensão, por 90 (noventa) dias, dos descontos de 
empréstimos consignados em folha de pagamento no âmbito da Administração 
Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Paraná. 

Decreto 4497 - Abre um crédito extraordinário ao Orçamento Geral do Estado, no 
valor de R$ 15.000.000,00. 

Decreto 4475 - Abre um crédito extraordinário ao Orçamento Geral do Estado, no 
valor de R$ 60.000.000,00. 

Decreto 4473 - Suspende a disposição funcional e designações de servidores da 
Secretária de Segurança Pública. 
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Decretos Estado do Paraná 
Decreto 4472 - Dispõe sobre os processos de hospitais e estabelecimentos 
temporários perante os órgãos estaduais licenciadores em face da epidemia COVID-
19. 

Decreto 4435 - Altera dispositivos do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, e do 
Decreto nº 4.312, de 20 de março de 2020. 

Decreto 4421 - Altera dispositivo do Decreto nº 4.263, de 18 de março de 2020. 

Decreto 4412 - Introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS. 
Decreto 4411 - Altera o Decreto nº 4.386, de 27 de março de 2020, que dispõe sobre a 
prorrogação do prazo de pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, nas hipóteses que 
especifica. 

Decreto 4410 - Dispõe sobre a base de cálculo para retenção do imposto nas 
operações com produtos farmacêuticos, de que trata a Seção XXIV do Anexo IX do 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 7.871, de 29 de setembro de 2017, 
para o período que especifica. 

Decreto 4409 - Introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS. 

Decreto 4388 - Altera dispositivos do Decreto nº 4.317, de 21 de março de 2020. 

Decreto 4386 - Dispõe sobre a prorrogação do prazo de pagamento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, nas hipóteses 
que especifica. 

Decreto 4385 - Dispõe sobre medidas orçamentárias e financeiras para prevenção e 
combate à COVID-19. 
Decreto 4323 - Altera dispositivos do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, do 
Decreto nº 4.312, de 20 de março de 2020 e do Decreto nº 4.317, de 21 de março de 
2020. 

Decreto 4320 - Altera dispositivos do Decreto nº 4.312, de 20 de março de 2020 e do 
Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020. 

Decreto 4319 - Declara o estado de calamidade pública, como medida para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus – COVID-19. 

Decreto 4318 - Altera o art. 2º do Decreto nº 4.317, de 21 de março de 2020. 
Decreto 4317 - Dispõe sobre as medidas para a iniciativa privada acerca do 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância decorrente da COVID-
19. 

Decreto 4316 - Dispõe sobre a manutenção do abastecimento e distribuição de 
produtos necessários e essenciais, inclusive merendas escolares, na rede pública de 
ensino em decorrência da pandemia da COVID-19, e adota outras providências. 
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Decretos Estado do Paraná 

Decreto 4315 - Dispõe sobre a dispensa de licitação e procedimento para a 
modalidade pregão para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 
e adota outras providências. 

Decreto 4310 - Altera o Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19. (REPUBLICADO) 

Decreto 4312 - Concede licença especial, de acordo com o art. 4º da Lei 
Complementar n. º 217 de 22 de outubro de 2019, conforme especifica 

Decreto 4311 - Altera o Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19. 

Decreto 4310 - Altera o Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19. 

Decreto 4301 - Altera dispositivo do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19. 

Decreto 4298 - Declara situação de emergência em todo o território paranaense, nos 
termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e 
enfrentamento à COVID-19. 

Decreto 4263 - Regulamenta o art. 12 do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, 
instituindo um plano de monitoramento de fronteiras e divisas, como medida para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus – COVID-19. 

Decreto 4262 - Determina à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – 
SEJUF, por meio do PROCON/PR, para que execute fiscalização de práticas abusivas 
quanto aos preços de produtos sanitários e de profilaxia, como medida para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus – COVID-19. 

Decreto 4261 - Estabelece critérios para a habilitação de laboratórios interessados 
no Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública – SISLAB, como medida para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus – COVID-19. 

