
INFORMATIVO GIAC 57, de 24 de julho de 2020

Aos membros do Ministério Público brasileiro

Considerando  as  informações  acerca  das  ações  de  enfrentamento  da  covid-19  e os  questionamentos
recebidos pelo gabinete, o GIAC COVID-19 tem a informar o que se segue: 

Informação

Manual de Orientações sobre Recolhimentos de Receitas Relacionadas a Fundos Geridos pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública

O Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (GIAC-COVID-19) recebeu o Ofício
Nº 577/2020/GM (PGR-00264262/2020), subscrito pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, André
Luiz de Almeida Mendonça, cujo conteúdo informa ao Ministério Público sobre a publicação da Portaria
nº  371,  de  2  de  julho  de  2020,  e  remete,  para  conhecimento,  o  Manual  de  Orientações  sobre
Recolhimentos  de  Receitas  Relacionadas  a  Fundos  Geridos  pelo  Ministério  da  Justiça  e  Segurança
Pública (MJSP). 

Conforme informações do expediente, o Manual dispõe de orientações para o correto recolhimento de
receitas da União havidas na tramitação de processos judiciais, incluindo a de bens que são objeto de
acordos de não persecução penal. De acordo com o  Ofício,  a atualização e melhor organização das
informações,  conforme sistematizada  no Manual,  decorreu da  edição  da  Lei  nº  13.964,  de  24  de
dezembro  de  2019,  em especial,  quanto  à  destinação  de  recursos  confiscados  ou provenientes  da
alienação dos bens perdidos em favor da União Federal, e, também, de pedidos de esclarecimentos
apresentados por órgãos do Poder Judiciário. 

Além do referido material, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do MJSP elaborou manual
relacionado aos procedimentos a serem adotados no processo de avaliação e alienação de bens para os
quais tenha sido decretado o perdimento em favor da União. Para acessar, clique aqui. 

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública

https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/220400/-2453180808739890269/publicLink/PGR-00264260.2020%20(1).pdf
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/220400/-2453180808739890269/publicLink/PGR-00264260.2020%20(1).pdf
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/220400/-2453180808739890269/publicLink/PGR-00264260.2020%20(1).pdf
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/arquivo-manual-de-avaliacao-e-alienacao-de-bens/manual-de-orientacao-avaliacao-e-alienacao-cautelar-e-definitiva-de-bens-v15.pdf/view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-371-de-2-de-julho-de-2020-265060181
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-371-de-2-de-julho-de-2020-265060181


Informação

Publicação da terceira edição do Boletim Covid-19 – Saúde Suplementar

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou, na última terça-feira (21), a terceira edição
do  Boletim  Covid-19  –  Saúde  Suplementar,  atinente  ao  mês  de  junho/2020.  A  publicação  traz
informações acerca do setor de planos de saúde, sobretudo, a respeito de dados econômico-financeiros,
assistenciais e de demanda dos consumidores diante da pandemia decorrente do novo coronavírus. 

De acordo com a ANS, os dados apurados reforçam a tendência de retomada das consultas ambulatoriais
não relacionadas ao novo coronavírus,  bem como de exames e terapias realizadas fora  do ambiente
hospitalar. A autarquia ressalta, entretanto, que os números permanecem inferiores, quando comparados
ao  período  anterior  à  pandemia  e  com o mesmo período do ano passado.  O mesmo ocorre  com a
ocupação de leitos comuns e de UTI. A taxa de ocupação geral por procedimentos relacionados ou não ao
novo coronavírus é menor quando comparado ao ano de 2019. 

Segundo o órgão, o boletim visa monitorar a evolução de indicadores das operadoras de planos de saúde,
a fim de subsidiar análises e a prestação de informações à sociedade. 

Para  conferir  a  Nota  Técnica  nº  12/2020/DIFIS-DIOPE-DIPRO,  cujo  teor  detalha  as  informações
divulgadas no boletim, clique aqui. 

