
INFORMATIVO GIAC 59, de 31 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 

Esclarecimentos acerca do Programa Mais Médicos e contratação de médicos com habilitação
para o exercício da medicina no exterior 

Em atenção à Recomendação Conjunta nº 01/2020/PR-RR/MPF-DPU, expedida pelo Ministério Público
Federal  e  pela  Defensoria  Pública  da  União,  com  o  escopo  de  suscitar  a  autorização,  em  caráter
emergencial e excepcional, no âmbito da Operação Acolhida,  para contratação de médicos estrangeiros
com habilitação para o exercício da medicina no exterior, sem a necessidade de revalidação de diplomas
e/ou inscrição no Conselho Regional de Medicina,  por meio de admissão e remuneração via Agências
Internacionais, o  Ministério  da  Saúde  encaminhou  ao  Gabinete  Integrado  de  Acompanhamento  da
Epidemia Covid-19 (Giac-Covid-19), a  Nota Técnica nº 404/2020-NUAPJ/CGPROP/DESF/SAPS/MS,
cujo  conteúdo elucida  a  impossibilidade de  autorizar  e  regulamentar  o pleito,  considerando a  lei  de
regência do Programa Mais Médicos, Lei 12.871, de 22 de outubro de 2013, bem como as competências
dispostas no Decreto nº 9.597, de 17 de maio de 2019. 

Fonte: Ministério da Saúde 

Informação

Monitoramento da pandemia em Belo Horizonte   por meio de   amostras de esgoto  

Por  meio  de  iniciativa  da  Agência  Nacional  de  Águas  e  Saneamento  Básico  (ANA)  e  do  Instituto
Nacional  de  Ciência  e  Tecnologia  em Estações  Sustentáveis  de  Tratamento  de  Esgoto  (INCT ETEs
Sustentáveis/UFMG), em parceria com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), o

https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/223829/-5286612592675894144/publicLink/PGR-00277857.2020%20-%20despacho.pdf
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/223829/-5286612592675894144/publicLink/PGR-00277857.2020%20-%20despacho.pdf
https://www.ana.gov.br/noticias/estimativa-de-casos-de-covid-19-em-belo-horizonte-se-mantem-em-cerca-de-500-mil-pessoas
https://www.ana.gov.br/noticias/estimativa-de-casos-de-covid-19-em-belo-horizonte-se-mantem-em-cerca-de-500-mil-pessoas
https://www.ana.gov.br/noticias/estimativa-de-casos-de-covid-19-em-belo-horizonte-se-mantem-em-cerca-de-500-mil-pessoas
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/223829/-5286612592675894144/publicLink/PGR-00277857.2020%20-%20despacho.pdf
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/224220/1993831211877239110/publicLink/PR-RR-00006694.2020.pdf


Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM) e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/
MG), encontra-se em curso o projeto Monitoramento COVID Esgotos. A ação visa monitorar de forma
indireta, mediante amostras de esgotos, a transmissão do novo coronavírus em Belo Horizonte. 

Segundo o  oitavo boletim de acompanhamento, publicado no dia 24 de julho de 2020, estima-se que,
aproximadamente,  500 mil  pessoas foram infectadas  na capital  mineira.  De acordo com a ANA, os
monitoramentos  efetuados  através  do  projeto  auxiliam os  gestores  na  tomada  de  providências  para
prevenção e controle do vírus. Para acessar os materiais publicados no âmbito do projeto, clique aqui. 

Fonte: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 

Informação

Parceria para a produção de vacina contra o novo coronavírus 

O  Governo  Federal  aceitou  proposta  de  acordo  de  cooperação  junto  à  embaixada  Britânica  e  ao
Laboratório AstraZeneca para desenvolvimento tecnológico e acesso do Brasil à vacina contra o novo
coronavírus. De acordo com a Casa Civil da Presidência da República, o acordo de cooperação possui
duas etapas. Na primeira,  o país pagará pela tecnologia mesmo não tendo os resultados dos estudos
clínicos finais. A segunda etapa corresponde à ampliação da compra após verificação da segurança e
eficácia da vacina. 