Decreto 4260 - Suspende os deslocamentos e viagens a trabalho de servidores 
estaduais civis e militares da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e 
aqueles contratados em caráter temporário, como medida para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus – COVID-19. 
Decreto 4259 - Institui o Comitê de Gestão de Crise para o COVID-19 no Estado do 
Paraná. 
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Decretos Estado do Paraná 

Decreto 4258 - Altera dispositivos do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19. 

Decreto 4230 - Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Portal Transparência - Enfrentamento ao Coronavírus do 
Governo do Estado do Paraná 
[http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha/Pagina/TRANSPARENCIA-Enfrentamento-ao-Coronavirus-3] 
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Quadro 3 - Atos legais. em âmbito municipal. relacionados com o combate à 
pandemia em Londrina 

Atos normativos Município de Londrina 
Decreto Nº 1024 de 31/08/2020: Dispõe sobre a vedação à prática de atividades 

coletivas de lazer e esportivas nos clubes sociais do Município de Londrina e dá 
outras providências. 

Decreto Nº 1023 de 31/08/2020: Estabelece horários excepcionais de abertura e 
funcionamento do comércio nos dias 4 e 5 de setembro de 2020.  

Decreto Nº 998 de 31/08/2020: Prorroga a vigência do Decreto Municipal nº 834, 
de 19 de julho de 2020. 

Decreto Nº 994 de 26/08/2020: Prorroga a suspensão das aulas presenciais no 
Município de Londrina e dá outras providências.  

Decreto Nº 988 de 24/08/2020: Prorroga a vigência do Decreto Municipal nº 834, 
de 19 de julho de 2020. 

Decreto Nº 984 de 24/08/2020: Autoriza, em caráter excepcional, o comércio de 
alimentos por empresas de eventos e de serviços de buffet e dá outras 
providências. 

Decreto Nº 959 de 17/08/2020: Estabelece medidas de restrição para utilização 
de áreas comuns em condomínios e locais públicos e dá outras providências.  

Decreto Nº 957 de 17/08/2020: Adota rol de atividades essenciais previsto pelo 
Decreto Estadual nº 4.317, de 21 de março de 2020.  

Decreto Nº 956 de 14/08/2020: Prorroga a vigência do Decreto Municipal nº 834, 
de 19 de julho de 2020. 

Decreto Nº 927 de 10/08/2020: Prorroga a vigência do Decreto Municipal nº 834, 
de 19 de julho de 2020. 

Decreto Nº 897 de 03/08/2020: Estabelece horários excepcionais de abertura e 
funcionamento do comércio em decorrência do Dia dos Pais e dá outras 
providências. 

Decreto Nº 896 de 03/08/2020: Prorroga a vigência do Decreto Municipal nº 834, 
de 19 de julho de 2020. 

Decreto Nº 869 de 27/07/2020: Prorroga a vigência do Decreto Municipal nº 834, 
de 19 de julho de 2020. 

Decreto Nº 866 de 27/07/2020: Prorroga a suspensão das atividades escolares 
no Município de Londrina e dá outras providências.  

Decreto Nº 834 de 19/07/2020: Restabelece as medidas de enfrentamento da 
pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e de proteção à saúde e à 
vida da população no Município de Londrina e dá outras providências.  

Lei nº 13067 de 18 de junho de 2020: Autoriza o Executivo Municipal promover 
medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de 
serviços contínuos, visando preservar o interesse público e os empregos dos 
trabalhadores das empresas contratadas pela Administração Pública Municipal, e 
dá outras providências. 

Decreto Nº 824 de 15/07/2020: Estabelece condições para realização de 
celebrações religiosas no Município de Londrina e dá outras providências.  
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Atos normativos Município de Londrina 
Decreto Nº 823 de 15/07/2020: Restabelece as medidas de enfrentamento da 

pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e de proteção à saúde e à 
vida da população no Município de Londrina e dá outras providências. 

Decreto Nº 819 de 14/07/2020: Restabelece as medidas de restrição previstas 
pelo Decreto Municipal nº 541, de 04 de maio de 2020 e pelo Decreto Municipal nº 
558, de 07 de maio de 2020. 