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar 

Informação

Famílias de baixa renda não poderão ter energia cortada até 31 de dezembro de 2020 

Em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, foi prorrogada, até 31 de dezembro de 2020, a
medida implementada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que impede o corte de energia
elétrica das famílias de baixa renda e de residências cujo fornecimento de energia seja fundamental para
preservação da vida.

Pesquisa para avaliação do impacto psicológico ocasionado pela pandemia em médicos residentes

Pesquisadores da área de psiquiatria da Faculdade de Medicina (FM) da Universidade de Brasília e do
Hospital  Universitário  de  Brasília  (HUB)  desenvolveram  estudo  com  o  objetivo  de  avaliar  o
comportamento de médicos residentes que atuaram, entre abril e junho, na assistência aos pacientes com

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/saude-mental-pesquisa-analisa-impacto-psicologico-do-enfrentamento-a-covid-19-em-profissionais-da-saude
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/medida-prorrogada-familias-de-baixa-renda-nao-podem-ter-energia-cortada-ate-o-fim-de-2020c
http://www.ans.gov.br/images/stories/noticias/pdf/Nota_12_Boletim_COVID.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/noticias/pdf/Boletim_COVID-19_ANS_JULHO.pdf
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19/coronavirus-todas-as-noticias/5717-monitoramento-do-setor-ans-divulga-boletim-covid-19-com-dados-ate-junho


suspeita do novo coronavírus. 

Segundo  dados  preliminares  da  pesquisa,  25%  dos  residentes  afirmaram  já  ter  cogitado  trocar  de
especialidade devido à covid-19 e 91,7% manifestaram não ter esperança de que a situação melhore no
próximo  mês.  Restou  constatado,  ainda,  entre  os  profissionais,  sintomas  de  ansiedade,  depressão  e
insônia. De acordo com notícia publicada,  entre os sintomas de ansiedade, os mais detectados foram
incapacidade de relaxar, medo de que aconteça o pior e nervosismo, constatados de forma moderada
em 41,7%.  Os  principais  sintomas  de  depressão identificados  foram cansaço,  dificuldade  para  se
concentrar,  pouco  interesse  e  sentir-se  mal  consigo  mesmo.  Além  disso,  83,3% afirmaram que  a
qualidade geral do sono está prejudicada e 75% apresentam sonolência diurna.

Fonte: Casa Civil da Presidência da República 

Informação

Aumento de quase 100% dos casos de covid-19 no ambiente prisional

Por meio de boletim resultante de acompanhamento do Departamento de Monitoramento e Fiscalização
do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de
Justiça (CMF/CNJ), constatou-se o aumento de 99,3% nos casos de contaminação por coronavírus  em
ambientes prisionais  nos últimos trinta dias. De acordo com o material, foram registrados 136 óbitos e
13.778  casos  do  novo  coronavírus  no  âmbito  do  Sistema  Prisional.  No  que  se  refere  ao  Sistema
Socioeducativo, apurou-se 16 óbitos e 2.356 casos confirmados. 

O  Conselho  Nacional  de  Justiça  (CNJ)  publicou,  também,  dados levantados  pelos  Grupos  de
Monitoramento  e  Fiscalização  do  Sistema  Carcerário  e  do  Sistema  de  Execução  de  Medidas
Socioeducativas (GMF) de Tribunais de Justiça. O documento reúne informações sobre as 26 unidades
da federação, relativas aos comitês de acompanhamento para acompanhamento à propagação da covid-
19, destinação de verbas oriundas de penas pecuniárias e outros recursos, realização de testagem nos
sistemas, insumos e recursos disponíveis. 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça 

Informação

Doação de oxímetros via parceria entre o Conasems e o programa   “Todos pela Saúde”  

Por intermédio  de  parceria  firmada entre  o  Conselho Nacional  de Secretarias  Municipais  de  Saúde
(Conasems) e o programa “Todos pela Saúde”, serão doados 104.581 oxímetros de pulso às equipes de