O instrumento de cooperação, quando celebrado, prevê a compra de lotes da vacina, a transferência de
tecnologia de formulação, o envase e o controle de qualidade. No Brasil, a tecnologia será desenvolvida
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

Fonte: Casa Civil da Presidência da República

Informação

Esclarecimentos acerca da  s testagens para diagnóstico do novo coronavírus  

Em resposta às notícias veiculadas acerca da interrupção de distribuição dos testes para diagnóstico da
covid-19 em virtude de falta de insumos, o Ministério da Saúde esclareceu que disponibiliza os testes
conforme a capacidade de armazenagem dos estados, bem como destina os kits de extração de acordo
com  as  demandas  dos  entes.  A pasta  elucidou,  também,  que,  caso  a  capacidade  de  produção  dos
laboratórios  estaduais  cheguem  ao  limite,  há  a  possibilidade  de  uso  das  centrais  de  testagem

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47279-pais-alcanca-a-marca-de-17-mil-testes-de-covid-19-por-dia
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47279-pais-alcanca-a-marca-de-17-mil-testes-de-covid-19-por-dia
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/imunizacao-governo-federal-fecha-parceria-para-a-producao-de-vacina-contra-covid-19
https://www.ana.gov.br/panorama-das-aguas/qualidade-da-agua/monitoramento-covid
https://www.ana.gov.br/panorama-das-aguas/qualidade-da-agua/boletins-monitoramento-covid-esgotos/boletim-de-acompanhamento-no-082020.pdf


disponibilizadas pelo órgão. 

Quanto ao número de testagens efetuadas, o Ministério da Saúde informou que, nesta semana, foram
feitos 17.871 testes em apenas um dia, enquanto, no início da pandemia, eram realizados 1.148 testes
diários. Segundo o órgão, os números resultam da ampliação do público-alvo do programa Diagnosticar
para Cuidar, visto que os casos leves de pessoas assistidas na Atenção Primária também estão sendo
testados. “Com o diagnóstico cada vez mais precoce será possível ter uma melhor percepção do quadro
clínico do paciente, aumentando as chances de intervenção e  de tratamento a critério do médico”
explica o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros. 

Ainda,  conforme  informações  da  pasta,  no  período  de  5  de  março  a  25  de  julho  de  2020,  foram
destinados aos 27 Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) do País 5.015.252 reações para uso
nos testes de RT-PCR. 

Liberação de recursos aos Laboratórios Centrais de Saúde Pública 

A Portaria nº 1.841, de 28 de julho de 2020, editada pelo Ministério da Saúde, autorizou o repasse de R$
120 milhões para melhoria da estrutura dos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen). Segundo o
ato, a medida considera a necessidade do fortalecimento das Unidades de Resposta Rápida (URR) para
atendimento oportuno às demandas laboratoriais. 

De acordo com o Ministério da Saúde, para a definição dos valores destinados a cada Lacen, foi realizada
pesquisa para avaliação das necessidades de atualização do parque tecnológico dos laboratórios. 

Ampliação do apoio psicológico a profissionais de serviços essenciais 

O Projeto TelePSI, inicialmente destinado aos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS),
prestará assistência psicológica aos profissionais que atuam em serviços essenciais, como profissionais
de educação e segurança, bombeiros, motoristas, cobradores e profissionais da limpeza pública. 

Segundo a diretora substituta do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da Secretária de
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Maria Dilma Teodoro, o objetivo é que, diante da
pandemia, os profissionais de saúde e de áreas essenciais não fiquem sem atendimento: “nosso objetivo é
que ninguém fique sem atendimento. Aquele que buscar ajuda será prontamente atendido. Além dos
profissionais  da  saúde,  há  aqueles  que  estão  mantendo  os  seus  trabalhos  em  função  das  nossas
necessidades, como os da segurança, que cuidam da proteção das nossas cidades. Ou seja, também
estão  na  linha  de  frente,  e  passam pelo  medo  do  adoecimento.  Têm também os  professores,  que
rapidamente tiveram que se adaptar diante da pandemia”. 

Os serviços de teleconsulta psiquiátrica e psicológica estão disponíveis através de central de atendimento

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47284-ministerio-da-saude-amplia-apoio-psicologico-a-profissionais-de-servicos-essenciais
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.841-de-28-de-julho-de-2020-268993757
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47276-laboratorios-centrais-tem-mais-r-120-milhoes-para-combate-a-covid-19


telefônico (0800 644 6543 - opção 4), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.  

Chegada de 400 ventiladores pulmonares doados pelos Estados Unidos 

Na última quarta-feira (29), o Brasil recebeu o segundo lote de 400 ventiladores pulmonares doados
pelos Estados Unidos da América para apoio ao combate ao novo coronavírus no país. De acordo com o
Ministério da Saúde, após os trâmites aduaneiros, os equipamentos serão inseridos no plano logístico do
órgão para distribuição aos estados e municípios, conforme critérios dispostos na Portaria nº 1.587, de

19 de junho de 2020. 