Decreto Nº 779 de 02/07/2020: Altera o Art. 2º do Decreto nº 743, de 26 de junho 
de 2020, que Institui Comissão Permanente para realizar análises acerca da 
continuidade de pagamentos e repasses dos contratos administrativos de 
prestação de serviços contínuos e de termos de Parcerias, de Fomento e 
Compromisso firmados com instituições filantrópicas, culturais e organizações da 
sociedade civil. 

Decreto Nº 774 de 01/07/2020: Restabelece as medidas de restrição previstas 
pelo Decreto Municipal nº 541, de 04 de maio de 2020 e pelo Decreto Municipal nº 
558, de 07 de maio de 2020. 

Decreto Nº 743 de 26/06/2020: Institui Comissão Permanente para realizar 
análises acerca da continuidade de pagamentos e repasses dos contratos 
administrativos de prestação de serviços contínuos e de termos de Parcerias, de 
Fomento e Compromisso firmados com instituições filantrópicas, culturais e 
organizações da sociedade civil. 

Decreto Nº 719 de 22/06/2020: Prorroga vigência do Decreto Municipal nº 541, de 
04 de maio de 2020 e do Decreto Municipal nº 558, de 07 de maio de 2020. 

Decreto Nº 711 de 16/06/2020: Regulamenta as sanções para os casos de 
descumprimento das medidas estabelecidas para enfrentamento da pandemia 
decorrente da infecção humana causada pelo novo coronavírus (COVID-19) no 
Município de Londrina e dá outras providências. 

Decreto Nº 704 de 15/06/2020: Prorroga a vigência do Decreto nº 541, de 04 de 
maio de 2020 e do Decreto nº 558, de 07 de maio de 2020 e dá outras providências.  

Decreto Nº 702 de 15/06/2020: Estabelece condições para o comércio de material 
de construção e dá outras providências.  

Decreto Nº 699 de 10/06/2020: Equipara feriados a domingos, para fins de 
aplicação das medidas restritivas editadas pelo Município de Londrina, para 
enfrentamento da COVID-19. 

Decreto Nº 685 de 08/06/2020: Prorroga a vigência do Decreto nº 541, de 04 de 
maio de 2020 e do Decreto nº 558, de 07 de maio de 2020 e dá outras providências.  

Decreto Nº 676 de 04/06/2020: Altera o Decreto Municipal nº 541, de 04 de maio 
de 2020. 

Decreto Nº 673 de 03/06/2020: Estabelece horários excepcionais de abertura e 
funcionamento do comércio em decorrência do Dia dos Namorados e dá outras 
providências. 

Decreto Nº 664 de 01/06/2020: Estabelece condições para realização de eventos 
“drive-in” e digitais (“lives”) no Município de Londrina e dá outras providências.  

Decreto Nº 653 de 01/06/2020: Prorroga vigência do Decreto Municipal nº 541, de 
04 de maio de 2020 e do Decreto Municipal nº 558, de 07 de maio de 2020.  
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Decreto Nº 621 de 25/05/2020: Prorroga a suspensão das atividades escolares 

no Município de Londrina.  

Decreto Nº 617 de 25/05/2020: Fica prorrogada até 01º de junho de 2020, a 
vigência do Decreto Municipal nº 541, de 04 de maio de 2020 e do Decreto 
Municipal nº 558, de 07 de maio de 2020. 

Decreto Nº 602 de 20/05/2020: Regulamenta as sanções para os casos de 
descumprimento das medidas estabelecidas para enfrentamento da pandemia 
decorrente da infecção humana causada pelo novo coronavírus (COVID-19) no 
Município de Londrina e dá outras providências. 

Decreto Nº 580 de 15/05/2020: Prorroga a vigência do Decreto nº 541, de 04 de 
maio de 2020 e do Decreto nº 558, de 07 de maio de 2020 e dá outras providências. 

Decreto Nº 558 de 08/05/2020: Estabelece medidas restritivas específicas aos 
shopping centers e reconhece a identidade entre os estabelecimentos comerciais 
e de prestação de serviços instalados em galerias e centros comerciais com 
aqueles localizados nas ruas do Município e dá outras providências. 

Decreto Nº 548 de 06/05/2020: Institui o distanciamento social de idosos 
residentes em Instituições de Longa Permanência de Idosos – ILPIS do Município 
de Londrina e dá outras providências. 