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/saude-mental-pesquisa-analisa-impacto-psicologico-do-enfrentamento-a-covid-19-em-profissionais-da-saude
https://www.conasems.org.br/confira-a-lista-de-municipios-com-o-quantitativo-de-oximetros-doados/
https://www.conasems.org.br/confira-a-lista-de-municipios-com-o-quantitativo-de-oximetros-doados/
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/07/Monitoramento-CNJ-GMFs-Covid-19-22.07.20.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/07/Monitoramento-Semanal-Covid-19-Info-22.07.20.pdf
https://www.cnj.jus.br/casos-de-covid-19-no-sistema-prisional-aumentam-quase-100-em-30-dias/


saúde da família, equipes de atenção primária, unidades básicas tradicionais, unidades básicas de saúde
fluviais,  equipes de  consultório de  rua,  unidades de  pronto  atendimento (UPAS),  equipes de  atenção
prisional, equipes de atenção domiciliar, equipes ampliadas de apoio a saúde da família (NASF) e polos
de academia de saúde.

Conforme informações da Nota Técnica elaborada pelo Conass e Conasems, todas as unidades de saúde
terão, no mínimo, 2 oxímetros, os quais serão distribuídos da seguinte forma: 

• aos municípios acima de 100.000 habitantes e aos do estado do Rio de Janeiro, serão entregues
diretamente às Secretarias Municipais de Saúde;

• aos demais, serão entregues nos almoxarifados das Secretarias Estaduais de Saúde, já separados
e identificados por município,  e a eles  distribuídos  sob a coordenação e  monitoramento das
Coordenações Estaduais da APS e dos Cosems. 

Para acessar o quantitativo de oxímeros distribuídos por município, clique aqui. 

Fonte: Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

Informação

D  ocumento   da Fiocruz   sobre o retorno das atividades escolares  

A Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz) publicou documento sobre o retorno das atividades
escolares, frente a dinâmica do processo pandêmico no Brasil e no mundo. Para subsidiar o tema, o texto
apresenta panorama epidemiológico da doença, dados dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG), informações sobre isolamento, contágio e testagem. Há, ainda, análise específica sobre a volta
às aulas no município do Rio de Janeiro. 

De modo geral, em relação ao retorno das atividades escolares e ao impacto do novo coronavírus entre as
crianças, o documento explica que o retorno deve ser planejado em 03 momentos distintos: o primeiro
momento contempla toda a preparação para a abertura; o segundo momento contempla o início das
atividades com monitoramento por algumas semanas para ajustes finos, junto com toda a comunidade
escolar e o terceiro momento é o acompanhamento, com possibilidades de fechamento de grupos, de
turnos ou da escola, a depender do surgimento de algum caso de COVID-19. De acordo com alguns
protocolos internacionais, 01 caso significa encerrar atividades em torno do grupo e dois casos pode
significar encerrar as atividades da escola. 

A publicação enfatiza, também, que a reabertura diferenciada entre o setor público e privado acentua a
desigualdade de acesso ao ensino. Confira, a seguir, os critérios retratados para observância no retorno

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/arquivos/anexos/642e0df1e3a1ae36979cac098a1294ffe3b4716d.PDF
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/arquivos/anexos/642e0df1e3a1ae36979cac098a1294ffe3b4716d.PDF
https://portal.fiocruz.br/noticia/documento-da-fiocruz-considera-prematuro-retorno-atividades-escolares
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/07/QUANTITATIVO-POR-MUNIC%C3%8DPIO.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/07/NOTA-T%C3%89CNICA-OXIMETROS.pdf


escolar: 

• A transmissão da doença deve estar controlada. O município deve ter disponibilidade de pelo
menos  30%  de  leitos  disponíveis.  Diminuição  constante  do  número  de  hospitalizações  e
internações em UTI de casos confirmados e prováveis pelo menos nas últimas duas semanas.
Diminuição do número de mortes entre casos confirmados e prováveis pelo menos nas últimas
três semanas. O sistema de saúde deve estar pronto para detectar, testar, isolar e tratar pacientes e
rastrear contatos. 