Até  o  momento,  foram  disponibilizados  8.449  mil  ventiladores  pulmonares  para  atendimento  aos
pacientes acometidos pelo novo coronavírus. Os equipamentos foram distribuídos aos estados e Distrito
Federal,  conforme os  respectivos quantitativos:  Acre  (170),  Alagoas  (185),  Amapá (125),  Amazonas
(222), Bahia (491), Ceará (268), Distrito Federal (250), Espírito Santo (210), Goiás (413), Maranhão
(281), Mato Grosso (216), Mato Grosso do Sul (155), Minas Gerais (561), Pará (409), Paraíba (285),
Paraná (544), Pernambuco (205), Piauí (105), Rio de Janeiro (993), Rio Grande do Norte (274), Rio
Grande do Sul (486), Rondônia (248), Roraima (162), Santa Catarina (98), São Paulo (838), Sergipe
(140) e Tocantins (115) e (70) Unidades de Saúde das Forças Armadas. 

Habilitação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs)

Diante da emergência de saúde pública causada pelo novo coronavírus, o Ministério da Saúde realizou
aporte de R$ 1,6 bilhão, pago em parcela única, para estados e municípios custearem 11.302 mil leitos de
Unidade  de  Terapia  Intensiva  (UTI)  pelos  próximos  90  dias  ou  enquanto  houver  necessidade  em
decorrência da pandemia..

Do total mencionado, 222 leitos de UTI foram habilitados na quinta-feira (30), contemplando os estados
do  Acre  (20),  Ceará  (20),  Mato  Grosso  (15),  Paraná  (157)  e  Santa  Catarina  (10).  Acesse  aqui o
detalhamento dos novos leitos habilitados. 

Fonte: Ministério da Saúde 

Informação

Decisões relacionadas ao novo coronavírus

Considerando o impacto da pandemia e a judicialização de temas dela  decorrentes,  foram ajuizados,
perante o Supremo Tribunal Federal, 4.090 processos. Ainda, de acordo com o Painel de Ações Covid-19,

https://transparencia.stf.jus.br/extensions/app_processo_covid19/index.html
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47282-brasil-tem-11-302-de-leitos-de-uti-habilitados-exclusivamente-para-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47282-brasil-tem-11-302-de-leitos-de-uti-habilitados-exclusivamente-para-covid-19
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.587-de-19-de-junho-de-2020-262754005
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.587-de-19-de-junho-de-2020-262754005
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47283-ja-chegaram-ao-brasil-400-ventiladores-pulmonares-doados-pelos-eua


o órgão proferiu,  até o momento,  4.011 decisões. Confira,  a  seguir,  julgados veiculados pela página
eletrônica do STF: 

• Suspensão de Tutela Provisória nº 484   – suspensão da instalação de leitos de Unidade de Terapia
Intensiva  (UTI)  direcionados  a  pacientes  acometidos  pela  covid-19  no  mesmo prédio  onde
funciona maternidade para gestantes com gravidez de alto risco e recém-nascidos. 

• Suspensão de Tutela Provisória nº 487   – restabelecimento dos efeitos do Decreto nº 18.636/2020
do Município de São José do Rio Preto (SP), que, nos fins de semana, autoriza apenas atividades
internas e entregas em domicílio nos supermercados locais. 

• Habeas Corpus nº 187368   – considerando a Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
expedida  em  decorrência  da  pandemia  do  novo  coronavírus,  concede  prisão  domiciliar
humanitária para pessoa idosa portadora de HIV, diabética e hipertensa. 

• Suspensão de Tutela Provisória nº  448   – nega pedido de município para se  manter na “fase
amarela”  do  chamado  Plano  de  São  Paulo,  instituído  pelo  Decreto  nº  64.994/2020,  para
enfrentamento da pandemia. 

• Suspensão de Tutela Provisória nº 439   – autoriza município a retomar cobrança do Imposto sobre
Serviços (ISS) que havia sido suspensa, por três meses, em razão da pandemia. 

• Suspensão de Tutela Provisória nº 442   – nega pedido de município, que, pleiteia a suspensão de
decisões que o obrigam a seguir as recomendações e diretrizes do governo estadual para combate
ao novo coronavírus. 