Decreto Nº 541 de 30/04/2020: Estende a situação de emergência decretada no 
Município de Londrina e dá outras providências.  

Decreto Nº 540 de 30/04/2020: Estabelece normas de retorno gradativo dos 
estagiários, em observância às medidas de enfrentamento da pandemia 
decorrente do novo coronavírus (COVID-19). 

Decreto Nº 519 de 29/04/2020: Prorroga a suspensão das atividades escolares 
no Município de Londrina.  

Decreto Nº 506 de 24/04/2020: Estabelece condições para retomada das feiras 
livres no Município de Londrina e dá outras providências.  

Decreto Nº 505 de 24/04/2020: Estabelece normas de retorno gradativo ao 
trabalho presencial dos servidores públicos municipais de Londrina aos próprios 
públicos para a continuidade das medidas de enfrentamento da pandemia 
decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. 

Decreto Nº 490 de 20/04/2020: Declara situação de calamidade público no 
Município de Londrina. 

Decreto Nº 489 de 20/04/2020: Autoriza a dispensa de licitação para contratação 
enquanto perdurar a situação de emergência no Município de Londrina. 

Decreto Nº 484 de 17/04/2020: Estabelece condições para retomada das 
atividades comerciais e de prestação de serviços no Município de Londrina e dá 
outras providências. 

Decreto nº 482 de 17/04/2020: Estende o prazo para a adoção das medidas 
transitórias de Emergência de Saúde Pública, para combate e prevenção ao 
COVID-19 (novo Coronavírus) que se aplicam aos Órgãos da Administração Direta, 
Indireta e Fundacional do Município e dá outras providências. 

Decreto nº 462 de 14/04/2020: Estende a competência de fiscalização delegada 
por meio do Decreto nº 365/2020, a todos os atos normativos editados para o 

https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4080-Assinado-Pdf.pdf#page=15
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4080-Assinado-Pdf.pdf#page=15
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4075-Assinado-Pdf.pdf
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4075-Assinado-Pdf.pdf
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4075-Assinado-Pdf.pdf
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4068-Assinado-Pdf.pdf#page=4
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4068-Assinado-Pdf.pdf#page=4
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4066-Assinado-Pdf.pdf#page=1
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4066-Assinado-Pdf.pdf#page=1
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4066-Assinado-Pdf.pdf#page=1
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4056-Assinado-Pdf.pdf#page=2
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4056-Assinado-Pdf.pdf#page=2
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4056-Assinado-Pdf.pdf
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4056-Assinado-Pdf.pdf
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4056-Assinado-Pdf.pdf
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4054-Assinado-Pdf.pdf
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4054-Assinado-Pdf.pdf
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4050-Assinado-Pdf.pdf#page=9
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4050-Assinado-Pdf.pdf#page=9
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4043-Assinado-Pdf.pdf#page=5
https://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4043-Assinado-Pdf.pdf#page=5


 

 
Londrina contra o Coronavírus: Ações empreendidas para o combate à pandemia na cidade de Londrina 
 

 

                                                                                                                                                                                                   

238 

Atos normativos Município de Londrina 
enfrentamento da pandemia decorrente da infecção humana COVID-19 no 
Município de Londrina e dá outras providências.  

Decreto nº 459 de 11/04/2020: estabelece condições para retomada do 
funcionamento dos estabelecimentos industriais e da construção civil no Município 
de Londrina e dá outras providências. 

Decreto nº 458 de 11/04/2020: estende o prazo da situação de emergência 
decretada no Município de Londrina, como medida de enfrentamento da pandemia 
decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.  

Decreto nº 457 de 09/04/2020: estabelece obrigatoriedade de uso de máscaras 
pela população em decorrência do COVID-19 

Decreto nº 448 de 03/04/2020: Fica contingenciado, o montante de R$ 
35.190.555,00 constante da Lei Municipal nº 12.990, de 20 de dezembro de 2019 - Lei 
Orçamentária Anual - LOA. 

Decreto nº 439 de 03/04/2020: fecha lago e parques públicos. 