• Medidas  preventivas  devem  ser  adotadas  nas  escolas  –  apresentar  um  plano  detalhado  de
medidas sanitárias, higienização e garantia de distanciamento entre as pessoas, de 2 metros, no
ambiente escolar e salas de aula. Adotar medidas individuais com uso de máscaras para todos os
alunos, trabalhadores e profissionais da educação, não sendo indicado para crianças abaixo de 2
anos e observando o aprendizado para o uso nas crianças entre 2 e 10 anos.

• Controle dos transportes públicos e escolares para garantir o distanciamento social

• Controle do risco de importação de doença, vinda de outros lugares.

• Comunidades  escolares  devem ser  capacitadas,  engajadas  e  empoderadas  para  se  adaptar  às
novas  regras.  Os  pais,  sempre  que  possível,  através  de  suas  organizações,  trabalhadores  da
educação e professores devem estar participando no planejamento do retorno

• Atenção para estudantes especiais.

• Atenção para o bem-estar psicológico e socioemocional para toda a comunidade. Ao reabrir as
escolas,  os professores  precisam lidar  com os riscos à  saúde e  com o aumento da  carga  de
trabalho para ensinar de maneiras novas e desafiadoras. As autoridades precisam garantir que os
professores e toda a equipe recebam apoio psicossocial contínuo para alcançar seu bem-estar
socioemocional. Isso será especialmente crítico para os professores encarregados de fornecer o
mesmo apoio aos alunos e famílias.

• Inclusão de professores e  suas organizações representativas nas discussões sobre o retorno à
escola.  As  organizações  devem  estar  envolvidas  para  identificar  os  principais  objetivos  da
educação,  reorganizar  os  currículos  e  alinhar  a  avaliação  com  base  no  calendário  escolar
revisado. Devem ainda ser consultados sobre questões relacionadas à reorganização da sala de
aula.

• Trabalhadores  da  educação  e  Professores  acima  de  60  anos  ou  com  comorbidades  devem
permanecer no isolamento social.

• Garantir melhores condições de trabalho para toda a comunidade escolar. O retorno às atividades
escolares  pode  revelar  lacunas  nos  recursos  humanos  e  criar  horários  e  rotinas  de  trabalho
difíceis. Os professores e suas organizações representativas devem ser incluídos no diálogo sobre



o  desenvolvimento  de  estratégias  de  recrutamento  rápido,  respeitando  as  qualificações
profissionais mínimas e protegendo os direitos e as condições de trabalho dos professores.

• Ampliar  e  manter  recursos  financeiros.  Para  garantir  a  continuidade  da  aprendizagem,  as
autoridades educacionais precisarão investir em professores e trabalhadores de apoio à educação,
não apenas para manter os salários, mas também para fornecer capacitação essencial e apoio
psicossocial. É importante que os governos resistam a práticas que possam prejudicar a atividade
didática e a qualidade da educação, como aumentar as horas de ensino ou recrutar professores
não capacitados.

Ainda, sobre o assunto, o observatório covid-19 divulgou a Nota Técnica nº 12, de 22 de julho de 2020, a
qual alerta que o retorno às aulas pode representar risco a cerca de 9,3 milhões de brasileiros que são
idosos ou possuem comorbidades e convivem com crianças e adolescentes em idade escolar (entre 3 e 17
anos).

Pesquisa para análise das condições de trabalho dos Profissionais de Saúde no contexto do novo
coronavírus

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lançou, na quarta-feira (22), pesquisa nacional a fim de avaliar as
condições de trabalho dos profissionais de saúde no contexto da covid-19. De acordo com a Fundação, os
técnicos e auxiliares de enfermagem, enfermeiros e médicos são os profissionais mais afetados pelo novo
coronavírus.  De  acordo  com  a  notícia publicada,  as  profissões  mais  registradas  dentre  os  casos
confirmados de Síndrome Gripal por covid-19 foram técnicos e auxiliares de enfermagem (62.633),
seguidos dos enfermeiros (26.555) e médicos (19.858). No universo da pesquisa, a distribuição dos
óbitos se deu da seguinte forma: técnicos e auxiliares de enfermagem (64), médicos (29) e enfermeiros
(16). Foram contabilizadas cinco mortes em fisioterapeutas. 