• Suspensão de Tutela Provisória nº 393   – restabelecimento do Decreto Municipal nº 1.752/2020
que requisitou os bens de hospital privado que havia sido desativado, com o escopo de destiná-
los às ações de combate à covid-19. 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

Informação

Visando  dar  publicidade  às  normas  relativas  ao  enfrentamento  do  novo  coronavírus,  confira  abaixo
alguns atos publicados sobre o tema: 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15343543379&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15343723517&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15343696888&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15343747271&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15343576994&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15343839479&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15343839106&ext=.pdf


Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 92, de 2020 – declara o encerramento
do prazo de vigência da Medida Provisória nº 927,  de 22 de março de 2020, que “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”.

Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 93, de 2020 - declara o encerramento
do prazo de vigência da Medida Provisória nº 928, de 23 de março de 2020, que “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”. 

Portaria nº 564, de 8 de julho de 2020 – inclui na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses,
Próteses e Materiais Especiais do SUS, o procedimento da Atenção Primária no âmbito do Programa
Saúde na Escola (PSE) "Prevenção à Covid-19 nas Escolas".

Portaria Ancine nº 386-E, de 27 de julho de 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
da COVID-19 no setor audiovisual e no que se refere às atribuições da Agência Nacional do Cinema -
ANCINE, nos limites de sua competência.

Portaria CC-PR/MJSP/MINFRA/MS nº 1, de 29 de julho de 2020 – dispõe sobre a restrição excepcional
e temporária de entrada no País de estrangeiros, de qualquer nacionalidade, conforme recomendação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Portaria nº 1.862, de 29 de julho de 2020 – altera a Portaria nº 1.521/GM/MS, de 15 de junho de 2020,
que autoriza a habilitação de leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar, para atendimento exclusivo dos
pacientes da COVID-19.

Portaria nº 1.863, de 29 de julho de 2020 – altera a Portaria nº 1.514/GM/MS, de 15 de junho de 2020,
que define os critérios técnicos para a implantação de Unidade de Saúde Temporária para assistência
hospitalar – HOSPITAL DE CAMPANHA – voltadas para os atendimentos aos pacientes no âmbito da
emergência pela pandemia da covid-19.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-1.863-de-29-de-julho-de-2020-269399815
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-1.862-de-29-de-julho-de-2020-269399958
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-cc-pr/mjsp/minfra/ms-n-1-de-29-de-julho-de-2020-269235614
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-ancine-n-386-e-de-27-de-julho-de-2020-269756677
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-564-de-8-de-julho-de-2020-269397036
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-declaratorio-do-presidente-da-mesa-do-congresso-nacional-n-93-de-2020-269667043
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-declaratorio-do-presidente-da-mesa-do-congresso-nacional-n-92-de-2020-269667052


Portaria nº 1.871, de 29 de julho de 2020 – estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos
Serviços  Públicos  de  Saúde  a  serem  disponibilizados  aos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,
destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à COVID 19.

Portaria nº 1.878, de 29 de julho de 2020 – estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos
Serviços  Públicos  de  Saúde  a  serem  disponibilizados  aos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,
destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à covid-19.

Portaria nº 1.879, de 29 de julho de 2020 – estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos
Serviços  Públicos  de  Saúde  a  serem  disponibilizados  aos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,
destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à covid-19.

Portaria nº 1.880, de 29 de julho de 2020 – estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos
Serviços  Públicos  de  Saúde  a  serem  disponibilizados  aos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,
destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à covid-19.

Portaria nº 1.881, de 29 de julho de 2020 – estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos
Serviços  Públicos  de  Saúde  a  serem  disponibilizados  aos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,
destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à covid-19.

Portaria nº 1.882, de 29 de julho de 2020 – estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos
Serviços  Públicos  de  Saúde  a  serem  disponibilizados  aos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,
destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à covid-19.

Portaria nº 1.883, de 29 de julho de 2020 – estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos
Serviços  Públicos  de  Saúde  a  serem  disponibilizados  aos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,
destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à covid-19.