Decreto nº 438 de 03/04/2020: prorroga situação de emergência e mantém 
fechamento até dia 12/04.  

Decreto nº 413 de 30/03/2020: prorroga vencimento de tributos e taxas 
municipais. 

Decreto nº 382 de 26/03/2020: unifica prazos, libera obras de mobilidade.  

Decretos nº 375 e 377 de 01/04/2020: SMRH.  

Decreto nº 380 e 01/04/2020: Modifica a forma de cadastro de usuários externos 
no sistema SEI. 

PORTARIA SEMA-GAB Nº 6, DE 26 DE MARÇO DE 2020:Determina a suspensão 
dos prazos de vigência das licenças, autorizações ambientais, notificações, 
autuações e recursos administrativos de multas.  

Decreto nº 367 de 23/03/2020: mudanças no Benefício Eventual Emergencial.  

Decreto nº 365 de 23/03/2020: estabelece fiscalização e multa aos comércios 
que desrespeitarem o isolamento.  

Decreto nº 361 de 23/03/2020: funcionamento das empresas.  

Decreto nº 350 de 20/03/2020: Dispõe sobre as medidas transitórias de 
Emergência de Saúde Pública, para combate e prevenção ao COVID-19 (novo 
Coronavírus) que se aplicam aos Órgãos da Administração Direta, Indireta e 
Fundacional do Município e dá outras providências.  

PORTARIA SMOP-GAB Nº 9, DE 23 DE MARÇO DE 2020 

PORTARIA N° 05 DE 23 DE MARÇO DE 2020 - PROCON 

PORTARIA SMPM-GAB Nº 5, DE 26 DE MARÇO DE 2020 
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Decreto nº 346 de 19/03/2020: situação de emergência até 15 dias.  

Errata do Decreto 334.  

Decreto nº 334 de 17 de março de 2020: institui o Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública (COESP) e suspende as aulas a partir do dia 
23/03/2020. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no Portal Legislação Municipal – Coronavírus. Município de 
Londrina [https://www.londrina.pr.gov.br/legislacao-corona-municipal?start=3]  
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ANEXO B – Dados sobre o impacto da pandemia ocasionada pelo 
novo coronavírus nos atendimentos da política de assistência 
social em Londrina – Paraná 
 

1. Atendimentos e concessão de benefícios pelas unidades de CRAS: 
 

 
Fontes: Registro Mensal de Atendimentos CRAS – RMA/CRAS e Sistema IRSAS (Informatização da Rede de Serviços Socioassistenciais) 
 

 
 

 
2. Atendimentos e concessão de benefícios pelas unidades de Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 
 

Unidade Atendimentos Benefícios Atendimentos Benefícios Atendimentos Benefícios 

Centro A                                       872                                  575                               1.222                         615                                1.787                           741 

Centro B                                       621                                  392                                   750                         441                                   783                           425 

Leste                                    1.847                              1.392                               2.375                      1.785                                3.049                       1.628 

Norte A                                    1.745                              1.270                               1.730                      1.260                                1.968                       1.178 

Norte B                                    1.511                              1.317                               1.672                      1.330                                2.222                       1.372 

Oeste A                                       964                                  778                               1.273                         925                                1.538                           964 

Oeste B                                    1.134                                  921                               1.713                      1.103                                1.834                       1.112 

Rural                                    1.361                              1.196                               1.886                      1.237                                2.285                       1.210 

Sul A                                    1.201                                  842                               1.602                      1.086                                1.427                           857 

Sul B                                    1.107                                  768                               1.521                         852                                1.692                           722 

Total                                 12.363                              9.451                             15.744                   10.634                             18.585                     10.209 
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Fonte: Sistema IRSAS (Informatização da Rede de Serviços Socioassistenciais) 

 

 

 

 

3. Total de atendimentos e concessões de benefícios por CRAS e Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 

 

Território Kit COVID Alimentação 
Kit pedagógico 

COVID 
Atendimentos Kit COVID Alimentação Kit pedagógico COVID Atendimentos 

Centro A 63                                         76                              224                      77                                         100                                       318                      

Centro B 82                                         71                              170                      95                                         37                                         126                      