A pesquisa será conduzida por equipe de pesquisadores da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) e
do Centro de Estudos Estratégicos (CEE)/Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com o objetivo de gerar
dados e informações para auxílio às entidades de classe na elaboração, fundamentação de propostas e
desenvolvimento  de  ações  estratégicas  e  políticas  públicas,  relacionadas  à  gestão  e  melhorias  das
condições  de  trabalho  dos  profissionais  de  saúde  atuantes  na  linha  de  frente  durante  emergências
sanitárias.

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz 

Informação

Apoio às ações contra a covid-19 no estado do Rio Grande do Sul

Em reunião  de  trabalho,  em Porto  Alegre,  na última terça-feira  (21),  o  ministro  interino da  Saúde,

https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-analisa-condicoes-de-trabalho-dos-profissionais-de-saude-na-linha-de-frente-da-covid
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47235-em-visita-a-porto-alegre-ministro-interino-da-saude-oferta-apoio-as-acoes-contra-a-covid-19-no-estado
https://redcap.icict.fiocruz.br/surveys/?s=XDM37R9C9X
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-analisa-condicoes-de-trabalho-dos-profissionais-de-saude-na-linha-de-frente-da-covid
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-analisa-condicoes-de-trabalho-dos-profissionais-de-saude-na-linha-de-frente-da-covid
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/nota_tecnica_12_monitoracovid19.pdf


Eduardo Pazuello, anunciou a remessa de mais 100 ventiladores pulmonares para o Rio Grande do Sul,
com a finalidade de uso no tratamento dos pacientes acometidos pelo novo coronavírus. Além desses
equipamentos,  foi  garantida a  entrega de mais  475 monitores cardíacos e  ampliação da testagem no
estado.

Na ocasião, o ministro assegurou amplo apoio à região, “tudo o que o estado do Rio Grande do Sul
precisar  no  combate  à  Covid-19,  nós  vamos  trabalhar  muito  para  entregar.  Estamos  fazendo  um
trabalho conjunto com o governo e com as secretarias do estado e municípios para ampliar a testagem,
estabilizar o mercado de medicamentos e insumos para ter uma ata de preços pactuadas dos gestores
locais e isso vai garantir que as UTIs funcionem o mais rápido possível”. 

Manifestou,  também, que,  após a alteração de orientações e protocolos  pelo Ministério  da Saúde,  o
tratamento ideal para a doença seria o tratamento precoce “nós avaliamos o que deu certo e o que não
deu certo,  mudamos várias orientações,  alteramos protocolos  e hoje  podemos resumir da seguinte
forma: o tratamento ideal é o tratamento precoce dos pacientes com covid-19 (…) é o médico que dará
o diagnóstico para a covid-19. Mesmo que o diagnóstico clínico possa ser aprofundado por exames
laboratoriais ele será efetivado pelo médico. Essa notificação é a base estatística que será usada. Essa
é a orientação do Ministério da Saúde”. 

O ministro interino expôs, ainda, a intenção de contratar equipamentos automatizados para a extração de
material  genético,  com  o  intento  de  aumentar  a  capacidade  de  processamento  dos  testes  RT-PCR
(moleculares).

Apoio às ações contra a covid-19 no estado de Santa Catarina

O ministro interino da Saúde visitou, também, o estado de Santa Catarina (SC) a fim de reforçar os
compromissos  do  Governo  Federal  com  o  estado  e  seus  municípios  no  enfrentamento  do  novo
coronavírus. Mediante publicação da Portaria nº 1.799, de 21 de julho de 2020, o Ministério da Saúde
habilitou mais 40 leitos de Unidade de Terapia  Intensiva (UTI) no estado.  Além dessa medida,  250
monitores cardíacos serão enviados ao ente nesta semana. 