Portaria nº 1.884, de 29 de julho de 2020 – estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos
Serviços  Públicos  de  Saúde  a  serem  disponibilizados  aos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,
destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à covid-19.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.884-de-29-de-julho-de-2020-269398090
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.883-de-29-de-julho-de-2020-269398173
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.882-de-29-de-julho-de-2020-269398086
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.881-de-29-de-julho-de-2020-269398102
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.880-de-29-de-julho-de-2020-269399002
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.879-de-29-de-julho-de-2020-269398174
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.878-de-29-de-julho-de-2020-269397552
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.871-de-29-de-julho-de-2020-269665575


Portaria nº 1.889, de 29 de julho de 2020 – habilita leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Adulto
Tipo II – COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos  de  Saúde  –  Grupo  Coronavírus  (covid-19),  a  ser  disponibilizado  ao  Estado  do  Ceará  e
Municípios de Iguatu e Ico.

Portaria nº 1.890, de 29 de julho de 2020 – habilita leitos de Unidades de Terapia Intensiva – UTI Adulto
Tipo II – COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de  Saúde – Grupo Coronavírus  (COVID 19),  a  ser  disponibilizado ao Estado do Paraná e
Municípios.

Portaria nº 1.891, de 29 de julho de 2020 – habilita leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto
Tipo II – COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde – Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado de Santa Catarina
e Município de Itajaí.

Portaria nº 1.892, de 29 de julho de 2020 – habilita leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Adulto
Tipo II – COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de  Saúde – Grupo Coronavírus  (COVID 19),  a  ser  disponibilizado ao Estado do Paraná e
Município de Curitiba. 

Portaria nº 1.893, de 29 de julho de 2020 – habilita leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Adulto
Tipo II – COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde – Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado do Acre.

Portaria nº 1.895, de 29 de julho de 2020 – habilita leitos de Unidades de Terapia Intensiva – UTI Adulto
Tipo II – COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde – Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado de Mato Grosso e
Município de Barra do Garças.

Portaria nº 1.896, de 29 de julho de 2020 – desabilita leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI
Adulto Tipo II – COVID-19 e estabelece a devolução de recurso do Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção Especializada disponibilizado ao Estado da Bahia.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.896-de-29-de-julho-de-2020-269399935
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Portaria nº 1.898, de 30 de julho de 2020 – estabelece a suspensão da transferência do recurso incluído
no Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção de Média e Alta
Complexidade  Ambulatorial  e  Hospitalar,  incorporado  ao  limite  financeiro  de  Média  e  Alta
Complexidade (MAC), do Estado de Minas Gerais, destinado ao custeio da Central de Regulação.

Portaria  nº  98,  de 30 de  julho  de  2020 – dispõe  sobre  a  prorrogação do prazo para  suspensão dos
procedimentos dos parcelamentos de débito ativos no âmbito do Ministério da Cidadania, em razão do
novo coronavírus. 

Portaria nº 106, de 30 de julho de 2020 – altera a Portaria nº 63, de 30 de abril de 2020, que dispõe acerca
da operacionalização da adesão ao repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução
de ações socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios
devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do novo
coronavírus, covid-19.

Portaria nº 813, de 30 de julho de 2020 – reabertura da visitação pública no Parque Nacional Marinho de
Fernando de Noronha.

Portaria nº 4.105, de 30 de julho de 2020 – altera a Portaria RFB nº 543, de 20 de março de 2020, que
estabelece em caráter temporário, regras para o atendimento presencial nas unidades de atendimento, e
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).

Portaria nº 18.176, de 30 de julho de 2020 – altera a Portaria PGFN n. 7.821, de 18 de março de 2020,
para prorrogar a suspensão temporária de medidas de cobrança administrativa da dívida ativa da União, e
a  Portaria  PGFN  n.  9.924,  de  14  de  abril  de  2020,  para  prorrogar  o  prazo de  adesão  à  transação
extraordinária, em função dos efeitos da pandemia causada pela COVID-19 na capacidade de geração de
resultado dos devedores inscritos em DAU.

Resolução nº  34,  de 20 de  julho de 2020 – prorroga  os  prazos de  vencimento de parcelas mensais
relativas aos programas de parcelamento administrados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-18.176-de-30-de-julho-de-2020-269665327
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-4.105-de-30-de-julho-de-2020-269668153
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-813-de-30-de-julho-de-2020-269667557
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-106-de-30-de-julho-de-2020-269756484
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-98-de-30-de-julho-de-2020-269664410
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.898-de-30-de-julho-de-2020-269668725


Básico  (ANA)  em  decorrência  da  pandemia  da  doença  causada  pelo  novo  coronavírus  (covid-19),
declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Fonte: Imprensa Nacional

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
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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     
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
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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

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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