Leste 531                                       303                            3.993                  635                                       459                                       4.241                   

Norte A 377                                       265                            1.586                  362                                       293                                       2.275                   

Norte B 801                                       486                            958                      786                                       493                                       1.848                   

Oeste A 211                                       322                            385                      281                                       145                                       448                      

Oeste B 238                                       158                            746                      254                                       163                                       802                      

Rural 50                                         39                              865                      12                                         14                                         506                      

Sul A 401                                       440                            1.840                  305                                       311                                       2.025                   

Sul B 128                                       146                            641                      166                                       245                                       647                      

Não informado 54                                         48                              199                      48                                         47                                         265                      

Total 2.936                                   2.354                        11.607                3.021                                   2.307                                   13.501                
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Concessão de KIT COVID - Alimentação 
pelos Serviços de Convivência por território 

(Fonte: IRSAS)

Kit COVID Alimentação abril Kit COVID Alimentação maio

 -  100  200  300  400  500

Centro A

Centro B

Leste

Norte A

Norte B

Oeste A

Oeste B

Rural

Sul A

Sul B

76 
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322 
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39 
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37 
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293 
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145 
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14 

311 

245 

Concessão de KIT COVID - Pedagógico pelos 
Serviços de Convivência por território (Fonte: 

IRSAS)

Kit pedagógico COVID abril Kit pedagógico COVID maio
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 20.000

 30.000

 40.000

18.207 27.152 31.821 

Total de atendimentos CRAS e SCFV - Fonte: IRSAS

Atendimentos  março Atendimentos  abril Atendimentos  maio

9.910 

13.516 13.182 
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Benefícios eventuais e Kits
alimentação março

Benefícios eventuais e Kits
alimentação abril

Benefícios eventuais e Kits
alimentação maio

Concessão de benefícios e Kits - CRAS e SCFV (IRSAS)

18207

27152

31821

9910
13516 13182

MARÇO ABRIL MAIO

Comparativo atendimentos X benefícios em CRAS e SCFV -
IRSAS

Atendimentos Benefícios



 

 
Londrina contra o Coronavírus: Ações empreendidas para o combate à pandemia na cidade de Londrina 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

243 

4. Atendimentos em Centros de Referência Especializados de Assistência Social - 
CREAS 

 
 
 
 

 

 Março Abril Maio 
Total de famílias e 
indivíduos (*1) 

          
1.112  

          
1.125  

          
1.147  

Total de 
atendimentos (*2) 

          
1.689  

          
1.032  

          
1.562  

 

(*1) Extração do Registro Mensal de Atendimentos – RMA/CREAS 
 

(*2) Considerados os atendimentos particularizados, grupais, encaminhamentos para CRAS e 
visitas domiciliares informados no Registro Mensal de Atendimentos – RMA/CREAS 
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5. Atendimentos à pessoa em situação de rua 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. Quantidades e valores de benefícios eventuais monetários concedidos: 
 

MARÇO ABRIL MAIO

2086

2496

2750

ATENDIMENTOS CENTRO POP E ABORDAGEM SOCIAL - MARÇO A MAIO 
DE 2020 (FONTE: IRSAS)
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Vagas disponíveis em acolhimento
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Fonte: Equiplano 

 

1.364 
1.739 

2.663 

3.836 
3.392 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

 4.500

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO

Quantidade de benefícios eventuais monetários concedidos de janeiro a maio 
de 2020 (Fonte: Equiplano)

123.396,00 

156.702,00 

280.189,00 

505.596,00 

464.555,00 

 -  100.000,00  200.000,00  300.000,00  400.000,00  500.000,00  600.000,00

Valores praticados em benefícios eventuais monetários de janeiro 
a maio de 2020 (Fonte: Equiplano) 

maio abril março fevereiro janeiro

-20%

100% + 1,99%

100% + 56,19%

100% + 124,99%

100% + 98,94%

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

Comparativo do total  de benefícios eventuais monetários 
concedidos de janeiro a maio de 2020 em relação à cota inicial  

disponível  de 1.705/mês

janeiro fevereiro março abril maio

1.364 1.739 2.663 3.836 3.392