Na  oportunidade,  o  ministro  destacou  a  relevância  do  diagnóstico  e  tratamento  precoce  da  doença
decorrente do vírus Sars-Cov-2 “hoje, o Ministério da Saúde orienta que o diagnóstico da covid-19 seja
feito pelo médico, por critério clínico. Dessa forma, é possível um tratamento precoce. É importante
que a população passe por postos de triagem para identificar os sintomas”.

Fonte: Ministério da Saúde

Informação

Visando dar  publicidade  às  normas relativas  ao  enfrentamento  do novo  coronavírus,  confira  abaixo

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.799-de-21-de-julho-de-2020-267957124
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47238-em-visita-a-santa-catarina-ministro-interino-da-saude-oferta-apoio-as-acoes-contra-a-covid-19-no-estado


alguns atos publicados sobre o tema: 

Agenda  Regulatória  Quadriênio  2017-2020 –  publica  a  Atualização  Extraordinária  da  Agenda
Regulatória da Anvisa 2017-2020. Tema incluído: 1.24 Atualização da lista de substâncias sujeitas a
controle em virtude da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) relacionada
ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2)

Carta Circular nº 4.072, de 22 de julho de 2020 – altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do
documento 3040 – Dados de Risco de Crédito, do Sistema de Informações de Créditos (SCR), de que
tratam a Circular nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017, e a Carta Circular nº 3.869, de 19 de março de
2018, tendo em vista as medidas adotadas para o combate dos efeitos da pandemia de coronavírus na
economia.

Despacho nº  104,  de  21 de  julho de 2020 – abre  processo regulatório para definição de  critérios  e
procedimentos  extraordinários  e  temporários  para  a  aplicação  de  excepcionalidades  a  requisitos
específicos  de  rotulagem  e  bulas  de  medicamentos,  em  virtude  da  emergência  de  saúde  pública
internacional decorrente do novo Coronavírus.

Despacho nº 108, de 22 de julho de 2020 – abre processo regulatório para estabelecer as medidas de
controle para os medicamentos que contenham substâncias, isoladas ou em associação, administradas em
virtude  da Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância  Internacional  (ESPII)  relacionada  ao  novo
Coronavírus (SARS-CoV-2).

Instrução Normativa nº 60, de 23 de julho de 2020 – estabelece orientações aos órgãos e entidades do
Sistema  de  Pessoal  Civil  da  Administração  Federal  (SIPEC),  quanto  às  medidas  relacionadas  aos
afastamentos, em andamento, para ação de desenvolvimento de pessoas de que trata o art. 18 do Decreto
nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, durante a emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do covid-19.

Portaria nº 1.802, de 20 de julho de 2020 – autoriza a habilitação de novos leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) adulto covid-19 para atendimento exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19.

Portaria nº 17.303, de 21 de julho de 2020 – estabelece, no âmbito do Conselho de Recursos do Sistema
Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização (CRSNSP), medidas
temporárias  a  serem  observadas  enquanto  perdurar  o  estado  de  emergência  de  saúde  pública  de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19).

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-17.303-de-21-de-julho-de-2020-268190179
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.802-de-20-de-julho-de-2020-268194029
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-60-de-23-de-julho-de-2020-268441707
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-n-108-de-22-de-julho-de-2020-268192302
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-n-104-de-21-de-julho-de-2020-268192139
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/carta-circular-n-4.072-de-22-de-julho-de-2020-268437983
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/agenda-regulatoria-quadrienio-2017-2020-268192271


Portaria nº 17.304, de 21 de julho de 2020 – altera a Portaria CRSFN nº 7.891, de 20 de março de 2020,
que  estabelece,  no  âmbito  do  Conselho  de  Recursos  do  Sistema  Financeiro  Nacional,  medidas
temporárias  a  serem  observadas  enquanto  perdurar  o  estado  de  emergência  de  saúde  pública  de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19).

Portaria nº 414, de 22 de julho de 2020 – estabelece a suspensão, temporária e excepcionalmente, do
tempo máximo para o contato direto com o atendente no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC),
previsto na Portaria MJ nº 2.014, de 13 de outubro de 2008.

Portaria nº 444, de 22 de julho de 2020 – considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência
da  Infecção  Humana  pelo  novo  Coronavírus  (covid-19),  amplia  o  prazo  para  saque  dos  benefícios
financeiros do Programa Bolsa Família, criado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004.

Portaria nº 1.852, de 22 de julho de 2020 – determina a retomada dos agendamentos e a reabertura das
salas de prova, como disposto abaixo, para os exames de conhecimento teórico para fins de obtenção de
licenças,  de  habilitações,  categorias  e  certificados  de  aeronavegantes  e  aeroviários  executados  pela
ANAC.

Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 400, de 21 de julho de 2020 – define os critérios e os
procedimentos  extraordinários  e  temporários  para  a  aplicação  de  excepcionalidades  a  requisitos
específicos  de  rotulagem  e  bulas  de  medicamentos,  em  virtude  da  emergência  de  saúde  pública
internacional decorrente do novo Coronavírus.

Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 405, de 22 de julho de 2020 – estabelece as medidas de
controle  para  os  medicamentos  que contenham substâncias  constantes  do  Anexo  I  desta  Resolução,
isoladas ou em associação, em virtude da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
(ESPII) relacionada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Fonte: Imprensa Nacional

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-405-de-22-de-julho-de-2020-268192342
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-400-de-21-de-julho-de-2020-268192338
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.852-de-22-de-julho-de-2020-268440724
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-444-de-22-de-julho-de-2020-268436200
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-414-de-22-de-julho-de-2020-268436971
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-17.304-de-21-de-julho-de-2020-268190166


O GIAC permanece à disposição pelo e-mail pgr-gabinetecovid19@mpf.mp.br ou pelo telefone (61) 99173-
6539.

Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia do Coronavírus-19

Links úteis atinentes à covid-19

Ministério Público     

Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (GIAC) - http://www.conexao.mp.br/
covid19/
Conselho Nacional do Ministério Público - https://www.cnmp.mp.br/portal/noticias?o=l.start_date&t
%5B%5D=&hash=164b143c45a9dec2205c9ab214b89d333b4e3f4e1c9133427d8ae40f9ab65a170276dba0-
fe3e6a555d0e9435de7c21bffd36d96db4e2b26b5a4cf7669ab31a68&q=&w1=after&d1=&w2=before&d2=
&tags%5B%5D=758&Search=
Conselho Nacional Procuradores-Gerais – http://mpbrasileiro-coronavirus.com.br/
Ministério Público do Trabalho – https://mpt.mp.br/pgt/noticias/dia-do-trabalhador-conheca-as-acoes-
adotadas-pelo-mpt-durante-a-pandemia-da-covid-19

Poder Executivo 

Agência Nacional de Aviação Civil – https://www.anac.gov.br/coronavirus
Agência Nacional de Energia Elétrica – https://www.aneel.gov.br/noticias-covid-19
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – http://www.anp.gov.br/noticias/5678-
comunicado-acoes-da-anp-em-epoca-de-pandemia
Agência Nacional de Saúde Suplementar – http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-
19
Agência Nacional de Telecomunicações – https://www.anatel.gov.br/institucional/component/content/arti-
cle/171-manchete/2541-acoes-do-setor-de-telecomunicacoes-no-combate-ao-coronavirus
Agência Nacional de Transportes Aquaviários – http://portal.antaq.gov.br/index.php/importante-corona-
virus/
Agência Nacional de Transportes Terrestres – http://www.antt.gov.br/salaImprensa/noticias/arquivos/
2020/03/Confira_as_acoes_da_ANTT_em_face_do_Covid19.html
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus
Banco Central do Brasil -    https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/medidasdecombate_covid19  
Casa Civil -  https://www.gov.br/casacivil/pt-br      e  https://www.gov.br/casacivil/pt-br/conteudos-coronavi-
rus/noticias-sobre-comunicacao-social     
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Casa Civil (Atos Normativos) - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MK0syn9T2AbKfzQpchzqRqA-
Ecy6zXAnK5IxO-qALAT4/edit?usp=sharing e  http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/
quadro_portaria.htm     
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – http://www.cade.gov.br/coronavirus     
Conselho Nacional de Secretarias Municipais – https://www.conasems.org.br/covid-19/
Conselho Nacional de Secretários de Saúde – http://www.conass.org.br/coronavirus/
Controladoria-Geral da União – https://www.gov.br/cgu/pt-br/coronavirus
Fundo  Nacional  de  Saúde - https://portalfns.saude.gov.br/orientacoes-tecnicas/2489-publicada-portaria-
que-regulamenta-aplicacao-dos-recursos-de-emendas-parlamentares-preferencialmente-para-o-enfrenta-
mento-ao-coronavirus-covid-
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – https://www.ipea.gov.br/coronavirus/
Instituto Nacional de Propriedade Industrial –  http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/tecnolo-
gias-para-covid-19/ESTUDOS
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – https://www4.inmetro.gov.br/coronavirus
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - https://www.gov.br/agricultura/pt-br/mapacon-
tracoronavirus
Ministério da Cidadania – http://desenvolvimentosocial.gov.br/covid-19 e http://blog.mds.gov.br/redesu-
as/
Ministério da Defesa – https://operacaocovid19.defesa.gov.br/
Ministério  da Economia - https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/
covid-19/timeline
Ministério da Educação - 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=86791
Ministério  da  Justiça - https://www.novo.justica.gov.br/news/coronavirus-confira-as-medidas-adotadas-
pelo-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica
Ministério de Minas e Energia – http://www.mme.gov.br/web/guest/covid-19
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/co-
vid-19
Ministério das Relações Exteriores –  http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/alertas/covid-19-assis-
tencia-a-brasileiros
Ministério da Saúde – https://coronavirus.saude.gov.br/
Ministério da Saúde (Saúde Indígena) - https://www.saude.gov.br/saude-indigena/
Ministério do Turismo – http://www.turismo.gov.br/coronavirus.html
Planalto – https://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-covid-19

Poder Judiciário 

Conselho Nacional de Justiça – https://www.cnj.jus.br/coronavirus/
Superior Tribunal de Justiça - http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/STJ-no-Combate-ao-Coronavi-
rus.aspx
Supremo Tribunal Federal – https://transparencia.stf.jus.br/extensions/app_processo_covid19/index.html

Poder Legislativo

https://transparencia.stf.jus.br/extensions/app_processo_covid19/index.html
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Câmara dos Deputados – https://www.camara.leg.br/temas/coronavirus
Senado Federal – https://www.senado.leg.br/senado/hotsites/covid/

Demais instituições     

Associações dos Juízes Federais do Brasil – https://www.ajufe.org.br/imprensa/noticias-covid-19
Associação  dos  Magistrados  Brasileiros –  https://www.amb.com.br/coronavirus-confira-decisoes-do-
judiciario-relacionadas-ao-enfrentamento-da-pandemia/?
doing_wp_cron=1586478574.7145249843597412109375     
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – https://www.anamatra.org.br/imprensa/
coronavirus
Associação Médica Brasileira – https://amb.org.br/coronavirus/
Confederação Nacional de Municípios – https://www.cnm.org.br/crises/principal/coronavirus/todos/1     
Conselho Federal de Farmácia – http://covid19.cff.org.br/
Conselho Federal de Medicina – http://portal.cfm.org.br/
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados –  https://www.enfam.jus.br/portal-
covid19/repositorio/
Fundação  Oswaldo  Cruz –  https://portal.fiocruz.br/coronavirus,  https://covid-19.procc.fiocruz.br/ e
https://unidos.fiocruz.br/
Organização Mundial de Saúde - https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Organização  Pan-Americana  de  Saúde –  https://www.paho.org/bra/ e  https://www.paho.org/bra/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) - http://www.oecd.org/corona-
virus/en/     

Rede Covida –   https://covid19br.org/     

Tribunal de Contas da União –   https://portal.tcu.gov.br/coopera/     
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